Nie kładźmy w zmysły duszy, gdyż jest to do
ostatka wyczerpujące.
(S. Napierski)

Dziś i/v m/merze: Opinie przewodniczącego
„Solidarności'' eZieiona energia. w Jdu|skirti
wydaniu »Gdy rodzice tracą prawą #
Jutro :M-stron\co wy' M A G AZ Y N Ś R O D A
Po rocznej ciszy

Anna Seniuk:

PŁACIĆ!

Biorę udział
w wybitnym dziele

• Zaskoczenie
w ratuszu

zisiejszy nadzwyczajny koncert
symfoniczny w wykonaniu koszali
ńskich filharmoników, pod dyrek
(
)
Wtorek,
października
r. Cena
zł
cją Szymona Kawalli, wzbogaci artystycz
ną narrację Anna Seniuk. W programie
etiuda skrzypcowa nr 2 i 8, Henryka
Czyża — Radolphe'a Kreutzera etiuda
b-moll op. 4 Karola Szymanowskiego,
„Ein musikalischer Spass" Wolfgan
ga Amadeusza Mozarta oraz „Piotruś
i wilk" — baśń symfoniczna op. 67
Sergiusza Prokofiewa.
W przerwie próby „Głos Pomorza"
rozmawia z ANNĄ SENIUK
Koszalin. Wczoraj oddano do użytku biologiczną oczyszczalnię na Dzierżęcince. Obecni
— Aktorka dramatyczna opowiada
byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, parlamentarzyści koszalińscy i studenci
bajki?
Inżynierii Środowiska Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.
— Nie opowiadam bajek, tylko biorę
udział w wybitnym dziele Sergiusza Proko
Jest to pierwszy konkretny efekt działalności Fundacji Ekologicznej „Przymorze”, która
fiewa! Ciągle gram dla dzieci, w swoim
została
zarejestrowana w maju ubiegłego roku.
repertuarze zawsze coś dla nich mam.
— Czy często występuje pani z or
dacji — powiedział Romuald Kowalski,
— Wykonanie oczyszczalni było moż
kiestrą symfoniczną?
prezes zarządu „Przymorza". — Z Wojewó
— Występowałam w Teatrze Wielkim w
liwe dzięki pracy społecznej wielu ludzi, a
Warszawie w spektaklu o Karolu Kurpińs
dzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
także dzięki wsparciu sympatyków Fun
kim, napisanym przez Barbarę Wachowicz.
Ale nie zdarza się to często.
— Nie przestała pani być aktorką
dramatyczną, prawda?
— Ani dramatyczną, ani komediową. W
niedzielę, wraz z Janem Kobuszewskim,
się w końcu uznać za pokonanych. W
Jak już informowaliśmy, w nocy z
graliśmy w Poznaniu, było to przeniesienie
sobotę podczas ich spotkania z
z warszawskiego teatru „Kwadrat" przed
14 na 1 5 października w pobliżu po
stawienie „Spróbujmy jeszcze raz”. Ale
przedstawicielami firmy ubezpiecze
rtu w Ustce stanął na mieliźnie drew
występowanie z koszalińską publicznością
niowej „Warta" i pracownikami Usprawia mi przyjemność."
niany kuter rybacki „WŁA-8", należą
rzędu Morskiego w Słupsku oraz Pol
Dzisiejszy koncert w sali widowis
cy do armatora „Polfish" z Włady
kowej dawnego Wojewódzkiego Do
skiego Ratownictwa Okrętowego
mu Kultury odbędzie się o godz.
sławowa. Mimo kilku prób uratowa
postanowiono, że statek zostanie w
18.30. (ewu)
nia jednostki, jej właściciele musieli
fot. IZABELA OLEŚ
morzu. Firma zobowiązała się tylko do
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Niedoinformowanie oraz bała
gan w dokumentach spowodo
wany komputeryzacją urzędu,
doprowadziły do napięć i ner
wów kierowców.
—- To jest złodziejstwo, przy tym
czasowym wyrejestrowaniu samo
chodu trzeba płacić podatek trans
portowy! — wykrzykuje zdenerwo
wany petent pod drzwiami Wydziału
Finansowego Urzędu Miejskiego w
Koszalinie.
— Jestem emerytem — mówi sie
dzący obok mężczyzna — na zimę i
jesień zawsze wyrejestrowuję samo
chód, aby nie płacić tak dużo. Samo
chód zamykam w garażu i nie jeżdżę.
Nigdy do tej pory nie musiałem opłacać
podatku transportowego,
więc dlaczego teraz? Ludzie nie wie
dzą, że nawet wyrejestrowanie pojaz
du nie zwalnia od nakazanych opłat.
Prawda jest taka: nie jeździsz, ale
płacić musisz!
(dokończenie na str. 2)

Dzierżęcinka będzie czystsza
otrzymaliśmy 240 milionów złotych, od
Koszalińskiego

Przedsiębiorstwa

Robót

Inżynieryjnych — 50 milionów, tyleż samo
z Urzędu Miasta. Wśród darczyńców byli
również: Torg-Market, Wojewódzki Sejmik
Samorządowy i firma „Superfish" z Kukini,
koło Kołobrzegu.
(dokończenie na str. 2)

Imieniny:
dziś — Ireny, Kleopatry, Jana
jutro — Urszuli, Celiny, Jakuba
Wschód słońca — 6 10
zachód — 16.31
Zachmurzenie umiarkowane Zimniej! Tempera
tura w nocy do minus 1 st C Rano — mgły i
zamglenia Wiatry słabe i umiarkowane, południo
wo-wschodnie. Ciśnienie będzie stosunkowo
spadać.
Stan morza — 4 do 6. wiatr południo
wo-wschodni o sile 6 do 8 w skali Beauforta.

JUBILEUSZOWY WIELKI KONKURS
„GŁOSU POMORZA”
GŁÓWNA NAGRODA:

JUBILEUSZOWY
WIELKI KONKURS
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TOYOTA COROLLA

POMORU

SZCZEGÓŁY NA STRONIE 2

Laureatka konkursu „Głosu Pomorza'

pierwsza wygrana!
Jak już informowaliśmy, Ania Chmarzyńska z Kołobrzegu wygrała
pierwszy etap naszego jubileuszowego konkursu dla dzieci. Wczoraj
w Salonie „Toyoty” sponsorzy głównej nagrody — samochodu
terenowego (dla dzieci) toyotka — Wojciech Jankowski, koszaliński
dealer „Toyoty" i3,5-letni Grześ — w imieniu Krystyny Jankowskiej,
(Hurtownia Odzieży Tajlandzkiej „Grześ" — Koszalin) wręczyli 13-letniej kołobrzeżance wygraną nagrodę.
Ania Chmarzyńska jest uczennicą VII klasy Szkoły Podstawowej nr 7 w
Kołobrzegu. Dotychczas — jak nam powiedziała — nie miała szczęścia w grach
losowych. Raz tylko grała z rodzicami w totolotka i miała „czwórkę". Kupony w
naszym konkursie zbierała przy okazji, ponieważ tato kupuje „Głos Pomorza" i
gra także o dużą toyotę.
W szkole jest wzorową uczennicą i interesuje się biologią. Pragnie kon
tynuować naukę w kołobrzeskim Zespole Szkół Rybołówstwa Morskiego, na
kierunku ochrony środowiska.
W domu wszyscy się z nagrody bardzo cieszą. Ania zebrała już gratulacje nie
tylko od starszej siostry i rodziców, ale również od znajomych i szkolnych
koleżanek. Wygraną jest zaskoczona (może pomogły te „siódemki"?) i tak
naprawdę, to nie wie jeszcze co z tym „fantem" zrobić, (pat)
Na zdjęciu: Wojciech Jankowski oraz malutki Grześ wręczają Ani
Chmarzyńskiej kluczyki do toyoty.
Fot. JERZY PATAN

Podczas próby podjęcia na sfałszowa
ny dokument 10 mld zł z konta kan
celarii Senatu RP zatrzymano 43-letniego obywatela Niemiec, urodzonego w
Polsce. Nie wyklucza się, że podejrzany,
wobec którego zastosowano areszt tym
czasowy, korzystał z pomocy wspólnika.
Sprawą zajmuje się Prokuratura Woje
wódzka w Warszawie, (zm)

wymontowania z niego drogiego osprzętu i wypompowania z pokładu
znajdującego się tam paliwa. Na razie
jednak PRO nie otrzymało stosow
• 150 strażaków, żołnierzy, polic
jantów, leśników, lekarzy i dzienni
karzy, głównie uczestników akcji gasze
nia pożaru lasów w okolicach Kuźni Raci
borskiej zostało wczoraj uhonorowanych
odznaczeniami państwowymi, medalami
resortowymi, awansami i nagrodami pie
niężnymi. Podczas spotkania, które od
bywało się w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie, odczytano po
stanowienie prezydenta o nadaniu stop
nia nadbrygadiera Komendantowi
Głównemu Straży Pożarnych — Feli
ksowi Deii. Wszystkim podziękowała i
pogratulowała premier H. Suchocka.
(zm)
• WCZORAJ, o godz. 9.15 na Wa
welu, obok katedry królewskiej, wy
buchła beczka z materiałem impreg
nacyjnym. Wybuch nie spowodował uszkodzeń budynku, nikt nie odniósł ob
rażeń. Przyczyny wypadku bada specjalna
komisja, (zm)
• PANI prof. Ewa Symonides siała
zamęt i informowała społeczeństwo o tym
co nie ma miejsca w Ministerstwie —
powiedział minister ochrony środowiska
Zygmunt Hortmanowicz, uzasadnia
jąc jej odwołanie z funkcji wiceprzewod
niczącej Państwowej Rady Ochrony Przy
rody. Prof. Symon ides była sygnatariuszką
iistu otwartego do premier H. Suchockiej,
w którym naukowcy zarzucali Minister
stwu działania na szkodę środowiska.
(zm)
• PRACOWNICY nie powinni mieć
w żadnym wypadku decydującego udzia
łu w radach nadzorczych przedsiębiorstw
— powiedział A. Machalski, prezes Kon
federacji Pracodawców Polskich przed
dyskusją o „Pakcie dla przedsiębiorstwa".
(zm)
• SPECJALNE grupy kolejarzy
podjęły nadzór nad bezpieczeńst
wem przewozu pasażerów i urządze
niami sygnalizacyjnymi przy torach.
Jest to spowodowane wysoką liczbą de
wastacji, uszkodzeń i kradzieży, na jakie
narażony jest tabor oraz sprzęt trakcyjny.
(zm)
• W MOSKWIE prowadzono ro
syjsko-polskie rozmowy w sprawie
wzajemnej redukcji zadłużenia. Sto
jący na czele polskiej delegacji — minister
współpracy z zagranicą — A. Arendarski

powiedział, że wątpi, czy negocjacje doty
czące tzw. „opcji zerowej" zostaną zakoń
czone porozumieniem. Kwestią wywołu
jącą najwięcej kontrowersji jest wycena
majątku po byłej RWPG, a zwłaszcza mos
kiewskiego biurowca Rady. Strona polska
domaga się, aby wyceny dokonać zgodnie
z wartością rynkową, natomiast przedsta
wiciele Rosji postulują stosowanie przy
rozliczeniach wartości kosztorysowej.

(JB)
• PROJEKT jednolitego dla wszy
stkich państw Wspólnoty Europejs
kiej systemu podatkowego, przyjęli
wczoraj w Luksemburgu ministrowie fina
nsów „dwunastki". Nowy system podat
kowy zakłada między innymi znaczne opodatkowanie takich artykułów jak: al
kohol, wyroby tytoniowe i paliwa płynne.
Rozpatrywana była również sprawa po
mocy finansowej dla Rosji i Bułgarii. (JB)
• ROSJA przedłużyła do połowy
przyszłego roku moratorium na pró
bne wybuchy jądrowe. Decyzję w tej
sprawie podpisał prezydent B. Jelcyn w
odpowiedzi na wcześniejsze decyzje Fra
ncji i Stanów Zjednoczonych. Jelcyn za
apelował do przywódców Chin i Wielkiej
Brytanii o jak najszybsze przyłączenie się
do moratorium. (JB)

nego

zlecenia.

Prawdopodobnie

dzieje się tak dlatego, że ta operacja
jest kosztowna, a armatora chyba na

FIRMA HANDLOWA
„GEMINI”

ten wydatek nie stać. (maz)

Były
senator
w „przykrej
sytuacji"

zatrzymano podczas kontroli
o jest arogancja. Były sena
tor jeszcze teraz próbuje za drogowej na ulicy Wolności w
łatwiać swoje prywatne Słupsku byłego senatora Henry
ka G. Powodem zatrzymania był brak
sprawy za pomocą parlamentar
świateł w prowadzonym przez pana
nej legitymacji. Jeśli nie wierzy
G. fiacie 125. Podczas rutynowej ko
cie, sprawdźcie. Policjanci z
ntroli zachowanie kierowcy wydało
sie policjantom nieco podejrzane.
kompanii patrolowej to na pew
Wyciągnęli wiec alkomat. Kierowca
no potwierdzą — taką informa
dmucnnął i... Wynik nie budził żad
cję przekazał nam wczoraj jeden
nych wątpliwości: wskaźnił wykazał
z naszych czytelników.
1,18 promille alkoholu w organizmie
Sprawdziliśmy w Komendzie Rejobadanego.
nowej'Policji w Słupsku. Okazało się,
(dokończenie na str. 2)
że w miniony piątek o godz. 17.10

T

HURTOWNIA
OBUWIA
Słupsk — centrum
ul. Tuwima 5 od 9 do 17

ZAPRASZAMY
Przy zakupie gotówkowym
5% bonifikaty
G-4204-0

Towarzystwo Ubezpieczeń
W „PEWEKSIE” Przedsiębiorstwa Wielobranżowego

i Reasekuracji „WARTA” SA

„PROJBUD"

uprzejmie informuje P.T. Klientów,

Koszalin, ul. Piłsudskiego 11—15, tel. 244-21

kupisz za gotowkę i na raty:

• JANG ZEMIN został ponownie
wybrany na sekretarza generalnego
KPCh. Komitet Centralny partii dokona!
zasadniczych zmian w składzie ścisłego
kierownictwa KPCh. Niemal połowę skła
du wszystkich organów kierowniczych
KPCh stanowią nowi ludzie, których śred
nia wieku nie przekracza 56 lat. Prasa
pekińska określa ich mianem technokra
tów. Ocenia się, że miniony zjazd przy
niósł zapowiedź przyśpieszenia reform
gospodarczych. (JB)

■ atrakcyjną odzież damską i męską — nowe kolekcje skór,
■ parasole — bogata gama kolorów i wzorów
■ luksusowe kosmetyki
■ sprzęt audio-wideo renomowanych firm „Panasonic”, „Sony”, „Philips”,
„Sharp” — telewizory od 21—33 cali, magnetowidy, kamery
■ niezawodny sprzęt AGD firm „Bosch” i „Moulinex”
■ klocki lego i inne zabawki

W OSTATNIM sondażu Clinton
zwiększył swoją przewagę nad Bus
hem do 18 procent. Obecnie na Clin
tona glosowałoby 49 procent potencjal
nych wyborców, a na obecnego prezyde
nta jedynie 31 procent. Na trzeciego z
kandydatów — R. Perota oddałoby swe
głosy 12 procent uczestników ankiety.
Kanclerz Niemiec H. Kohl uważa, że G.
. Bush przegra wybory prezydenckie z po
wodu trudnej sytuacji gospodarczej w
jakiej znalazły się obecnie Stany Zjed
noczone.(J B)

Zakupy powyżej 5 min mogą być realizowane nawet w 12 ratach —
szczegółowe informacje w placówce.
SUPER OKAZJA — wyprzedaż kaset wideo — 50 proc. taniej
— wyprzedaż części samochodowych:
fiat 125, 126p, łada —40 proc. taniej.

że nie ma i nie będzie mieć żadnego związku z
działalnością Pana Tadeusza Kaczmarka prowa
dzoną w dziedzinie ubezpieczeń bądź to indywidu
alnie, bądź poprzez jakiekolwiek instytucje.
K-2719

oferuje najkorzystniejsze
warunki sprzedaży i zapłaty

UWAGA:

art. spożywczych
alkoholi — słodyczy
chemii gospodarczej — zniczy
—

okazja

—

PIWO KANCLERZ po 6.200 zł.
Jednocześnie przypominamy iż kontynuujemy II etap sprzedaży promo
cyjnej naszych towarów.

Albumy i nagrody czekają!

k-2718

Słupsk, ul. Przemysłowa 10

Zamówienia na telefon 43-60-04
K-2707-0

Str. 2

GŁOS POMORZA
■\

Myśliwi płacą odszkodowania

JUBILEUSZOWY WIELKI
KONKURS „GŁOSU POMORZA"
Karnety —31 bm.
Aby wygrać nagrody rzeczowe i samochód TOYOTĘ COROLLĘ, trzeba wypełnić kuponami karnety, które drukujemy na
koniec każdego miesiąca. Pierwsze dwa karnety ukazały się 30
września. Najbliższe opublikujemy w magazynie z 31 paździer
nika — 1 listopada. Do ich wypełnienia posłużą kupony druko
wane w każdym październikowym „Głosie Pomorza” (od nume
ru 30).
Jakie nagrody będą losowane na karnet październikowy,
oznaczony „nagrody rzeczowe" — już pisaliśmy. Losowanie,
przypominamy, odbędzie się w Słupsku, w pierwszej dekadzie
listopada.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu przyjmujemy
pod nr. tel. 243-53 w Koszalinie, w godz. 10—15.

Wtorek, 20 października 1992 r.

Sarny objadły rolników
IMa mocy uchwały Rady Minis
trów z lipca br. wojewoda słup
ski przejął od Ministerstwa Prze
mysłu i Handlu funkcję organu
założycielskiego nad pięcioma
państwowymi
przedsiębiorst
wami przemysłowymi. Są to: Słu
pskie Fabryki Mebli, Zakłady Urzą
dzeń Okrętowych „Sezamor", Słups
ka Fabryka Obrabiarek „Safo", Zakład
Urządzeń Technicznych w Człucho
wie oraz Zakłady Garbarstwa „Skotawa" w Dębnicy Kaszubskiej.
Jak na razie wszyscy są z tego
zadowoleni. Dyrektorzy przedsię
biorstw cieszą się, że będą mieli bliżej
do właściciela, gdyż w trakcie przy
gotowywania procesu prywatyzacji
kontakt z organem założycielskim jest
konieczny. Zadowoleni są tez praco
wnicy Wydziału Polityki Regionalnej
Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ
procesy decyzyjne będą krótsze.
(maz)

Działające w województwie
koszalińskim koła łowieckie z re
guły znajdują się w trudnej sytu
acji finansowej. One to bowiem
pokrywają straty, jakie na rolni
czych uprawach powoduje leśna
zwierzyna. W tym roku szkody
były wyjątkowo duże. W wyniku
długotrwałej suszy mniej było pasz
dla zwierząt hodowlanych. Mniej by
ło również dla zwierzyny łownej, cho
ciaż dobrze owocowały buk i dąb.
Słabe były natomiast plony na polet
kach żerowych i poletkach produk
cyjnych, uprawianych przez myśli
wych. Zwierzyna leśna ratowała się
więc żerowaniem na polach upraw
nych rolników. Jedno tylko duże i
bogate koło łowieckie ,,Wilkv',
które ma obwody w rejonie Bo
bolic, Szczecinka i Miastka wy
płaciło już rolnikom za szkody
spowodowane przez zwierzynę
około 1,5 mld złotych. Inne koła
jeszcze szacują straty. Wiadomo już,
że nie są one małe.

Coraz trudniej kołom łowieckim
zdobyć środki na wypłatę odszkodo
wań. Niegdyś zarabiały one przede
wszystkim na organizowaniu polo
wań dewizowych. Tych polowań jest
otatnio mniej. Rzadziej zgłaszają się
myśliwi z RFN, którzy teraz „odkry
wają" nowe tereny łowieckie w byłej
NRD i krajach Wspólnoty Niepodleg
łych Państw.
Cennym źródłem dochodu dla kół
łowieckich jest sprzedaż dziczyzny.
Tutaj nastąpiła ostatnio zasadnicza
zmiana] Udało się rozbić monopol
przedsiębiorstwa „Las" na obrót dzi
czyzną. Dziś konkurencją są różne
spółki i firmy prywatne, które zajmują
się przetwórstwem dziczyzny i eks
portem surowca w potaci mięsa mro
żonego. Obecnie ceny dziczyzny
nieporównanie wzrosły. Za kilo
gram sarny w skupie płaci się 40
tys. złotych, a za kilogram dzika
19 tysięcy zł. (jakr)

KSPRESOWE

SPRZEDAŻ
OPEL corsa (1988) po niewielkim wy
padku — cena 50 min, VW golf diesel na
części. Koszalin, Zawadzkiego 16/27.
PEUGEOT 405 diesel combi 1989, paź
dziernik— 160 min, Karlino 391.
VOLKSWAGEN jetta 1100 (1981),fia
ta uno (1983). Połczyn-Zdrój, 63-570.
GOLF Gti — 30.000.000.
Jana z Kolna 28/4.

GRZEJNIKI żeliwne 44.000 żeberko.
Słupsk, 432-589.
KARPIA i szczupaka (kroczek i hand
lówka). Koszalin, 43-00-91 (wieczorem).
TANIO meble koszalińskie. Koszalin, tel.
43-00-52.
OPEL kadett 1,6 (i) 1988. Sławno, tel.
76-61.
- OPEL corsa (1990). Kołobrzeg, tel.
296-99.
CUKIER
22-771.

NASZ KONKURS DLA DZIECI

Koszalin,

hurt.

Kołobrzeg,

0-965

FORD sierra 2,OL (1983 X.) 2-drzwio-

Wygraj

wy, biały, automatic, nie oclony, 3.900
DM. Koszalin, 43-45-10.
CITROEN BX14 (składak 88/91), spro
wadzony

«WC:]

w

trzech

częściach,

cena

86.000.000. Lębork, 626-843.
SKODĘfavorit (1981). Ustka, 144-992.

MINI!

KLACZ z pochodzeniem. Wodnica k.
Ustki, 141-086.

Fotoreportaż o losowaniu części nagród w na
szym konkursie dla najmłodszych zamieszczamy na
stronie 3. Największe emocje wzbudziło, rzecz jasna,
losowanie terenowej TOYOTY.
Naszym najmłodszym laureatom przypominamy,
że wygrane można odbierać w siedzibie redakcji w
Koszalinie (ul. Zwycięstwa 137/139, w dni powsze
dnie w godz. 9—14.30). Uczestnicy konkursu, któ
rzy mają wygrane, a mieszkają w województwie
słupskim — mogą od środy odbierać je w oddziale
„Głosu Pomorza” w Słupsku, al. Sienkiewicza 20.
Kołobrzeżanie mogą uczynić to w „swoim” oddziale
naszej gazety (ul. Giełdowa 12). “
Część emocji już więc za nami. Za niecały miesiąc
czeka nas... kolejne losowanie. Tym razem — MER
CEDESA-Ml NI i wielu innych nagród. Kto chce
wziąć w tym udział — powinien zbierać kupony.

MERCEDES-MINI

KUPON 8
fp

śmiertelny strzał
33-ldtni mieszkaniec Dźwirzyna
strzelił sobie w głowę z rakietnicy.
Strzał okazał się zabójczy. Mężczyzna
popełnił samobójstwo w obecności
rodziny.

Pali się!
Stodoła należąca do Agencji Rol
nej Skarbu Państwa w Gości
nie-Dworze (gm. Gościno) uległa
spaleniu wraz ze znajdującymi się w
środku 200 tonami słomy i 60 tonami
siana o wartości 470 min zł. Pozostało
więc — tak w sensie dosłownym jak i
przenośnym — wspomnienie po
PGR.

Sprawni i skuteczni
Coraz częściej policja informuje o
tym, że złodzieje są łapani na „gorą
cym uczynku", bądź podczas ucie-

IDARZENIA—

ma -j* »i :< i

czki, w bezpośrednim pościgu. To
może uspokajać. 16-latek ze Stanomina został zatrzymany w Kosza
linie, gdy uciekał z łupem (artykuły
spożywcze o wartości 3 min zł) z
rozbitego kiosku. Patrol w Świd
winie złapał 3 nastolatków, którzy
włamali się do 4 samochodów i „czy
ścili" je z radioodtwarzaczy. Teraz,
miast muzyki, wysłuchają werdyktu
prokuratora. Z kolei w Białogar
dzie, w środku sklepu „Harcerz”,
policjanci zastali 20-letniego
włamywacza. Odwieźli go jed
nak prosto do szpitala, ponie
waż, będąc w sklepie wypił nieu
staloną ilość rozpuszczalnika
chlorokauczukowego. W przy
padku włamania w Szczecinku
poszkodowany poradził sobie sam.
Właściciel działki ogrodowej zastał na

MAZDA 626. Słupsk, tel. 11-13-25.
TOYOTA camry TD combi 1989, garaż
centrum. Słupsk, 234-24.

luzem w workach 50 kg ki. il
t?rßz 7-700 zł/kg w kl. f

w Hurtowni „Błysk"
• Koszalin, ul. Bohaterów
Warszawy 4A, tel. 43-25-49
• Słupsk, ul. Przemysłowa 74,
te!. 271-30.
K-2725

POLONEZA 1,6 (1989). Zbigniew Foł
tyn. Słupsk, ul. Komorowskiego 9/10.
ATRAKCYJNĄ działkę letniskową w
Łebie. Słupsk, 436-596.

Zachodni
turyści
na
Pojezierzu
Drawskim
Od 21 do 23 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku
Pomorskim będą gościli przedstawi
ciele niemieckiej firmy turystycznej.
Są oni zainteresowani utworzeniem
na terenie gminy baz turystycznych z
prawdziwego zdarzenia. Mają to być
hotele i motele oraz pola biwakowe i
campingowe. Wszystko z zapleczem
gastronomicznym.
Niemcy chcą najpierw dokładnie
zapoznać się z terenem, na którym
położona jest gmina, a następnie
przedstawią konkretne propozycje.
(joso)
swoim terenie dwóch włamywaczy.
Pomimo przewagi liczebnej odstawił
ich na policję. Dla dwóch wychowa
nków Zakładu Poprawczego z Kosza
lina ich gościnne występy w Szczeci
nku także skończyły się niefortunnie.
Podczas przepiłowania krat w sklepie
spożywczym przy ul. Klasztornej zo
stali zatrzymani przez policjantów.

Remontowa kradzież
Podczas renowacji mieszkania w
Kołobrzegu skradziono z niego wore
czek z 14 złotymi monetami oraz 3
krążki dentystycznego złota o warto
ści 20 min zł.

(dokończenie ze str. 1)

Senator Jerzy Madej, prze
wodniczący rady nadzorczej Fu
ndacji zaapelował do świadomo
ści ekologicznej młodzieży, która
urządza „turnieje” w celowaniu
do pływaków, na których są za
montowane tzw. biostruktury (na
zdjęciu). My też prosimy o zanie
chanie tych zabaw.

Dzięki oczyszczalni, do
tychczas pozaklasowe wody
Dzierżęcinki uzyskają trzecią

Wpłynie to korzystnie nie tylko na
życie biologiczne w tej rzece, ale
również w jeziorze Jamno i wo
dach przybrzeżnych Bałtyku, z
którymi połączone jest jezioro.
(ML)

Na zdjęciu: Przy oczyszcza
lni. Widoczne są pływaki, na
których zamontowano tzw.
biostruktury.
Fot. IZABELA OLEŚ

PŁACIC!

Dalsze postępowanie miało już
przebieg normalny w takiej sytuacji,
zabrano kierowcy prawo jazdy, do
wód rejestracyjny i kartę ubezpiecze
niową oraz poinformowano go o
skierowaniu wniosku do kolegium ds.
wykroczeń. Raport kontrolującego
byłego senatora policjanta nie wspo
mina natomiast ani słowa o incyden
cie z legitymacją senatorską.

PRZEDPŁATĘ. Słupsk, 433-585.
DUŻĄ przyczepę cempingową, działkę
budowlaną, kasetę metalową. Koszalin, tel.
45-07-24.
FIATA 126p (1991/92) . Czaplinek, tel.
558-03.
SPRZEDAM dwuteownik budowlany

(dokończenie ze str. 1)
— „Najgorsze jest to, że nie uprze
dzają, tylko po roku przysyłają zawia
domienie. Odsetki niejednokrotnie są
wyższe niż sam podatek — narzeka
kolejny interesant wydziału. — Pani,
odsetki dziennie rosną o 2 promille!
— To rozbój w biały dzień — od
powiada młoda kobieta.
Pan w starszym wieku leciutko pu
ka mnie w ramię:
— Koniecznie niech pani napisze,
że przy sprzedaży samochodu nie wol
no oddawać kwitków opłat. Fakt
sprzedaży trzeba zgłosić w Wydziale
Finansowym.
Ludzie płacą podwójnie, bo nie
wiedzą, że po jakimś czasie urząd
może zażądać okazania dokumen
tów, a kiedy ich brakuje — następnej
opłaty.
★

kilogram.

Lębork,

DOM , warsztat do wykończenia (w roz

12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych. Kierowca sam
powinien obliczać podatek transpor
towy i uiszczać go — powiedziała
Danuta Leciacho, naczelnik Wydziału
Finansowego Urzędu Miejskiego w
Koszalinie. — Dopiero po pięciu la
tach podatek ten może ulec przedaw
nieniu. Wszyscy użytkownicy powin
ni pamiętać, że czasowe wyrejestro
wanie pojazdu nie zwalnia z opłat.
Wniosek stąd prosty: urząd
może chwilowo — choćby przez
komputery — mieć bałagan, na
tomiast interesanci muszą skru
pulatnie prowadzić domowe ar
chiwa... (RE)

434-914 wieczorem.
ŁADĘ 2105 (1984 r.) sprzedam. Kosza
lin, tel. 45-24-13.

KUPNO
MAŁY dom. Koszalin, 43-20-24.
FORDA do 1980 roku na części na
chodzie. Sławno, tel. 75-44 po dwudzies
tej.
PILNIE kupię nadwozie forda eskorta po
wypadku. Lębork, tel. 621-023, 623-169
od 18 do 19.
SILNIK 18,5 KW 2950 obr/min i silnik
3-biegowy 1500, 1000, 750 obr/min o
mocy 3,4 i 5,7 KW nowe. Słupsk, tel.
439-799.

TOTEK PŁACI

KUPIĘ zdecydowanie ulgę celną. Ko

Wygrane z 14 października

szalin, tel. 229-72 po piętnastej.

DL — 6 — 786 938 900 zł
5 —
1 594 700 zł
4 —
37 400 zł
3 —
7 000 zł
EX — 5 — 165 382 000 zł
4 —
251 800 zł
3—
9100 zł

TYNKARZY zatrudnię. Koszalin, tel.
43-58-14 po osiemnastej.

USŁUGI

ŚP.

★

Może jednak lepiej trzymać pamiąt
kowe już legitymacje w domowym
albumie? Istnieje zawsze niebezpie
czeństwo, że choćby sytuacja była
najniewinniejsza, to znajdą się tacy,
co wyciągną wnioski całkiem inne.
(maz)

ŻALUZJE. Słupsk, 248-84.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 18 października 1992 roku zmarła
nasza Ukochana Żona i Mamusia

łem jej wykorzystać dla popra
wienia swojego położenia.
★

3.700 za

★

W Wydziale Finansowym tłu
maczą się, że właśnie wprowa
dzają komputery i dlatego panu
je bałagan. Nie wpisano jeszcze
wszystkich danych.
— Każdy posiadacz pojazdu ma
obowiązek zapoznać się z ustawą z

★

mm,

liczeniu może być mieszkanie). Słupsk,

Zaskoczenie w ratuszu

★

Poproszony przez nas o wyjaśnie
nie przebiegu zdarzeń pan Henryk G.
powiedział:
— Podczas całego incydentu
występowałem jako osoba pry
watna. Legitymację senatorską
miałem przy sobie, razem z pozo
stałymi dokumentami. Policjant
zainteresował się nią podczas
kontroli, więc mu ją pokazałem,
ale w żaden sposób nie próbowa

UNO (1985). Słupsk, 44-11-22.

623-075 grzecznościowy.

(JB)

(dokończenie ze str. 1)

AUDI.100. Słupsk, Fornalskiej 12/2.

80

Skok na „gees"
W Białym Borze włamywacze po
rozerwaniu kłódek przy drzwiach i
zabezpieczających je kratach dostali
się do środka. Wynieśli transportery z
wódką i winem oraz papierosy o łącz
nej wartości 60 min zl. (ces)

a w niektórych miejscach —
nawet drugą klasę czystości.

CUKIER
7400 zł/kg

OBLIGACJĘ Cinquecento i działkę wa
rzywną. Słupsk, 11-12-01.

m
w

Jadwiga Kielar
Pogrążona w smutku Rodzina
Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 X1992 r.
o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
G-4229

Str. 3

GŁOS POMORZA

Wtorek, 20 października 1992 r

MARIAM KRZAKLEWSKI
W KOSZALINIE

„Stawiam
postulaty
realne”

środowisku mówi się o niej
„kotka”. Kobieta ma około 30
lat. Przebywając w domu wy
korzystuje częstą nieobecność
matki i zaprasza do siebie nieznajomych
mężczyzn. Sąsiedzi opowiadają o tym,
jak „kotka robi to” na balkonie, w samo
południe, na oczach małych dzieci.
Pewnego dnia szkoła zwróciła uwa-

W

ły posiniaczone. W" ten sposób sp
trafiła do sądu rodzinnego. „Kotce”
ograniczono władzę rodzicielską. Gdy
uwagi i sugestie kuratora sądowego nie
przynosiły żadnych rezultatów — sąd
postanowił pozbawić władzy rodziciel
skiej, a dzieci umieścić w placówkach
opiekuńczych.
Tak też się stało. Akcja odbierania
dzieci trwała godzinami, w asyście pe
dagoga szkolnego, pielęgniarki środo
wiskowej, kuratora i policji.
Jadąc do placówek najstarszy Krzysz
tof opowiadał szczegółowo o postępo
waniu matki. Twierdził, że do domu nie
chce już nigdy wracać. Matka odwiedzi
ła swoje dzieci dwa lub trzy razy. Do
dnia dzisiejszego nie stara się o przy
wrócenie jej władzy rodzicielskiej. Teraz
jest ponownie w ciąży. Tym razem ojciec
przyszłego dziecka jest znany.

sporu poważnie, zakończy się to naszą generalną akcją.
Z drugiej strony stawiam postulaty realne: jeśli zacznę
krzyczeć „od jutra każdemu po dwa miliony!, to oszu
kam ludzi, bo tak nie będzie.
Druga bardzo ważna sprawa, to pakiet ustawodaw
czy, rozszerzający prawa związkowe. Prawo nakazujące
rzywódca „Solidarności” uczestniczył 16 paździer
negocjowanie wszystkich układów zbiorowych, nie tyl
nika w Koszalinie w zebraniu Zarządu Regionu
ko dotyczących płac, poza ustalone w negocjacjach
NSZZ „Solidarność”, spotkał się z mieszkańcami i
centralnych i branżowych poprzeczki dolne — to naj
__na krótko — z dziennikarzami. A oto syntetyczny zapis
ważniejsze prawo związkowe, w Polsce do tej pory nie
problemów i spraw.
zrealizowane. W obecnym prawodawstwie „Solidar
O politykach. Pamiętamy „Solidarność” z czasu po
ność” ma taki sam parytet prawny, jak centrale związ
wstania. Wtedy sprawy związkowe pozostawały w tle,
kowe w liczbie np. 200 członków. Powstaje więc sytua
najważniejsze było zdobycie niepodległości. Do związ
cja, że grupka zakłada związek pamiętając, że pozycje
ku zapisywano się, by okazać sprzeciw systemowi. Byli
związkowe chronią przed zwolnieniem, a jej centrala
tam także politycy, którzy nie mogli zakładać swoich
stawia postulat: od jutra półtora miliona! W takich
partii. W szeregach związku znaleźli się zarówno typowi
warunkach rząd musi obsłużyć kilkanaście central!
działacze związkowi jak i ci, którzy tworzyli otoczenie
Nigdzie na świecie tak nie jest. Wyznaczone są związki
polityczne. Niektórzy z nich traktowali pobyt w „Soli
reprezentatywne. Wygrywać będą związki profesjonal
darności” instrumentalnie. W tym czasie te zróżnicowa
ne, które potrafią prawnie rozpoznać problem, „wyniunia polityczne nie były istotne. Gdy w 1989/90 za
chać”, co jest w kieszeni pracodawcy, w czym błędy
czynaliśmy budować system demokratyczny, a partie
gospodarowania, gdzie można zaoszczędzić. Dlatego
mogły się organizować — ci ludzie zaczęli też realizo
upominamy się, by reprezentacje związku były w ra
wać swe aspiracje. Pozbyliśmy się tego otoczenia polity
dach nadzorczych.
cznego — i pozostał związek.
Będziemy tworzyli związkowe biura pośrednictwa
Błąd zaniechania: Pierwszym błędem , ,S”, jako zwią
pracy, chcemy wziąć na siebie przekwalifikowanie
zku, który się bronił przed wykorzystaniem go przez
zawodowe pracowników.
polityków, było, iż nie doprowadzono do wolnych
O emeryturach: Fundusz emerytalny nie jest tworzo
wyborów w pełni na przełomie 1989/90. Ta sytuacja
ny od trzech lat. Wszyscy płacili na ten cel tak długo, jak
spowodowała, że do dzisiaj obowiązują w Polsce przepi
pracowali. Kiedy więc wzięliśmy tę naszą wolność, sejfy
sy prawa z dawnego systemu. Jesteśmy w zupełnie
były puste, a nwet był deficyt. Gdyby przez dziesięcio
innym kraju, ale konstytucję mamy taką, jak w 1988
lecia te pieniądze rzetelnie odkładano, kapitalizowano
roku! Gdyby wtedy stworzono podstawy prawne dla
— nie byłoby tego, co jest.
działalności związkowej, nie byłoby tego, że grupy
O rządzie: Nie jest tak, że obali się kolejny rząd, nagle
„oszołomów” tworzą nieporządek demokratyczny.
przyjdzie cudowna partia i przyciągnie ze sobą 1700
O dekomunizacji i reformie. O gospodarce wciąż
fachowców. Nie wolno myśleć, że kiedy wytrze się krew
decydują menedżerowie, fachowcy na kierowniczych
z bruku, pojawi się ktoś nowy i wspaniały. Tu nie chodzi
stanowiskach, w których rękach spoczywa przebieg
o osobę, ale o nowe prawa. Pakt o przedsiębiorstwie to
prywatyzacji, organizacja plrödükcji, märketing, a są to
efekt półtorarocznych negocjacji z rządem, przeniesie
ludzie umocowani dawniej, według tzw. klucza partyj
nego. Jak mogą realizować funkcję rynkową? Do .tej
nie wielu naszych zapisów:J
pory mamy taką sytuację, że upadłość wielu przed
Czy etos „Solidarności” upadł: „Solidarność” nadal
koncentruje te wartości, które ją tworzyły. Ale najsil
siębiorstw nie wynika z tego, że utraciliśmy eksport do
niejszą stroną związku było rzeczywiste realizowanie
Związku Sowieckiego, ale z nieudolności menedżerów.
A jak oni się sprytnie dostosowali! Nie usiłowali znaleźć
wartości uniwersalnych, chrześcijańskich. Pamiętam, że
metody ekonomicznej, chcieli osiągnąć to innymi sposo
gdy wyszedłem z więzienia, trwał impas: ludzi mało, jak
bami. Było tak, że dyrektorzy, chcąc sprostać wymogom
dalej walczyć? Dlatego postanowiliśmy zrobić z siebie
załogi i bilansu kopalni, prowokowali sytuacje protestu,
fachowców: doktoraty, doskonalenie — byliśmy coraz
by doszło do zawieszenia popiwku. Jeśli mieli odłożone,
lepsi. I co się stało? Otoczenie, które na nas pasożytowa
np. cztery miliardy do zapłaty, to akcją strajkową
ło, okazało się niekompetentne. Mój pracodawca był
osiągali pośrednio zawieszenie popiwku i ich pozycja
uzależniony od mojej pracy.
jako dyrektorów umacniała się. Obserwowałem ten
A młodym ludziom potrzebny jest jakiś „czad”. Kie
mechanizm strajków w lipcu, w najbardziej skomunizodyś była nim niepodległość, opozycyjność. „Solidar
wanych kopalniach „Pstrowski” i „Makoszowy”. Dlate
ność” jest atrakcyjna ze względów moralnych, gdyż
go po trzech latach nasza reforma ekonomiczna tak
obowiązuje tu pewien consensus. Jedna branża czy
wygląda, jak wygląda. Nierepresyjna ustawa dekomuregion nie może negocjować, jeśli narusza to interes
nizacyjna i lustracyjna potrzebna jest, by dać szasne na
innej branży lub regionu. Musi być ustalony consensus
normalny rozwój ekonomiczny.
wewnątrz związku. Wynika to z zasady solidarności.
Co robi „Solidarność”: Jesteśmy w trakcie negoc
Notowała:
jowania układu zbiorowego, ale także jesteśmy w spo
EDYTA WNUK
rze zbiorowym z rządem, w związku ze stale spadający
fot. Jerzy Patan
mi płacami realnymi. Jeśli rząd nie potraktuje tego

P

Gdy w rodzinie
jest źle
podstawy do pozbawienia, ogranicze
domić o tym właściwy sąd opiekuńczy.
Zwykle przyczyną wszczęcia postępo nia lub zawieszenia władzy rodzicielswania jest alkoholizm jednego lub oboj
ie^)becnie w 997 przypadkach prowa
ga rodziców, rażące zaniedbywanie obo dzone jest postępowanie wykonawcze.
wiązków rodzicielskich oraz demorali Rodziny, którym ograniczono władzę
zujący sposób wychowywania dzieci.
rodzicielską są pod dozorem kuratora
Postępowanie o ograniczenie lub po sądowego lub w rodzinie zastępczej.
zbawienie władzy rodzicielskiej wszczy Dotychczas 160 dzieci trafiło do pla
nane jest bądź z urzędu bądź też na
cówek opiekuńczych.
wniosek. Informacje o niewłaściwym
O ustanowienie rodziny zastępczej
sprawowaniu władzy rodzicielskiej po wnoszą zwykle dziadkowie. Czasami,
zyskiwane są najczęściej od szkół, przy choć rzadko, do sądu przychodzą same
chodni zdrowia, policji, sąsiadów jak dzieci prosząc o umieszczenie ich w
też od bliskich i dalszych krewnych
placówkach opiekuńczych. W tych
zaniepokojonych sposobem wykony przypadkach postępowanie wszczyna. ne jest z urzędu.
wania władzy rodzicielskiej.
— Wbrew pozorom, pomimo wzra
W tych sprawach sąd informowany
stającego ubóstwa społeczeństwa, licz
jest również przez szpitale, gdy matka
nie odbiera dziecka oraz przez Państ ba spraw o ograniczenie lub pozbawie
nie władzy rodzicielskiej jest stabilna wowy Dom Małego Dziecka w Boninie.
W 1991 roku w trybie nieproceso twierdzi przewodnicząca Sądu Rodzin
nego i Nieletnich w Koszalinie sędzia
wym III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Koszalinie rozpat Ewa Dikolenko. — Bieda wcale nie
musi powiększać rejonów patologii.
rywał 670 spraw, z czego 180 dotyczyło
W ostatnim czasie wzrosła natomiast
pozbawienia, ograniczenia czy też za
ilość spraw o przywrócenie władzy ro
wieszenia władzy rodzicielskiej. Sred:
nio w 60 procentach sąd uwzględnia dzicielskiej.
WIESŁAW ADAMOWICZ
merytorycznie wnioski stwierdzając, że są

Pomijając przypadki, gdy — przy
wyrokach wydanych przez wydział kar
ny, w sprawach o czyny lubieżne, gwał
ty, znęcanie się nad rodziną —- jedno
cześnie orzeka się pozbawienie władzy
rodzicielskiej kompetentny w tych spra
wach jest wydział rodzinny i nieletnich.
Każdy, komu znane są okoliczności
uzasadniające wszczęcie postępowania o
ograniczenie lub pozbawienie władzy
rodzicielskiej, obowiązany jest zawia-

USTAWA TUŻ, TUŻ

edukcję o 70 procent emisji dwutlen
ku siarki do atmosfery, 70 proc.
tlenków azotu, 50 proc. kadmu i 50
proc. tlenku węgla zakłada tzw. plan
zielonej energii, który zaczęto wprowadzać
na wyspie Bornholm w Danii. Cele te mają
być osiągnięte przed 2010 rokiem. W realiza
cji projektu „Całościowe planowanie energii i
ochrony środowiska dla Bornholmu — plan
zielonej energii” uczestniczą: województwo
Bornholm, Agencja Energii, Centrum Badań
RISO, Duński Uniwersytet Techniczny i COWlconsulat. Projekt był popierany przez
Wspólnotę Europejską, Duńskie Ministerst
wo Energii i Radę Agencji Energii.
Na Bornholmie, który liczy blisko 600 km
kwadratowych powierzchni i 45 tysięcy mie
szkańców, w 1982 roku opracowano pro
gram „Równowaga energii”, w latach

R

Ponad 6 miesięcy w rządowych
biurkach przeleżał projekt ustawy o
stosunku państwa do kościoła ewan
gelicko-augsburskiego w RP, by wre
szcie 6 października został zaakcep
towany przez Radę Ministrów. Nowa
ustawa zastąpić ma anachroniczne
już przepisy: Dekret Prezydenta Rze
czypospolitej z 25 XI 1936 r. i ustawę
z dn. 4 lipca 1 947 r.
Projekt jest wzorowany na usta
wach o stosunku państwa do Koś
cioła rzymskokatolickiego i do Koś
cioła prawosławnego. ZaWiera jed
nak — zdaniem słupskich ewangeli
ków, których poprosiliśmy o komen
tarz — nieuzasadnidńe ograniczenia
w sposobie regulacji spraw majątko
wych. Liczą oni jednak na obiekty
wizm parlamentu, który powinien
zrównać ich prawa również mająt
kowe z katolikami.
Nowe prawo zezwalać będzie naj
większemu w Polsce Kościołowi pro
testanckiemu na reaktywowanie ewan
gelickiego duszpasterstwa w wojsku,
sanatoriach, szpitalach i więzieniach,
zwalnianie wiernych z pracy i ze szko
ły w święta, mające szczególne zna
czenie dla religijności luterańskiej,
przyłączenie do polskiego Kościoła
parafii polonijnych w krajach Europy
Zachodniej, Ameryce i Australii.
Po przyjęciu ustawy przez Sejm
zaistnieje możliwość utworzenia w
województwie koszalińskim samo
dzielnej parafii (obecnie działają 4
zbory i 1 filial, podlegające słupskim
parafiom). (J)

Kierunków działań, jakie się podejmuje
jest kilka. Polepszenie izolacji wszystkich
budynków zredukuje zużycie energii średnio
o jedną trzecią. Zużycie przemysłowe energii
będzie zmniejszone o 11 proc. przez oszczę
dzanie i bardziej wydajne zużycie. Zmoder
nizuje się 200 istniejących obecnie indywidu
alnych pieców spalających słomę i przystosu
je do wydajniejszej słomy skostkowanej. W
200 domach zostaną założone instalacje sło
neczne do gorącej wody. Zbuduje się siłownie
fotogalwaniczne o Wydajności ok. 22 MW,
nowe turbiny wiatrowe i lokalne kotłownie,
w których spalane będą śmieci.
Generalnie nastąpi wzrost produkcji ener
gii i ciepła z lokalnych zasobów. Dotąd na
zużywane na wyspie ok. 5000 1J energii
rocznie — 2310 TJ pochodzi z ropy naftowej,

Duński plan
„zielonej energii”
1984—1986 realizowano plan energii dla
Zielonej Wyspy, określający jak 70 proc.
zużywanej energii elektrycznej i cieplnej dla
ogrzewania może być zamienionej ze źródeł
zanieczyszczających- środowisko, -takich jak
ropa i węgiel — na energię pochodzącą z
zasobów odnawialnych — alternatywnych.
To planowanie stało się podstawą dla założeń
lokalnych systemów ogrzewania i pilotowych
zespołów wykorzystania energii słońca, wiat
ru, biogazu, słomy i drewna.
Bornholmska Rada Energii i specjalnie
powołane Wojewódzkie Biuro Energii ini
cjują kampanie, przesyłają informacje i dora
dzają jak realizować przyjęty program oszczędzania i ochrony środowiska natural
nego. Obowiązujący od 1989 roku projekt
pokazuje, że jest możliwe połączenie rozwoju
gospodarczego z ochroną środowiska natu
ralnego. Ale problem ten nie może być roz
wiązany tylko lokalnie i regionalnie. Potrzeb
ne są wysiłki międzynarodowe, bo zanieczy
szczenia nie respektują granic.
Na przykład niemal wszystkie zanieczysz
czenia będące skutkiem produkcji i zużycia
energii są „eksportowane” z Bornholmu do
sąsiednich państw. Ale z drugiej strony, wy
spa przejmuje też zanieczyszczenia z innych
krajów, m.in. z Europy Centralnej. Samego
dwutlenku siarki przejmuje 2080 ton rocznie.
Sama produkuje 810 ton, ale tylko 40 ton opada
na wyspę. Reszta niesiona jest z wiatrem.

772 TJ ze słomy, 160 TJ ze śmieci i po ok. 150
TJ z biogazu i drewna; 124 TJ dostarcza
słoma, a 71 TJ — wiatr. Importuje się około
262 TJ energii elektrycznej.
Po wprowadzeniu pełnego, programu te
proporcje mają się znacznie zmienić. Oczywi
ście w tym miejscu bardzo zasadne będzie
pytanie o koszty. Wprowadzane dotychczas
na Bornholmie \v życie elementy programu
„zielonej energii” potwierdzają, że całkowite
roczne koszty wzrosną o 20 procent, ale
import energii zostanie zredukowany o 7
proc., a zatrudnienie wzrośnie o 60 procent i
ochronione zostanie środowisko naturalne.
Zagospodarowane zostaną znaczne ilości od
padów, śmieci, słomy, drewna.
Przy pracy nad planem zorientowano się,
że za teoretycznymi opracowaniami zaraz
powinno powstać kilka obiektów demonstra
cyjnych, pokazujących jak można z lokal
nych źródeł uzyskiwać energię. Rada Woje
wódzka postawiła do dyspozycji 2 min DKR,
postarała się też o subwencje z EWG i z
innych źródeł. Zorganizowano Radę Energii
z wojewodą jako prezesem, pięcioma burmis
trzami oraz reprezentantami lokalnych elekt
rowni.
Bornholmscy specjaliści przeanalizowali
systemy energii w Słupskiem, możliwości
produkcyjne województwa i zastanawiają się
nad przeniesieniem swoich doświadczeń, tak
że w ten rejon Europy.

ZBIGNIEW BABIARZ-ZYCH
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Kołobrzegu
Przy pełnej widowni, w ub. nie
dzielę, w sali kina „Kryterium” w
Koszalinie odbyło się losowanie na
gród dla dzieci w naszym jubileu
szowym konkursie. Oprócz kloc
ków lego i nagród pocieszenia wrę
czono wielu dzieciom różne upomin
ki. Gwoździem programu była oczywiście główna wygrana,
czer
wona terenowa toyotka.
Los szczęścia przypadł kołobrzeżance Ani Chmarzyńskiej, która
wczoraj, w salonie „Toyoty” Woj
ciecha Jankowskiego, otrzymała
nagrodę — samochód, (patrz 1 stro
na).
Losowanie nagród naszego kon
kursu, przeplatane było występami
zespołów dziecięcych, młodzieżo
wych oraz artystów cyrkowych z
Moskwy. Wszyscy za swoje wystę
py nagradzani byli gorącymi oklas
kami. Konkurs dla dzieci wciąż
trwa! już za miesiąc kolejne losowa
nie. Główną nagrodą będzie mer
cedes — mini. (pat)
Zdjęcia: Jerzy Patan

Str.

GŁOS POMORZA

A dwa lata wolne numery telefo
nów najprawdopodobniej będą
czekały na chętnych. Tymczasem
iii
, m
&
*
.-ssaw
w Słupsku dobiega końca prowadzona
■»Miii
prawie trzy lata, budowa Wojewódz
kiego Centrum Telekomunikacji. No
wy, lecz architektonicznie dopasowany
mm ■
do stajnef zabudowy centrum Słupska
obiekt vWCT, ma być gotowy „pod
klucz” w połowie przyszłego miesiąca.
Przyszli użytkownicy WCT zaczęli
przeprowadzki i wprowadzki do no
wych pomieszczeń centrum. Jako pier
wszy instaluje się Zakład Radiokomu
nikacji i Teletransmisji. Przygotowuje
się do przełączenia międzymiastowej
sieci dalekosiężnej, od zbudowanej na
Zatorzu wieży radiolinii, poprzez uło
żony wcześniej kabel do WCT.
Za tydzień spodziewani są specjaliści
z duńskiej firmy NKT Elektronik. Ma
ją oni w WCT instalować urządzenia
światłowodowe europejskiej sieci tele
komunikacyjnej NSL, którą zdążono
„rozpiąć” na dnie Bałtyku pomiędzy
Kopenhagą i Koszalinem.
Jak dowiedzieliśmy się od specjalis
tów—Słupsk, podobnie jak inne mias
ta na polskim wybrzeżu, będzie włączo
ny do nowoczesnego systemu między
narodowych połączeń Północ-Połu
dnie. Jednakże dopóki nie będzie cent
ral cyfrowych, Słupsk nie odczuje dob
roczynnych skutków przyłączenia do
takiego systemu, mimo że miejscowa
których ponoć jest znacznie więcej niż
Dziś wiadomo, że przygotowania
telekomunikacja będzie dysponowała
oczekiwał resort łączności.
Zakładu Radiokomunikacji i Teletrans
dwoma traktami o pojemności kilku
Jednym z poważnych kontrahentów
misji w Słupsku do pracy na centralach
tysięcy kanałów łącznościowych. Na
cyfrowych już się rozpoczęły. Przynaj
początek będzie tu więc punkt regene jest amerykańska ATT, która zamierza
stelefonizować nadmorskie województ mniej w tej części, która powinna
rujący sygnały na określonym odcinku
wa. Fachowcy ze Słupska twierdzą, iż
międzynarodowej sieci Północ-Połu
współgrać z którymś z systemów łącz
wystarczyłoby pół roku na zmontowa nościowych, oferowanych przez zagra
dnie. Ma być golowy 15 listopada br.
nie w pomieszczeniach nowego WCT nicznych kontrahentów i prowadzą
Włączenie miasta do transeuropejs
nowoczesnej centrali cyfrowej i przynaj cych negocjacje z resortem łączności.
kiej sieci Północ-Południe, a potem
Wschód-Zachód, może jednak nastąpić
mniej miejscowi abonenci mogliby już
(wir)
stosunkowo szybko. Zależy to już od
korzystać z dobrodziejstw tzw. między
Na zdjęciu: dobiegająca końca budo
wyników negocjacji łącznościowej „gó
narodowego automatycznego ruchu te wa WCT w Słupsku.
ry” z zagranicznymi kontrahentami,
lekomunikacyjnego.
Fot. Irenenusz Wojtkiewicz

Z

Bydgoszcz
G-4217

’'ZUkiWWlL
Rejonowe biura pracy województwa kosza
lińskiego miały 19 bm. następujące oferty
pracy dla bezrobotnych:

• Gospodarstwo Rolne Jolanty Neumann
(zgłaszać się do dawnego biura PGR Kozia
Góra) — przyjmie trzech traktorzystów.

BIAŁOGARD

SZCZECINEK

( n , • ZUS Białogard, ul. Kochanowskiego,
zatrudni kobietę na stanowisku inspektora; wy
magane wykształcenie wyższe administracyj
no-ekonomiczne. Zgłoszenia w ZUS Koszalin,
S uł. Skargi 1.
-i,,
,
• Pomorski Bank Kredytowy Oddział w
Białogardzie, ul. Wolności —przyjmie do pracy
osobę z wykształceniem wyższym, po egzaminie
państwowym z niemieckiego lub angielskiego.
• Spółka „Selma”, ul. Grunwaldzka — po
szukuje trzech krawcowych do szycia kurtek.
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Wioletta”, ul. Lutyków 28 — zatrudni sześć
krawcowych.
• Zakład Ogólnobudowlany Spółka Hrankowski-Malek w Grzybowie 99 — przyjmie do
pracy piętnastu mężczyzn o zawodach: murarz,
tynkarz i glazurnik. Możliwość zakwaterowania.
• Przedsiębiorstwo Handlowe „Jantar-Tekstil”, ul. Grunwaldzka — zatrudni dziesięć szwa
czek przemysłowych do pracy na akord.
• Spółdzielnia Ogrodnicza w Karlinie —
zatrudni osobę do prowadzenia kiosku. Zgłosze
nia przyjmuje p. Zołotar, tel. 34-52.
0 „Auto-Center”, ul. 1 Maja 74 — zatrudni
trzech mężczyzn (lakiernika, mechanika i sprze
dawcę). Zgłoszenia przyjmuje Małgorzata Sobe
cka (tel. 27-73). ,
0 Zakład Usługowo-Murarski Zbigniewa
Wierzchonia, ul. Walasiewiezówny 3/7 (kontakt
przez Spółdzielnię Rzemieślniczą przy ul. Zwy
cięstwa 4) — zatrudni czterech murarzy.

• ZSI „Połam”, ul. Bugno 1 — przyjmie
kierownika sekcji konstrukcyjnej, specjalistę do
spraw marketingu i eksportu, dwóch informaty
ków, czterech absolwentów z wykształceniem
.wyższym ekonomicznym i dotirą znajomością
angielskiego i niemieckiego’oraz 'absolwenta z
wykształceniem wyższym ekonomicznym o spec
jalności ekonomia i finanse.
• Zakład Komunikacyjny Urządzeń Zasila
jących „Telkotn-Telzas”, ul. Sikorskiego 3 —
przyjmie dwie osoby z wykształceniem wyższym:
elektronika i programistę.
• Szczecineckie Przedsiębiorstwo Dróg i
Mostów „Spedim”, ul. Pilska 30 — zatrudni
kierownika budowy (z wykształceniem wyższym
technicznym i dwuletnim stażem pracy w drogo
wnictwie) oraz majstra budowy (z wykształ
ceniem średnim drogowym i dwuletnim stażem
pracy w zawodzie).
• Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Sło
wianka”, ul. Kościuszki 26 — poszukuje praco
wnika do spraw energetycznych; wymagane wy
kształcenie wyższe lub czteroletni staż pracy w
tym zawodzie oraz dodatkowe uprawnienia w
zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń ener
getycznych (preferowany — inwalida).

ŚWIDWIN
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„Gamma” Janusza Trybalskiego, ul. Nałkows
kiej 3 — zatrudni dwie krawcowe.
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Silnik perkins
po remoncie z gwarancją
przystosowany
do zamontowania
w samochodzie Żuk — Nysa
lub C-360-3p oraz zestaw
naprawczy do dacii

KOŁOBRZEG
13X (wtorek) — „Elfenmmer" (ban
dera duńska) wszedł pod balastem i po
załadunku szkliwa tego samego dnia wy
szedł w morze; „Posejdon" (bandera duńs
ka) wszedł do portu.
14X (środa) —„Posejdon" wyszedł w
morze z ładunkiem szkliwa.
16X (piątek) — „Ruciane" (bandera
polska) wyszedł do Świnoujścia.
17X (sobota) — „Lars Hagerup" (ban
dera norweska) wszedł z rybą dla „Barki";
„Anioła" (bandera Antiqua) wszedł pod
balastem.

DARŁOWO
14X (środa) — „Niniwa" — jacht ban
dery niemieckiej, wszedł do portu w ra

mach niemiecko-polskiego pojednania ko
ścielnego.
16X (piątek) — „Nordsand" (bandera
duńska) wszedł po balastem.
17X (sobota) —„Nordsand" wyszedł
w morze z ładunkiem zrębków.

USTKA
14X (środa) — „Kołosowka" (bandera
estońska) weszła do portu z ładunkiem
mrożonych ryb; „Atzywcziwyj" — holow
nik bandery rosyjskiej wszedł do stoczni na
remont.
15X (czwartek) — „Misca" (bandera
holenderska) wyszła w morze z ładunkiem
peluszki.
16X (piątek) — „Kołosowka" wyszła w
morze,
18X (niedziela) — „Silena” (bandera
honduraska) i „Newski" (bandera rosyjs
ka) zakotwiczyły na redzie, oczekując na
zezwolenie na wejście do portu, (boj)

m

Życzenia nocą
Oto zestaw piosenek, proponowanych słuchaczom Koszalińskiej Rozgłośni Radiowej w
nocnym koncercie zyczeń z piątku na sobotę (24/25 bm. godz 24 00-3 00) Wszelkie
informacje i zgłoszenia: Radio Koszalin, tel. 45-28-12.
''
1. 2ESP0Ł„UNIVERSE": „Deszczowa nieznajoma", 2. ELTON JOHN- SorvRpemstn
ocii^Tv ^r(?est WchcJ , 3. KRYSTYNA PROŃKO; „The Prayer for Love", 4. MAGGIE
c^ALLYD"^Ch0eS ' ^^IS PRESLEY; „Can't Help Falling in Love", 6. JOLAJASZKOWnANnVAeL?7r Ai^PAam790rZej" 7'- D0LLY PART0N: -Here You Come Again", 8.
? A * UTA MI ZG ALS K A. „Ze wspomnień został tylko ślad", 9. KYLIE: „Torn It into Love",
"^otAhers Pr,de 11- BEVERLEY CRAVEN: „Promise Me". 12.
yjTLE ViLLAGE; „Don t Go Away Mad", 13. THE SHARP: „Some Sails" 14. STAN
BORYS: „Anna 1991 , 15. GARY MOORE: „Nothing's the Same" 16 BARBRA
STREISAND: „Someone That I Used to Love", 17. MARK KNOPFLER- The Wav It
Always Stars", 18. AL BANO and ROMINA POWER: „Donna peramore"'l9 LIONEL
RICHIE: „Hello", 20. ROBERT JURCZYK: „Wraca tamta noc".
'
'
'

. ____

.- .

B

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Mąka wrocławska luzem — 4300 zł za
kilogram. Cukier luzem (minimum 100
ton) — 6900 zł za kilogram. Ryż luzem —
5200 zł za kilogram.
Kurczaki kl. 1 — 1,25 USD za sztukę.
Udka kurcząt mrożone — 19500 zł za
kilogram. Flaki wołowe w osłonkach —

Ustka, tel. 146-428, po godz. 20.
G-4222

Słupsk, ul. Kołłątaja 9
tel./fax. 251-24.

firma

G-4218

r

PPH „SANDA”

HURTOWNIA PATRONACKA
EWA

SKLEPY RTV

w Słupsku
zakupi

KOSZALIN

elementy palet
drewnianych
odpady po produkcji
palet
palety przemysłowe
typu EURO

Słupsk, ul. Przemysłowa 35
tel. 43-94-21 wew. 21

OFERUJE
po zakładowych
cenach zbytu:

G-01

SPRZEDAM
mercedesa 123-300 D
rok 1979, cena ca 45 min

Słupsk, tel. 43-15-68

Ustronie Morskie
ul, Kolejowa 2, tel. 15-125.

G-4115-0

★ z „Feniksa” — rajstopy w szerokim
asortymencie
★ z „Sandry” — skarpety tradycyjne
i komputerowe
★ z „Woli” — rajstopy dziecięce i
młodzieżowe we wszystkich roz
miarach i kolorach

G-4219

Reklama
w „Głosie'
to sukces!

Fabryczny Punkt
.Sprzedaży Samochodów

★ z „Cotexu” — bluzki i swetry z
wełny oraz anilany 100 proc.

ZUK, POLONEZ TRUCK

Ceny zakładowe
— konkurencyjne.

Agencja Handlowa AVA

w leasingu i za gotówkę.

Białogard, ul. 1 Maja 15
tel. 36-71
G-4096-0

Zapraszamy sklepy
i hurtownie codziennie
w godz. 8 do 16.
G-4220

HURTOWNIA CERAMIX
Koszalin, ul. Zwycięstwa 105
tel. 220-^1 wewn. 230

OGŁOSZENIA

TANIO ford tranzit 1978 i dąb
sezonowany

sprzedam.

'wtr>X

oferuje
★
■k
★
★
★
★
★

GiEŁDOWE-DROBNE;

Koszalin,

znicze, doniczki plastykowe, chryzantemówki
ceramika w szerokim asortymencie
kwiaty cięte, żywe, sztuczne
przybranie do kwiatów: rękawy, wstążki
podkłady ze sztucznego świerka
wykonujemy wystroje wnętrz
wiązanki ślubne, pogrzebowe

18-34-60.
SIMSONA

G-4094

sprzedam.

Koszalin,

GOLF diesel — 1979, 26,5 min

tel. 43-03-86.

POLONEZ

SPRZEDAŻ

opon

zachodnich.
1100

sprzedam.

Czaplinek,

km, 1986 cło nieopłacone sprzedam.

tel.

Słupsk, 43-83-68 po szesnastej.

551-58.

14.000.000. Koszalin, 43-41-88.
SAMARA

1991.

Sławno,

sprzedam.

SKODĘ 130 GLS przebieg 60.000

VOLKSWAGEN golf 1978, poj.

126P, rok prod. 1982, nowy silnik

1990

Słupsk, 240-42.

sprzedam. Kołobrzeg, 810-92.

Białogard, Hofmanowa.

KUPIĘ

przedpłatę.

Słupsk,

43-78-64.

AVIA 21 sprzedam. Miastko, tel.

tel.

35-52.

76-83.

KAMERA wideo VHS „Philips",
11.000.000, osprzęt wideo telefun-

WARSZAWĘ
brzeg, 256-89.

sprzedam.

Koło

126P (1985) sprzedam. Jeżyce,

4pze

Koszalin, Zubrzyckiego 11 B/1.

Więcej artykułów
przemysłowych
rybna — 6600 zł za kilogram. Kazeina
techniczna — 3700 USD za tonę. Jad
kobry „Naya-Naya" — 450 USD za gram.
Granit czarny — garbo — 700 tys. zł,
marmur biały — 450 tys. zł za metr kwad
ratowy.
Szkło budowlane grubości 4 mm — 35
tys. zł za metr kwadratowy. Kopaczka
elewatorowa do ziemniaków — 17 milio
nów zł, przyczepa rolnicza — 1 i 2 osiowe
wywrotki — 10—17 min zł. Sadzarki
dwu-czterorzędowe — 6,5 miliona zł. Ce
ment (import) — 34 USD za tonę.
Telewizor „Horyzont" 20-calowy typ
Philips — 160 USD za sztukę. Podpaski
higieniczne — 1,27 DM za opakowanie 20
sztuk.

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE
Pszenica o zawartości 30—32 proc.
glutenu — 118 USD za tonę. Mączka

PKO
Koszalin

Dolar USA
Marka RFN
Funt angielski
Frank francuski
Frank szwajcarski
Korona duńska
Korona szwedzka
Gulden holend.
Szyling austriacki
100 lirów włos.

ken, telewizor Orion 20, sprzedam.

tel.82-23.

23 tys. za kilogramowe opakowanie. Wo
łowina ze smalcem 870 gramów — 1,05
USD, wieprzowina ze smalcem 870
gramów — 1,0 USD za opakowanie.
Mleko w proszku kl. A — 1700 USD za
tonę. Olej roślinny 1 I 1,30 DM za kilo
gram. Masło w blokach po 25 kg — 1840
USD za tonę.
Ziemniaki jadalne — 1500 zł, przemy
słowe — 1200 zł za kilogram. Por późnojesienny — 5 tys. zł za kilogram. Wiśnie
mrożone (import) — 1 DM za kilogram.

Walutowa
karuzela trwa
Rynek finansowy jest wciąż areną
zmagań dwóch najważniejszych w tej
chwili walut —dolara amerykańskie
go i niemieckiej marki. Mimo słab
nięcia koniunktury gospodarczej w
Niemczech, tamtejszy bank centralny
nie zdecydował się jeszcze na zmianę
warunków udzielania kredytów, stąd
popyt na markę nie maleje.
Kursy dolara jak i marki w ostatnich
dniach podlegały więc chwilowym
wahaniom, ich ceny uległy jednak
niewielkim zmianom.
W ubiegły piątek średni kurs dolara

lub zamienię na osobowy.

—

Robuń 63, tel. 120-82.
_________

1

AŁTYCKA Giełda Towarowo-Pieniężna w Kołobrzegu, ul.
Kasprowicza 3 (tel./fax 258-30,
tel. 236-43) przekazała nam notowa
nia obowiązujące w poniedziałek, 19
października br.

Sprzedam stara
z silnikiem perkins

Serwis
gwarancyjny
„MIR AN”

|TOmawpieni
znes

... ..........

W poniedziałek o godzinie 9 na ca
łym wybrzeżu koszalińsko-słupskim
morze było spokojne. Stan morza wynosił 1
st. Wiały wiatry południowe o sile 2—3 st. B.

G-4223.

CANON
— Kserokopiarki
— Telefaxy
— Tonery Bębny

Słupsk, tel. 44-22-20.

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Emad”, ul. Szczecińska 3 — zatrudni czterech
stolarzy meblowych.
• Zakład Techniki Medycznej, ul. Słowiańs
ka 15 — poszukuje osoby do spraw marketingu
ze znajomością angielskiego (wykształcenie śred
nie handlowe).
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Konfekt”, uł. Hibnera 85 — zatrudni pięciu
tapicerów.
• Spółka Cywilna „Jan”, ul. Szczecińska 31
zatrudni pracownika do obsługi komputera
(niepełnosprawnego).
• Archiwum Państwowe, ul. Marii Skłodo
wskiej 2 — przyjmie do pracy archiwistę z
wykształceniem wyższym i znajomością języka
niemieckiego.
® ■ Firma „Promom!’ — zatrudni inżynięra ąe
znajomością marketingu. Kontakt: ul. Zwycięst
wa 278.
• Zakład Ogólnobudowlany Edwarda i Adama Delandów — zatrudni dwudziestu murirzy-tynkarzy, dziesięciu glazurników i dziesięciu
posadzkarzy. Kontakt: ul. Zwycięstwa 204 (za
Żandarmerią Wojskową).
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd
Miejski w Koszalinie, ul. Gwardii Ludowej 15 —
zatrudni wychowawcę z wykształceniem wy
ższym psychologicznym oraz wychowawcę ze
specjalizacją — resocjalizacja młodzieży.
• Zakład Produkcji Pieczarek i Podłoża Pio
tra Skrobola, ul. Mieszka 111 — zatrudni
laboranta (wykształcenie wyższe biochemiczne)
z umiejętnością wykonywania analiz na podłożu
pieczarek.
• Zakład Elektronicznej Techniki Oblicze
niowej, ul. 4 Marca 38 — przyjmie dwóch
programistów z biegłą znajomością programo
wania na minikomputerach.
• Okręgowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne, ul. Zwycięstwa 140 — poszukuje ;
geodety pomiarowego z wykształceniem średnim !
technicznym i prawem jazdy kategorii B.
0 Koszalińskie
Zakłady
Piwowarskie |
„Brok”, ul. Spółdzielcza — zatrudni trzech ślusa- j
rzy-mechaników i aparatowego rozlewu piwa.
0 Spółka z o.o. „Areko” w Warszawie Od- |
dział Koszalin, ul. Lutyków 4/6 — zatrudni j
dziesięciu absolwentów szkoły budowlanej.
• Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Drewbox-Export-Import” Henryka Cejno- i
ga w Niemicy (gmina Malechowo) — przyjmie I
ośmiu mężczyzn do prac związanych ze stolarst- I
wem.
• Spółka cywilna „Puf\ ul. Wojska Pol- i
skiego 24/26 — poszukuje mechaników, ślusa- j
rzy i stolarzy z wykształceniem średnim lub
zawodowym do pracy w produkcji, (jola)

statków w portach

Kobylnica, ul. Witosa 29
tel. 432-745
w godz. 7—9 i 13—17.

★ Centrale
telefoniczne

100 m kw., z wyposażeniem.

• Zakład Krawiecki „Szyk” Anny Faltynowskiej, ul. Nałkowskiej 7 — przyjmie cztery
krawcowe.

ś

■

od 480.000,—

Sprzedam sklep
ogólnospożywczy

r.

, .

od 9.500.000,—

★ Telefony

KOSZALIN

PRACOWNICY

★ Telefaksy

tel. 43-35-56 i 220-21 wew. 230.

Teletransmisja
się wprowadza

POMAGAMY BEZROBOTNYM

Oryginalne części
mienne nowe i używane,
inportowane z Francji doi
samochodów CITROEN,
PEUGEOT, RENAULT
2. Samochody na zamówię-1
nie z Francji.

PANASONIC

pokój z kochną 40 m kw. zamienię na Koszalin

Bank Spółdz.
Koszalin,ul. Morska
Kantor w hotelu
„Arka"

PKO
Słupsk

NIERUCHOMOŚCI
Trzy obiekty magazynowo-produkcyjne
o powierzchni 600 metrów kwadratowych,
budynek socjalno-biurowy, mieszkanie
3-pokojowe, pokoje biurowe, stacja paliw
na gruncie utwardzonym ó pow. 6,9 ha —
ogółem — 650 min zł.
Hala
magazynowo-produkcyjna
(stolarnia) 40 metrów kwadratowych w
Kołobrzegu — cena dzierżawy — 20 tys. zł
za metr kwadratowy.
Budynek mieszkalny (4 pokoje, kuch
nia, dwie łazienki), hala produkcyjna 70
metrów kwadratowych — okolice Koszali
na — 350 min zł. (tg)

Kantor przy
ul. 9 Marca 5.
w Stupsku

Kantor przy
ul. Młyńskiej 6g
w Koszalinie

Kantor przy
ul. Armii Krajowej 1A
w Stawnie

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

14050
9500
23400
2800
10750
—
__
—
1360
—

14170
9700
24100
2900
11060
—
_
—
1400
—

13900
9500
23300
2800
10650
2450

14200
9650
23900
2870
10850
2520

14050
9540
23100
2770

14200
9700
23600
2870

8450
1330
1050

8650
1380
1100

2450
2450
8500
1340
1060

2520
2550
8700
1400
1150

14150
9500
23300
2800
10700
2460
2520
8500
1350
1070

14250
9660
23600
2880
10800
2520
2580
8600
1380
1100

14200
9580
23300
2830
10700
2450
2520
8500
1350
1100

14330
9630
24000
2900
10900
2530
2600
8600
1400
1150

14000
9550
23300
2800
10700
2480
2540
8500
1360

14100
9650
23500
2880
10820
2530
2600
8630
1400

w krajowych kantorach wyniósł w

14186 zł. Kurs marki osiągał w skupie

A oto wczorajsze notowania walut w

skupie 14084 zł, w sprzedaży natomiast

średnio 9563 zł, w sprzedaży — 9646 zł.

kantorach Środkowego Pomorza.

Tabela I ligi
tenisa stołowego
Tenisiści stołowi I ligi „B" mają za sobą już pięć
kolejek mistrzowskich. Aktualna tabela.
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.

Kormoran
Wawel
AZS Rz.
Pogoń B.M. Wenta
Stal
Górnik
Broń
San
SKTS
AZS PW

10:0
9:1
8:2
6:4
5:5
4:6
4:6
3:7
1:9
0:10

32—18
38—12
29—21
31—19
26—24
26—24
25—25
21—29
13—37
9—41
(fen)

Niepowodzenia
MKS MDK
Nie powiodło się w kolejnych spot
kaniach o mistrzostwo II ligi pingpongistom MKS MDK Białogard. Doznali
oni dwóch porażek na własnym tere
nie. Najpierw ulegli Gorzovii I 2:10.
Punkty w tym pojedynku dla białogardzkich barw zdobyli: K. Larek i M.
Rudka — po 1. Później przegrali z
Gorzovią Ił 7:10. Punkty dla MKS
MDK wywalczyli: T. Gański — 2,5
oraz K. Larek, M. Rudka i G. Mak
symowicz — po 1,5. (suw)

SPORT
Puchar dla żużlowców
z Zielonej Góry
Żużlowy Puchar Polski wywalczyli zawodnicy Morawskiego Zielona Góra.
Przegrali oni wprawdzie w Gorzowie Wlkp. ze Stalą, w pojedynku rewan
żowym 44:46, ale w pierwszym meczu na własnym terenie — jak już infor
mowaliśmy — odnieśli wysokie zwycięstwo 56:34. (suw)

Rugbiści pokonali
Szwedów
W Gdańsku rozegrano mecz w rugby o
Puchar FI RA. Zmierzyły się w nim grające
w grupie „B" reprezentacje Polski i Szwe
cji. Chociaż do przerwy nie szło polskim
rugbystom najlepiej (przegrywali 7:10)
rozstrzygnęli oni cały mecz na swoją ko
rzyść i wygrali 17:10. „Biało-czerwonych"
czeka jeszcze w tym roku jedno spotkanie
w ramach tych rozgrywek. W listopadzie
zmierzą się oni w Bytomiu z zespołem
Czecho-Słowacji. (suw)

Klasa
okręgowa

Liga
międzywojewódzka

juniorów
Wielkopolska

Koszalin

Nie powiodło się w 11. kolejce spotkań
mistrzowskich drużynom reprezentującym
województwo koszalińskie w lidze międzywo
jewódzkiej juniorów. Piłkarze Wielima
Szczecinek rozegrali najsłabszy mecz w tym
sezonie i przegrali na własnym stadionie z
Chemikiem Polgerem Police 0:2. Nato
miast kołobrzeska Kotwica uległa u siebie
Flocie Świnoujście 0:1. Pozostałe rezultaty:
Stal Stocznia Szczecin — Arkonia Szcze
cin 4:1, Orzeł Biały Wałcz — TPS Winog
rady Poznań 3:0, Stilon Gorzów — Lech II
Poznań 0:1, Celuloza Kostrzyn — Pogoń
Szczecin 1:0, Olimpia Poznań — Lech I
Poznań 2:4, Warta Poznań — Warta Mię
dzychód 3:0.

Bardzo dobrze jak do tej pory spisują się w
tegorocznych rozgrywkach koszalińskiej klasy
okręgowej piłkarze Kotwicy Kołobrzeg.
Tym razem lider tabeli pokonał Spójnię Świ
dwin 1:0. Dotychczasowy wicelider Gwar
dia II Koszalin przegrał na wyjeździe z Gry
fem Polanów 0:2 i musiał ustąpić miejsca
połczyńskiej Pogoni, która na własnym sta
dionie zremisowała z Saturnem Mielno 1:1.
Pozostałe wyniki 9. kolejki: Głaz Tychowo —
Pomorzanin Sławoborze 1:3, Mechanik
Bobolice — Victoria Sianów 1:1, Zawisza
Grzmiąca —Wielim Szczecinek 0:1, Pło
mień Myślino — Drawa Drawsko 2:1.

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lech
Flota
Pogoń
Olimpia
Wielim
Stal Stocznia
Chemik Polger
Lech II
Orzeł Biały
Warta P.
Stilon
Celuloza
TP'S Winogrady
Arkonia
Kotwica
Warta

37—4
19:3
28—15
17:5
18—2
16:6
33—15
14:8
10—7
14:8
18—12
13:9
12:10 22—15
11:11 22—18
11:11 14—10
10:12 17—16
9:13 15—15
9:13 13—33
8:14 11—35
7:15 15—23
3:19 10—28 "
3:19 14—46
(suw)

Pomorze
Dobrze radzą sobie młodzi piłkarze Czar
ni/Gryf Słupsk w rundzie jesiennej sezonu
1992/93. Odnieśli oni siódme zwycięstwo.
Tym razem zwyciężyli w Toruniu Elanę 2:1
(1:0). Zwycięskie gole strzelili: Jacek Rubinowicz i Arkadiusz Stolarczyk. Pozostałe rezul
taty 12. serii pojedynków: Wierzyca Staro
gard Gdański — Polonia Elbląg 2:2. Lechia Gdańsk — Stoczniowiec Gdańsk 1:2,
Bałtyk Gdynia — Chemik Bydgoszcz 1:0,
Zawisza Bydgoszcz — Brda Bydgoszcz
0:2, Arka Gdynia— Wisła Tczew 1:1, Unia
Chełmża — Powiśle Dzierzgoń 1:4.

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

rr

Lechia
Bałtyk
Czarni/Gryf
Wisła
Gedania
Elana
Brda
Polonia Gd.
Unia
Arka
Zawisza
Chemik
Powiśle
Polonia Elb.
Wierzyca
Legia

19:5
47—16
18:6
30—15
21—16
17:7
28—21
15:9
14:.10 24—16
14:10 18—12
12:12 24—23
12:12 19—22
11:13 24—30
9—20
11:13
10:14 18—17
18—25
10:14
9:15 19—22
9:15 15—25
6—15
7:17
4:20 13—38
(fen)

Tabela
16:2
12:6
11:7
10:8
10:8
9:9
9:9
9:9
8:10
8:10
7:11
7:11
5:13
5:13

Kotwica
Pogoń
Gwardia II
Victoria
Płomień
Wielim
Pomorzanin
Spójnia
Gryf
Saturn
Mechanik
Zawisza
Drawa
Głaz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

30—9
12—8
14—11
17—12
12—12
16—12
18—18
11—12
13—17
10—17
13—21
10—19
12—16
10—;1 5
(suw)

Stupsk
Wyniki 8. kolejki (w nawiasach rezultaty
juniorów): Gryf Słupsk — Polonez Bob
rowniki 1:1 (9:0) — bramki. R. Dorosiewicz
(G) 1 i P. Staszczuk (P) 1, Sparta Sycewice
— Chrobry Charbrowo 1:1 (0:5) — A. Zdyb
(S) 1, z zespołu gości nie podano Strzelca,
Wybrzeże Objazda — Bytowia Bytów 6:3
(1:9) — Zb. Rosołowski, J. Stańczyk, G. Cheda, R. Cioch, A. Woroniecki i G. Osiński
wszyscy po 1 (W) i M. Łojek, J. Wojach i T. j
Sołtysiak po 1 (B), Skotawia Dębnica Ka
szubska — Garbarnia Kępice 2:1 (4:1) —
Zb. Oblizajek, P. Rapocewicz (Sk) po 1 i D.
Wąsowicz (G) 1, Sława Sławno — Piast
Człuchów 3:2 (6:0) — G. Wróbel, G. Bogu
sławski i A. Paczkowski po 1 (S), z drużyny
przyjezdnej brak strzelców, Tęcza Nowa
Wieś Lęborska — Start Miastko 0:0 (3:0),
Orkan Gostkowo — Stal Jezierzyce 1:3
(1:0) — nie otrzymaliśmy Strzelca (O) i D.
Miecznikowski 2 i K. Leńczyk 1 (S).

Gryf
Stal
Garbarnia
Piast
Orkan
Sława
Bytowia
Sparta
Start
Polonez
Skotawia
Wybrzeże
Chrobry
Tęcza

Drużyna Budowlanych Opole wywal
czyła drużynowe mistrzostwo Polski w
podnoszeniu ciężarów.

★ ★ ★

W finale tenisowego turnieju mężczyzn
rozegranego w Tokio, Ivan Lendl pokonał
Szweda Henrika Holma 7:6, 6:4, a Martina
Navratilova wygrała w Hilderstadt z Argen
tynką Gabrielą Sabatini 7:6, 6:3. Było to jej
161 zwycięstwo w turnieju.

★ ★ ★

Golfiści angielscy wygrali nieoficjalne
drużynowe mistrzostwa świata, za jakie
uznawane są zawody o Puchar Alfreda
Dunhilla. Chociaż zespół Anglii wystąpił
bez swojego asa, Nicka Faldo, pokonał w
finale drużynę Szkocji. Obrońcy tytułu,
Szwedzi, nie zakwalifikowali się nawet do
półfinału.

★ ★ ★

W Lizbonie rozegrano bieg maratoński,
który był jedną z „przymiarek" do biegu 1.
listopada w Nowym Jorku. Wśród męż
czyzn zwyciężył Kenijczyk Jakub Ngunbu,
a w rywalizacji kobiet wygrała reprezentan
tka WNP Jekatierina Kchamienkowa.

★ ★ ★

W biegu ulicznym na dystansie 20 km
rozegranym w Paryżu zwyciężyła reprezen
tantka WNP Nadieżda Irina. Wśród męż
czyzn najszybciej przebiegli ten dystans
Francuz Arpain i Marokańczyk Murhin.

★ ★ ★

21. partia, rozgrywanego w Belgradzie
szachowego pojedynku Fischer — Sasski
zakończyła się zwycięstwem Amerykanina,
natomiast w 22, był remis. Fischer prowa
dzi 8:4, a do końcowego sukcesu brakuje
mu dwóch wygranych.

★ ★ ★

We Wrocławiu młode szpadzistki rywalizowany w turnieju o Puchar Świata.
Tryumfowała Włoszka Barbara Gioritto
przed Niemką Karin Meier i Mołdawianką
Kristin Russu. Najlepsza z Polek, Joanna
Jachimiuk, zajęła 7. miejsce.

★ ★ ★

W Gdyni odbyła się ostatnia eliminacja
motocrossowych mistrzostw Polski. Tytuły
wywalczyli: w klasie 80 ccm — Michał
Rotor (Stomil Olsztyn), 125 ccm — Maciej
Wróbel (Głogów), 250 ccm — Jacek'Lonek oraz 500 ccm Waldemar Lonek (obaj
Automobiklub Głogów). Drużynowo zwy
ciężyli zawodnicy z Głogowa, (suw)

27—6
14:2
30-5
13:3
22—10
12:4
14—10
9:7
14—16
8:8
13-17
8:8
8:8
13-19
11—11
7:9
7—9
7:9
5—10
6:10
6:10 14—21
5:11 14—25
4:12 10—17
7—25
3:13
(fen)

Obradował X Wojewódzki
Zjazd Szkolnego Związku
Sportowego
W sali konferencyjnej Urzędu Wojewó
dzkiego, odbył się X Wojewódzki Zjazd
Delegatów Szkolnego Związku Sportowe
go. W obradach uczestniczył sekretarz Za
rządu Głównego SZS Zdzisław Regucki.
Przed rozpoczęciem Zjazdu, odbyła się miła
uroczystość. Po 20 latach pełnienia funkcji
przewodniczącego ZOW SZS, ustępujący z
tego stanowiska mgr Mieczysław Statkiewicz otrzymał z Rady Głównej SZS okoli
cznościowy list oraz okazały puchar. Na
stępnie działaczom wręczono odznaki
zbiorowe indywidualne „Za zasługi dla
sportu szkolnego", przyznane przez Zarząd
Główny i Zarząd Wojewódzki SZS.
Zbiorową odznakę otrzymały: SP nr 17
w Koszalinie, SKS „Junak” przy Za
kładzie Poprawczym w Koszalinie i
SKS „Mieszko" w Połczynie-Zdroju.
Odznakę indywidualną otrzymało 13 osób,
w tym m.in. mistrz Polski seniorów w biegu
na 800 m, zawodnik MKS „Orlę" Andrzej
Jakubiec. Ponadto za osiągnięcia w kon
kursie „Sport dla każdego", puchar ZOW
SZS w kategorii szkół podstawowych, otrzymała SP nr 1 w Szczecinku, a w
kategorii szkół ponadpodstawowych, ZSB
w Koszalinie. Szkoła Podstawowa w Bar
wicach otrzymała wyróżnienie za I miejsce
w finale ogólnopolskim „Piłkarska kadra
czeka" zespołu LZS „Błękitni" Gönne Ma
łe.
Były również puchary i nagrody za
współzawodnictwo w XV Koszalińskiej 0limpiadzie Młodzieży, ufundowane przez
Wojewódzką Federację Sportu. Wśród
szkół podstawowych kolejność była na
stępująca — 1 m. SP nr 1 w Szczecinku —
473 pkt, 2 m. SP nr 17 w Koszalinie — 405
pkt, 3 m. SP nr 1 w Złocieńcu — 390 pkt.
Łącznie startowało 131 szkół. Wśród szkół
ponadpodstawowych 1 m. zdobył Zespół
Szkół w Szczecinku — 246 pkt, 2 m. ZSO
Kołobrzeg — 238 pkt, 3 m. ZSZ Białogard
— 210 pkt. Łącznie startowało 37 szkół.

Piłkarskie
potyczki
Reprezentacja Słupska na stadionie KS
„Gryf" przy ul. Zielonej podejmowała ekipę
Gdańska. Piłkarski pojedynek o Puchar dra
J.
Michałowicza
(roczniki — po
31.07.1978 i młodsi) zakończył się wyni
kiem 2:2 (0:1). Gole dla gospodarzy strzeli
li: Paweł Wojciechowski i Radosław Wie
czorek.
Drugie spotkanie rozegrane w ramach
rozgrywek o Puchar W. Kuchara przyniosło
sukces gdańskim futbolistom (roczniki —
po 31.07.1979 i młodsi), którzy pokonali
słupskich rówieśników 3:0 (2:0). Kolejne
mecze reprezentacja Słupska stoczy z Elb
lągiem na ich terenie w dniu 29.10. br.
(fen)

Na boiskach europejskich
FRANCJA

NIEMCY

Wyniki 11 kolejki: Caen — Nimes 2:2,
Lille — Tulon 1:0, Valenciennes — Le
Havre 4:1, Marsylia — Nantes 0:1, Paris
Saint Germain — Lens 1:1, Tuluza — Lyon
0:0, St. Etienne — Bordeaux 2:1, Sochaux
— Monaco 1:2, Strasburg — Auxerre 1:1,
Montpellier — Metz 1:0.
W tabeli prowadzi: Nantes — 18 pkt
przed Paris St. Germain —17 pkt i Auxerre
— 15 pkt.

Wyniki 10 kolejki: Borussia Mönchen
gladbach — Wattenscheid 4:1, VfL Bo
chum — Schalke 04, 0:1, Karlsruhe —
Uerdingen 4:0, Stuttgart — Dynamo Drez
no 4:0, Saarbrücken — Bayern Monachium
1:1, Dortmund — Hamburg 3:1, Lever
kusen — Kaiserslautern 2:0, Norymberga
— Frankfurt 1:2, Werder Brema — 1. FC
Köln 2:0.
Prowadzi: Bayern Monachium — 15 pkt
przed Eintrachtem Frankfurt i Bayerem Le
verkusen — po 14 punktów.

HISZPANIA

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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W najciekawszym meczu 7 kolejki, pro
wadzący w tabeli zespół Deportivo La
Coruna zwyciężył na własnym boisku FC
Barcelonę 1:0. Bramkę na wagę dwóch
punktów zdobył Brazylijczyk Bebeto. Po
zostałe rezultaty: Reał Saragossa — Osasuna Pamplona 3:2, CD Logrones — Real
Madryt 0:3, Atletico Madryt — Sporting
Gijon 1:1, Real Oviedo — Rayo Vallecano
1:1, FC Cadiz — Celta Vigo 1:1, Espanol
Barcelona — FC Sevilla 1:1, Athletico Bil
bao — San Sebastian 2:0, FC Valencja —
CD Teneriffa 2:1, Albacete — Real Burgos
I 4:0.

WŁOCHY
Wyniki 6 kolejki: Atalanta Bergamo —
AC Turyn 0:0, US Foggia — FC Genua 2:2,
Juventus Turyn — AC Brescia 0:0, AC
Milan — Lazio Rzym 5:3, AC Parma —
Ancona Calcio 3:0, AS Pescara — AC
Florencja 0:2, AS Roma — Inter Mediolan
4:1, Sampdoria Genua — US Cagliari 2:0,
FC Udinese — SSC Neapol 2:0.
W tabeli prowadzi: AC Milan — 10 pkt
przed Sampdorią Genua i AC Turyn — po 8
punktów. (ML)

Wśród klubów sportowych, 1 m. zajęła
Gwardia Koszalin — 522 pkt, 2. m. MKS
Sztorm Kołobrzeg — 427 pkt, 3 m. Darzbór
Szczecinek — 359 pkt. Łącznie startowało
40 klubów. Rada Wojewódzka LZS przy
znała puchary Szkole Podstawowej w Ost
rowcu oraz gminie Malechowo za najwyż
szą lokatę w XV KOM.
Sprawozdanie ustępującego Zarządu za
lata 1988—92 oraz projekt programu na
lata 1992—1996, przedstawił wiceprezes
urzędujący ZOW SZS Wojciech Jobda.
Niepokojącym zjawiskiem, o czym wielo
krotnie mówiono w dyskusji, jest spadek
godzin nadobowiązkowych z kultury fizy
cznej. Dla przykładu w szkołach podstawo
wych w roku 1988 było 5.588 godzin, a w
bieżącym roku — zaledwie 289. W szko
łach ponadpodstawowych w roku 1988
było 714, a obecnie jest 177.
— Uboga oświata będzie, niestety, do
starczała również ubogiej służbie zdrowia
coraz więcej pacjentów — takie słowa
padły z trybuny zjazdowej. Wręcz rozpacz
liwie zabrzmiały słowa nauczyciela i znane
go trenera Sztormu Kołobrzeg, Michała
Barty. Powiedział on m.in., że władze sa
morządowe nie przejawiają żadnej inicjaty
wy w celu utrzymania lekkiej atletyki w tym
mieście. Jest skłonny natychmiast przeka
zać wszystkich zawodników do innego
województwa!!! Prezes Wojewódzkiej Fe
deracji Sportu Stanisław Olszyński i kurator
Kuratorium Oświaty Stanisław Polańczyk
zwrócili uwagę na większą samorządność
klubów sportowych i szkół w pozyskiwa
niu środków finansowych.
Zjazd wybrał nowe władze. Przewod
niczącym ZOW SZS został kurator mgr
Stanisław Polańczyk. Natomiast mgr
Wojciech Jobda został wybrany na kolej
ną kadencję wiceprzewodniczącym urzę
dującym oraz delegatem na Zjazd Krajowy
Szkolnego Związku Sportowego.

KAZIMIERZ MARGOL

W ekstraklasach
Siatkówka
Mężczyźni — grupa A: Chełmiec Wał
brzych — AZS Częstochowa 1:3, Stal
Nysa — AZS Olsztyn 3:0, Jastrzębie
Borzymia — Włókniarz Bielsko 1:3,
Czarni Radom — Płomień-Górnik So
snowiec 2:3. Na czele tabeli jest Włók
niarz przed AZS Częstochową i Pło
mieniem — po 8 pkt.
Koszykówka
Mężczyźni: Pogoń Szczecin — Śląsk

Wrocław 91:85 (po dogrywce). W tabeli
prowadzi Polonia Warszawa przed Sta
lą Bobrek Bytom i Lechem Poznań —
po 7 pkt. (suw)

Liga weteranów

Remis na szczycie
Oczekiwany z dużym zainteresowaniem poje
dynek dwóch czołowych drużyn Pomorskiej Ligi
Oldboy'öw (Weteranów), między kołobrzeskiem
Amatorem a Unią Białogard zakończył się remisem
1:1. W tej samej kolejce spotkań Światowid Łobez
wygrał 3:2 ze Spartą Gryfice i... wyprzedził Unię.
Oto pozostałe rezultaty: Czarni/Gryf Słupsk —
OSiR Jantar Ustka 3:3, Unia Połczyn-Zdrój —
Wybrzeże Biesiekierz 3:2, Weteran Gościno
— Kolejarz Wierzchowo 0:7, Pamet Świd
win — Czarni Czarne 1:0.

Tabela
41—7
15:1
1. Amator
26—12
13:5
2. Światowid
20—9
13:5
3. Unia B.
28—18
12:6
4. Sparta
16—7
12:6
5. Czarni Czarne
15—14
9:9
6. OSiR Jantar
13—17
7:9
7. Kolejarz
13—20
7:9
8. Pamet
5:11 19—15
9. Czarni/Gryf
9—27
4:14
10. Wybrzeże
9—31
3:13
11. Unia Połczyn Z.
2:14
8—41
12. Weteran
o
godz.
14
grają:
W najbliższą sobotę, 24 bm.
OSiR jantar — Unia Białogard. Sparta —
Amator, Czarni Czarne — Światowid, Wy
brzeże — Weteran i Czarni/Gryf — Unia
Połczyn Z., a o godz. 15 — Kolejarz — Pamet.

(el)
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WTOREK

P Telewizja
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" (8)
— serial TP (powt. z poniedz.)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.15 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na ekranie — ma
gazyn kulinarny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA: 12.15
Magazyn notowań: 12.45 Świat chemii
(8): „Wiązania chemiczne" — serial
prod. USA, 13.15 Kuchnia: „Twarde
powietrze" 13.30 Fizyka półżartem (8):
„Energia z powietrza" — serial prod,
niem., 13.45 Rysuj z nami (3): ABC
rysowania, 13.55 Surowce: „Soja" —
serial prod, niemieckiej, 14.10 Spotka
nia z cywilizacją, 14.20 Co, jak i dlacze
go?: „Dźwignia" — serial prod, niemie
ckiej, 14.35 Klub domowego kompute
ra, 14.55 Przybysze z Matplanety: Dru
gie danie z ryb, 15.25 My w kosmosie —
historia astronautyki i podbojów kos
mosu, 15.40 Nasz Bałtyk (3) c.d. preze
ntacji badań w Morskim Instytucie Ry
backim, 15.55 Spotkania z cywilizacją
16.00 Program dnia
16.05 Tik-Tak — program dla dzieci
^ora^iln^Denm^^awacMaka'^^

16.55 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (29)
17.00 Teleexpress
17.20 „Królik Bugs przedsta
wia" — serial prod. USA
17.50 „Murphy Brown" (5) — se
rial prod. USA
18.15 Rewizja nadzwyczajna
18.45 Armieświata — Armia Danii —
wojskowy program publicystyczny

„Domowe przedszkole" jak zwykle w
programie 1, o godzinie 9.25.
19.00 Wieczorynka „Marceli Szpak
dziwi się światu" — Kangurek
Hip-Hop"
19.30 Wiadomości
20.10 Arcydzieła sztuki filmowej:
„Do utraty tchu" — film fab. prod,
francuskiej (1959); reż. Jean-Luc Go
dard
21.45 Gra o pieniądze — magazyn
gospodarczy
22.15 Telemuzak — magazyn muzyki
rozrywkowej
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie

23.05 Wieczór z... Posiadaczem
23.45 Powrót bardów: Platr Bałtorczyk
0.15 Jutro w programie

21.45 Koło Fortuny — teleturniej
22.15 Klub
Filmowy
Dwójki:
„Bocznymi drogami" — film fab.
prod. USA (1981): reż. Martin Ritt.
0.00 Panorama

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Kapitan Planeta i Planetarianie" (16): „Błękitna linia" — film
animowany prod. USA
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Świat kobiet — magazyn
10.00 Język włoski (3)
10.15 „The Carsat Crisis" — język
angielski w nauce i technice (3) dla
zaawansowych
10.30 Język francuski (3)
11.00 Na życzenie — powtórki naj
ciekawszych programów Dwójki
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archi
wum: Kawiarnie
16.55 „Kapitan Planeta i Planetarianie"
(16): „Błękitna linia”
(powt.)
17.20 Ojczyzna-polszczyzna
17.40 Moja wiara: Dziękujemy Ci,
Ojcze (1)
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
18.55 Europuzzle — turniej wiedzy o
Europie
19.00 „Alan Parker" — film dok.
prod, angielskiej
20.00 Reporterzy Dwójki przedsta
wiają
20.30 Światowe Spotkanie Łodzian
21.00 Panorama
21.30 Sport — sportowe wydarzenia
dnia

operowy 15.30 Etniczne podróże muzy
czne 16.30 Wielkie dzieła, wielcy wyko
nawcy (CD) 19.30 Wieczór w filhar
monii 22.00 Czas na jazz: Scena polska
PROGRAM III

Radio
PROGRAM I
Wiadomości: 0.05, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00, 6.02, 6.30, 8.00, 9.02, 10.02,
11.00, 13.00, 16.00. 18.00, 20.00,

21.00, 22.00
Komunikaty energetyczne, gazo
wnictwa i losowe: 7.55, 13.00,
21.00
Prognoza pogody dla rybaków:
0.58, 6.28, 13.00, 21.00
0.10—3.00 Muzyka nocą 3.45 Muzy
czny arsenał 6.00—8.15 Sygnały dnia
8.30 Radio Biznes 9.00—10.30 Cztery
pory roku 11.25 Prżeboje MUZYCZNEJ
JEDYNKI 12.05 Z kraju i ze świata
13.30—14.30 Radio najmłodszych
14.30 MUZYCZNA JEDYNKA 17.30
Przeboje non stop 18.55 Przeboje MU
ZYCZNEJ JEDYNKI 19.30 Radio dzie
ciom 20.12 Komunikaty Totalizatora
Sportowego
PROGRAM II
Wiadomości: 8.00, 11.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.20, 24.00
Skrócony tekst stereo: 10.00,
16.30, 19.30
6.00—8.00 Program I na antenie Pro
gramu II 9.40 Czas na folk 13.20 Album

Serwis Trójki co godzinę
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki
9.10 PPR 10.10 PPR 10.30 CIK 11.05
Kącik przebojów dla oldboyów 12.15 W
tonacji
Trójki
15.10
BRUM
16.0Ó-—19.05 Zapraszamy do Trójki
19.35 Muzyczna poczta UKF 20.10
Spotkania o zmroku 20.15 Trzy kwad
ranse jazzu 22.40 Klub folkowy 23.00
To był dzień 0.05—2.00 Trójka pod
księżycem

Koszalin
Wiadomości: 6.05, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
24.00.
6.00—9.00 Studio Bałtyk, w nim:
6.15 5 minut o wsi i rolnictwie 6.45
Prognoza pogody dla rybaków 7.00
BBC 8.20 Komentarz ks. Jana Turkiela
9.00—15.00 Popołudnie z nami 15.00
Muzyka po szkole 16.00—18.00 ATUT
— koszaliński program reporterów
18.00 Muzyczne prądy i poglądy — aud.
W. Stachowskiego 19.00—21.00 Wie
czorne spotkania — aud. J. Rudnik
21.05 Impresje muzyczne — aud. M.
Słowik-Tworke 22.00 BBC 23.00 Język
niemiecki — lekcja 12 23.15 Muzyka
przed północą 24.00—3.00 Radio Ko
szalin nocą — aud. W. Stachowskiego.

WTOREK 20 X
6.00 Wiad. poranne,
7.00 Dzień dobry, Nie
mcy, 8.50 Owen Mars
hall — ser., 9.45 Bogaci
i piękni — ser., 10.10 Dr
med. Marcus Welby — ser., 11.00 Viva — show,
11.30 Potyczki rodzinne — show, 12.00 Punkt
dwunasta — mag. informac., 12.30 Co przynie
sie życie — ser., 13.20 Santa Barbara, j 4.15
Dynastia Springfieldów—ser., 15.00 Quincy—
ser., 16.00 Hans Meiser — talk show, 17.00
Riskant! — telegra, 17.30 Cena jest właściwa —
telegra, 18.00 Elf 99 — mag. na żywo, 18.45
Wiad., 19.15 Explosiv — mag. Barbary Eligmann, 19.45 Dobre czasy, złe czasy—ser., 20.15
Koledzy, koledzy — show Lindy de Mol, 21.15
Zorc — ser. RFN, 22.15 Explosiv — Der heisse
Stuhl — dyskusja telewizyjna, 23.15 Gottschalk
— show, 24.00 Prawo i porządek — ser., 1.00
Okropnie fajna rodzina — ser., 1.30 Quincy
(powt.), 2.25 Dr med. Marcus Welby (powt.),
3.20 Hans Meiser (powt.), 4.40 Dobre czasy, złe
c/as\ (powt ). 5.10 Elb 99 (powt.).
sC*f/V..

8.00 Long Distance
Trials, Mistrz. Europy,
8.30 Boks amatorski,
Londyn—Berlin, 10.00
P. nożna w Holandii,
migawki. 11.00 Wyścigi motorówek we Francji,
12.00 Gillette World Sports Special — mag.,
12.30 Baseball Major League, 14.30 P. nożna w
Europie, ligi hiszpańska i holenderska, 16.30
Kolarstwo górskie, Puchar Świata, 17.00 Golf
PGA, Puchar Dunhilla, migawki, 18.30 Lon
gitude — mag. sportów wodnych, 19.00 Moto
cykle zawodowe, Augsburg, 19.30 Futbol NFL
przegląd tyg., 21.30 Boks zawodowy w
Glasgow, Szkocja, 23.30 Bilard klasyczny, roz
grywki w Chinach, 1.00 Baseball Major League
A w m
In,,.!

5.30 SAT 1 Regio
nal-Report
(powt.),
b.00 Guten Morgen mit
SAT 1 — tv śniadanio
wa, 8.30 Nachbarn
(powt.), 9.00 SA T 1 News — wiad.,9.05 Herz ist
Trumpf (powt.), 9.30 Phantastische Phänomene
(powt.), 10.20 Schick deine Frau nicht nach
Italien (powt.), 12.00 Glücksrad (powt.), po
progr.: Porada dnia, 12.45 Tele Börse — not.
giełdowe, 13.35 Pod słońcem Kalifornii, 14.30
Nachbarn — austral, ser. famil., po filmie: SAT
1 News, 15.05 Hotel — serial famil. USA, 16.00
MacGyver — ser., po filmie: SAT 1 News
wiad., 17.05 Geh aufs Ganze! — telegra, 17.45
Programy regionalne, 18.15 Bingo — telegra,
18.45 SAT 1 News — wiad. i pogoda, 19.00
Sport w SAT 1, 19.20 Glücksrad — gra, po
progr.: WetterNews — prognoza pogody, 20.15
Die Goldene Hitparade der Volksmusik —
muz. ludowa, 21.15 Wibracja — komedia USA.
23.05 Spiegel TV — Reportage, 23.35 SAT 1
News — wiad. i sport., 23.40 Electric Blue —
ang. ser. erot., 0.20 MacGyver (powt.), 1.15
Ścigany
ser krym. USA.
9.00 Zeit im Bild, 13.00
Zeit im Bild, 13.10
Mag.
południowy
ORF, 13.45 Frontal
(powt.), 14.15 Open Air
St. Wendel
fragment koncertu z 1989 r.
16.40 ln concert — Umberto Tozzi, 17.00 Mini
ZiB — wiad. dla dzieci, 17.10 Zick-Zack
progr. dla młodzieży, 18.00 Bilder aus Deutsch
land — mag. region., 18.30 Ukraina Spezial
zaopatrzenie w żywność na Ukrainie
repor
taż, 19.00 Heute — wiad., 19.20 3 SAT-Studio
— wywiad na żywo, 19.30 Kultura — mag,
kult., 19.55 Amerika — oder Der Verschollene
— film tv na podstawie powieści Franza Kafki
21.25 Trilogie der vergangenen Träume
amerykańskie marzenia (seria filmowa), 22.00
Zeit im Bild, 22.25 Zeit im Bild da capo, 23.30
Kulturjournal — mag. kult., 22.35 Sportzeit wiad. sport., 22.45 Club 2 po progr.: 10 vor 10
szwajcarski mag. inform, oraz 3 SAT-Schlagzcilen
0^

5.30 Planet der Gigan
ten (powt.), 6.20 Kiwi
— Abenteuer ln Neuse
eland — serial dla mło
dzieży, 6.45 Trick
(pots i i. .5.20 Hart aber herzlich (powt.), 9.10
Agentur Maxwell — ser., 10.15 Ein Thron für
Christine (powt.), 11.55 Ulice San Francisco
(powt.), 12.50 Bill Cosby Show (powt.), 13.20
Die Fälle des Harry Fox — ser., 14.10 Duell im
Dschungel — ang. film przygód., 15.50 Hart
aber herzlich -— ser., 16.40 Trick 7 — seriale
anim., 18.30 Bill Cosby Show — ser., 19.00
Ulice San Francisco — ser., 20.00 PRO
Nachrichten — wiad., 20.15 Philly Boy — film
fab. USA, po filmie: PRO 7 Nachrichten, 22.10
Der Nachtfalke — ser., 23.15 W sercu nocy
horror USA, 1.05 PRO 7 Nachrichten — wiad
1.15 Simon Templar (powt.), 2.10 PRO 7 Na
chrichten, 2.20 Nevada Smith (powt.), 4.25
PRO 7 Nachrichten — wiad., 4.35 Tausend
Meilen Staub ipowt.).
6.00 Teledyski na dzień
dobry, 9.00 Program
l^jl wjj
Paula Kinga, 12.00 Pro
gram Simone, 15.00
Największe
przeboje
MTV, 16.00 The MTV Coca-Cola Report
inform, muz., 16.15 MTV at the Movies
informator filmowy, 16.30 MTV News at Night
— inform, muz., wywiady, 16.45 3 from 1 —
wybrane teledyski, 17.00 Sport w MTV, 17.30
MTV Prime — nowe teledyski, nowe gwiazdy.
19.00 Dial MTV — teledyski na życzenie telewi
dzów, 19.30 MTV’s Most Wanted — popularni
wykonawcy, 21.00 Największe przeboje MTV,
22.00 The MTV Coca-Cola Report, 22.15 MTV
at the Movies, 22.30 MTV News at Night, 22.45
3 from 1,23.00 MTV’s Hit List UK — ang. lista
przebojów, 24.00 Program Kristiane Backer,
2.00 Yo! MTV Raps Today — rap show, 2.30
Teledyski nocą.
6.00 The DJ Kat Show
— progr. dla dzieci,
8.40 Mr Pepperpot
ser. rys., 8.55 Playabout
— ser. edukacyjny dla
dzieci.IU I ilmy rysunkowe, 9.30 The Pyramid
Game teleturniej, 10.00 Let’s Make a Deal —
teleturniej, 10.30 The Bold and the Beautiful —
ser., 11.00 The Young and the Restless — ser
12.00 St. Elsewhere — ser., 13.00 E. Street —
austral, ser., 13.30 Geraldo — talk show, 14.20
Another World — ser., 15.15 The Brady Bunch
— ser., 15.45 The DJ Kat Show — progr. dla
dzieci, 17.00 Star Trek: The Next Generation
serial sf, 18.00 Rescue — wydarzenia z życia
wzięte, 18.30 E. Street, 19.00 Family Ties — ser.
komediowy, 19.30 Teach — ser. komed., 20.00
Murphy Brown — ser. komed.-obycz., 20.30
Anything But Love — ser., 21.00 Gabriel’s Fire
— ser., 22.00 Studs — telezabawa, 22.30 Star
Trek: The Next Generation — ser. sf, 23.30
Telegazeta.

©

Redakcja nie odpowiada za zmiany w pro
gramie.
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GŁOS POMORZA
Krystynę Trzeciak-Welter, był tym obiektem, przy którym do 1 989 roku
odbywały się różne ważne uroczysto
ści patriotyczne. Po zmianie władzy
większego znaczenia nabrały inne
pomniki i miejsca w mieście. Jedno
cześnie działacze niektórych partii i
organizacji zaczęli zgłaszać różne
projekty dotyczące przyszłości po
mnika.

W najbliższą środę, podczas posie
dzenia Rady Miejskiej rajcom zosta
nie przedstawiony projekt uchwały

Stoi na placu Zwycięstwa w Słups
ku od 1962 roku. 1 września tegoż
roku odbyło się jego oficjalne od
słonięcie. Od tego czasu pomnik
„Zwycięstwa i Braterstwa Broni Żoł
nierzy Polskich i Radzieckich”, zapro
jektowany i wykonany przez profesor

W ramach reorganizacji, jesieńią 1990 roku Komisariat w Gardnie Wielkiej

Przewiduje on likwidację pomnika

przekształcono w Posterunek Policji Lokalnej. Sekretarz Gminy Walentyna

„Zwycięstwa i Braterstwa Broni Żoł

Dzikowska twierdzi, że stało się to bez zgody gminy, która od samego początku
zabiega o utworzenie normalnego komisariatu policji.

nierzy Polskich i Radzieckich" i prze
mianowanie go na monument po
święcony „Żołnierzom Polskim wal

czącym za Ojczyznę". Materialnym
dowodem tej zmiany będzie zdjęcie
dotychczasowej tablicy pamiątkowej
i zawieszenie nowej z napisem: „Żoł
nierzom Polskim walczącym za Oj
czyznę Społeczeństwo Miasta Słups
ka. Słupsk 21 października 1992 r.".
Jak się dowiedzieliśmy, członko
wie Komisji Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego proponują ró
wnież, aby w celu podkreślenia cha
rakteru pomnika, umieścić na jego
cokole figurę orła polskiego w koro
nie. Na razie jednak nie wiadomo, z
jakich funduszy wszystkie te zmiany
będą finansowane. Prawdopodobnie
koszty włączone zostaną do budżetu
miejskiego na rok 1993 albo — ponoć
jest i taka propozycja — przedsię
wzięcie to sfinansuje sponsor-patriota. Kto? — nie wiadomo. Wiadomo
natomiast, że do tej pory zgody na
proponowane zmiany nie wyraziła je
szcze autorka pomnika (prawo auto
rskie!).
(maz)

W SKRÓCIE
Łeba — Lębork
Na skutek starań podróżnych i na
czelnika stacji ŁEBA, zmieniono go
dziny kursowania pociągów. Odjazd z
Łeby do Lęborka z godz. 6.10 przesu
nięto na godzinę 5.54. Umożliwi to
dojazd osobom zaczynającym pracę o
godz. 7. Uczniowie i tak w większości
jeżdżą autobusami, choć z pewnością
przydałby się pociąg odjeżdżający z
Łeby np. o 6.30, by z usług kolei mogli
korzystać dojeżdżajcy do szkoły.
Inną zmianą jest przywrócenie po
łączeń w godzinach południowych. Z
Lęborka do Łęby o godz. 13 i z Łeby do
Lęborka o godz. 14.10. (wb)

Klasa wojewódzka
Zakończyła się pierwsza seria rundy je
siennej rozgrywek piłki nożnej w klasie
wojewódzkiej (rejon słupski) juniorów star
szych. Tabela. 1. Cieśliki Słupsk 7:1 14:2; 2.
Pogoń Lębork 6:2 4:6; 3. GOK-Słupia Ko
bylnica 4:4 5:3; 4. Jantar Ustka 3:5 4:7; 5.
SP 16/78 Słupsk 0:8 1:10. (stemi)

Bytowskie przełaje
W Bytowie odbyły się biegi przełajowe
objęte klasyfikacją Rejonowej Olimpiady
Młodzieży. 59 dziewcząt miało do pokona
nia dystans 1500 m. Zwyciężyła Justyna.
SkrzecZyna (SP 1). Z grona 66 chłopców
trasę, 2500 m najszybciej przebiegł Grze
gorzKujawski (SP T). W zawodach udział
wzięli reprezentanci ż 17 szkół rejonu bytowskiego. (fen) '

Renata i Mariusz
■ Biegi przełajowe śą jedną z wielu kon
kurencji objętych punktacją Miejskiej Olim
piady Młodzieży. Na zawodach przepro
wadzonych w Lasku Północnym w Słups
ku zwyciężyła wśród dziewcząt Renata
Antrdpik' ($P 16), a wśród chłopców —
Mariusz Podgóńiiak <SP 16). Klasyfikacja
drużynowa: dziewczęta — 1. SP 16, 2. SP
14, 3. SP 9; chłopcy —1. SP 16, 2. SP 11,
3. SP 14. Łączna punktacja do MOM — 1.
SP 16 — 67 pkt, 2. SP 14 —42 pkt, 3. SP 9
— 27 pkt. (fen)

> i tekowe, czy siursi mieszięoriiy Miastka pamiętają len picu u centrum miastu. zumm puwstal tu
okazały budynek mieszkalny?
Jeżeli nie, to przypominamy, że kiedyś plac ten byl miejscem pierwszomajowych manifestacji, a
tam gdzie stoi nowy budynek, w starej kamienicy mieścił się zakład wąlkanizatorski, na którego
kominie bocian miał gniazdo.
Zmieniają się czasy, Miastko ma zupełnie nowe oblicze, a bociania rodzina przeniosła się na ulicę
Kowalską, (kor)
Fot. Jan Maziejuk

Koczała

I kto mówi, że
jest źle
Na ostatniej sesji Rady Gminy pod
sumowano realizację zadań społecz
no-gospodarczych w pierwszym pół
roczu/Radni ocenili tę realizację na
piątkę, bowiem w tych trudnych cza
sach okazało się, że w Koczale wiele
się robi dla poprawy warunków życia
mieszkańców i rozwoju gminy.
Powstało śześć sklepów i osiem
naście punktów usługowo-rzemieślniczych. Poprawiono też nawierzch
nię wielu dróg, między innymi wyre
montowano odcinek ulicy Ogrodo
wej, nawierzchnię obok posesji koś
cioła i do magazynów GS „SCh" i
mieszalni pasz oraz zgromadzono ma
teriały budowlane niezbędne do prze
prowadzenia remontu mostu na
Brdzie. Remont (obok miejscowości
Zapadłe) został wykonany w czynie
społecznym mieszkańców sołectwa
Trzyniec. Poza planem wykonano na
prawę drogi wojewódzkiej przez Starzno. Wyremontowano 7 przystan
ków autobusowych.

Śladem publikacji

Rozkłady jazdy PKS
W odpowiedzi na krytyczną notatkę z 5 października pt. „Nie ma rozkładów jazdy
PKS”, otrzymaliśmy wyjaśnienia podpisane przez Ireneusza Skotnickiego, zastępcę
dyrektora przedsiębiorstwa PKS w Słupsku. .
Rozwieszając w maju i czerwcu br. rozkłady jazdy na przystankach nie poprzestaliśmy
na jednorazowej akcji. Sukcesywnie rdz w miesiącu objeżdżamy każdą trasę uzupeł
niając przystanki w brakujące rozkłady jazdy. Między innymi 2 bm. pracownik naszego
przedsiębiorstwa uzupełnił tabliczki na trasie Słupsk — Reblino — Gać — Sycewice —
Pieszcz — Sławno i Sławno — Tychowo — Runowo — Rebłino.
Po opublikowaniu przez Was notatki na tej trasie braki nie występowały, a jak
stwierdził nasz pracownik na pewno były tabliczki we Wrzącej i Reblinie, tak że sygnał
podróżnych był fałszywy. IV Wieloglowach i Mianowicach z przystanków zostały
skradzione nie tylko rozkłady jazdy, ale również koperty do ich przyklejania, braki te
zostały usunięte w dniu notatki prasowej. Nadmieniamy, że tabliczki naszych rozkładów
jazdy w poszczególnych miejscowościach (nie wszystkich, ale w większości) znajdują się
w sklepach, ośrodkach zdrowia, szkołach — w miejscach najczęściej przez społeczeńst
wo odwiedzanych, co naszym zdaniem ułatwia zapoznanie się z rozkładem jazdy a także
jest skuteczne w przypadkach niszczenia tabliczek na przystankach. Niezależnie od
powyższego za Waszym pośrednictwem chcielibyśmy zaapelować do społeczeństwa o
poszanowanie urządzeń przystankowych, które służą przede wszystkim temu społeczeń
stwu. Redakcji dziękujemy za zgłoszone pod naszym adresem uwagi, (stemi)

Policyjna fikcja

legalizującej proponowane zmiany.

Dekomunizacja pomnika
Pierwsi głos zabrali przedstawiciele
KPN. Już w czerwcu 1990 wystoso
wali do Rady Miejskiej w Słupsku
pismo, w którym zaproponowali, aby
pomnik zdemontować i przenieść do
jednostki wojskowej, a na jego miejs
cu postawić pomnik Chopina. Z po
dobną propozycją wystąpili również
działacze ZChN. Komisja Przestrzega
nia Prawa i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej była nawet skłonna
pomysł zaakceptować, ale do pod
jęcia ostatecznej decyzji nie doszło.
Kilka tygodni temu problem pomni
ka powrócił. Tym razem inicjatorami
rozmów na jego temat byli szefowie
okręgu
gdańskiego
Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Zaproponowali, aby pomnik przemia
nować i zdjąć z niego elementy świad
czące ,ó, intencji, z jaką go w latach
sześćdziesiątych wznoszono. Radni,
należący do wspomnianej Komisji,
pomysł zaakceptowali.

Wtorek, 20 października 1992 r

Ważną inicjatywą gminną była roz
budowa sieci telefonicznej Bielska
Pomorskiego, a także budowa wodo
ciągu i kanalizacji w starej części
Koczały. W lipcu ruszyła budowa.
Do końca bieżącego roku planuje
się m.in. naprawę drogi gminnej do
miejscowości Działek i Zapadłe, drogi
wojewódzkiej do Starzna, budowę
chodników w Łękini i Pietrzykowie
oraz remont chodnika obok posesji
Szkoły Podstawowej w Koczale. Re
monty bieżące mają być przeprowa
dzone w salach wiejskich w Starznie,
Łękini i Pietrzykowie, (kor)

Nowa si
Biuro Wystaw Artystycznych w
Słupsku rozpoczęło 16 bm. działal
ność w nowej, okazałej siedzibie
przy ulicy Partyzantów. Na ten cel
gruntownie odrestaurowano dawne
pomieszczenia Archiwum Państwo
wego. Projekt przebudowy i adap
tacji opracował mgr inż. Ryszard
Janik. Prace trwały od listopada
1989 r. Koszty prac (łącznie 1 mld
677 min zł) pokryto z Wojewódz
kiego Funduszu Rozwoju Kultury i
państwowej dotacji budżetowej.
Obiekt jest piękny. Wnętrza wy
konane bardzo gustownie. Nowa
siedziba BWA dysponuje salką wy
stawienniczą, pokojem gościnnym
dla artystów spoza Słupska, którzy
będą tu eksponowali swoje wysta
wy. Jest Księgarnia Artystyczna, po
mieszczenia archiwalne i administ
racyjne.
Uroczystość otwarcia zgromadzi
ła tylu przedstawicieli świata sztuki i
kultury ze Słupska, że część cierp
liwie czekała na wejście na podwór
ku. W sali ekspozycyjnej, w której
wystawiono prace artysty plastyka
Kazimierza Jałowczyka, dokonano
uroczystego przecięcia wstęgi — z
udziałem Lucyny Śniechoty (dyre
ktor Urzędu Wojewódzkiego), Zbi
gniewa Wiczkowskiego (wicepre
zydenta Słupska) oraz Witolda Lubinieckiego (prezesa Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów
Plastyków w Słupsku).
— Ta piękna placówka — powie
działa zebranym Krystyna Perszewska, dyrektor Wydziału Kultury,
Sportu i Rekreacji UW — niech do
wodzi wątpiącym, że nawet w trud
nych czasach dla kultury staramy się
czynić wiele.
Władysław Każmierczak, dyrek
tor BWA, dziękując za tak piękną
siedzibę, napomknął o interesującej
przeszłości tego obiektu. Około ro-

— Jako policja lokalna nie mamy
teraz prawa do prowadzenia postępo
wań przygotowawczych i docho
dzeń. — mówi Jerzy Gardzielewski,
kierownik posterunku. Robią to poli
cjanci z komisariatu w Główczycach,
któremu podlegamy. Jeden z naszych
policjantów oddelegowany został do
Komisariatu Policji w Główczycach.
Tam figuruje na etacie, a tu robi do
chodzenia. Oczywiście, przy naszej
pomocy, no bo jakiejś pomocy prze
cież udzielamy. Absurdalną jednak
rzeczą jest to, że jest on jeden. Może
być w Główczycach, może mieć wol
ne, urlop a tu przyjeżdża np. jakiś
świadek z Warszawy czy Słupska i nic
nie załatwi, bo nikt z nas nie ma pra wa
go przesłuchać, mimo że przed tymi
zmianami każdy z nas prowadził do
chodzenia. Mogę go co najwyżej odeslać do Główczyc i dobrze będzie
jeżeli osoba ta przyjedzie własnym
samochodem, bo Gardno i Główczy

ce nie mają bezpośredniego połącze
nia autobusowego.
Na moje stwierdzenie, że skoro do
stają takie same pieniądze a mają przy
tym mniej pracy, to powinni być za
dowoleni, J. Gardzielewski odparł: —
w zasadzie tak, tylko że układ taki
wytwarza pewien niesmak. Jak ja
mogę spojrzeć w oczy człowiekowi,
który przychodzi do mnie załatwić
sprawę a ja nie jestem w stanie nic
zrobić? Przecież jego nie interesuje,
czy my jesteśmy policją lokalną czy
inną. Nosimy takie same mundury i
jesteśmy po prostu policją.
Policjanci w Gardnie czekają na
rozkaz przywracający gminie Smoł
dzino Komisariat Policji. Usprawni to
według nich przebieg dochodzeń, zli
kwiduje nadmierny obieg korespon
dencji procesowej, zmniejszy biuro
krację i po prostu najzwyklejszą fikcję.
(wb)

Dyżur reportera
Dzisiaj, w godz. 9—16, w słups
kiej redakcji (al. Sienkiewicza 20,
I piętro, pokój 110, tel. 243-81)
sygnały i interwencje Czytelni
ków przyjmuje red. Jerzy Dąbrowa-Januszewski.
W Miastku (ul. Dworcowa 29, II
piętro, tel. 35-72) w godz. 11—13
dyżuruje red. Konrad Remelski.
(Teb)

Koncert w Zamku
Słupsk. Słupskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne oraz Mu
zeum Pomorza Środkowego za
praszają dzisiaj, 20 bm. do Sali
Rycerskiej Zamku na koncert
współczesnej muzyki kameral
nej. Wykonawcami będą muzycy
z Düsseldorfu. Początek o godz.
18. (a)

Jak to się robi
w Konarzynach
Telefonizacja wsi Konarzyny wcale nie była przewidziana w tegorocznym budżecie
gminy! Zaczęło się od tego, że bardzo starą centralę telefoniczną Urząd Telekomunikacyjny
chciał przenieść ze starego budynku do nowych pomieszczeń, którymi dysponował Urząd
Gminy. Przy tej okazji wójt i miejscowi radni od razu zaproponowali, że owszem dadzą
pomieszczenia za darmo, byleby już nie przenosić zabytkowej centrali, a zakupić nową, o
większej pojemności. Urząd Telekomunikacyjny przystał na taką propozycję.
Najtaniej można było rozwijać sieć tylko w samej wsi Konarzyny. W piewszym etapie od
razu zgłosiło się ponad czterdziestu przyszłych abonentów. To pozwoliło w zupełności
pokryć koszty zakupu nowej centrali. Przyszli abonenci wpłacili po 3,5 miliona zł, sami
pracowali przy układaniu linii kablowej. Wyszło ponad 40 kilometrów, łatwo więc
obliczyć, ile kopania rowu na każdego przypadło. Wystąpiono też do Ministerstwa
Łączności o dotację. Potem liczba chętnych zwiększyła się do ponad stu dwudziestu. Ze
składek ściągnięto ok. 450 min, otrzymano z Ministerstwa Łączności 200 milionów dotacji.
Dodatkowo znalazły się pieniądze z rad sołeckich i z rezerwy budżetowej z ubiegłego roku.
Pomogła też dyrekcja Telekomunikacji SA ze Słupska. Licząc na dofinansowanie ze strony
rządu poprzez wojewodę, Rada Gminy pozwoliła naruszyć inne środki, przeznaczone na
inwestycje.
— Ogólnie, gdyby policzyć kosztorys z centralami, z remontami sieci, wykonanymi przez
Telekomunikację ze Słupska, ta inwestycja musiałaby zamknąć się kwotą ok. 2,5—3
miliardów złotych. Nasz roczny budżet gminy wynosi raptem 2,5 miliarda — powiedział
wójt Stefan Błaszk.
Gmina zyskała w sumie ponad 192 numery. Ustalając, że przeciętna konarzyńska rodzina
to 4 osoby, co druga lub trzecia rodzina w gminie ma własny telefon! W tej chwili sygnał
telefoniczny z Konarzyn wychodzi przez kabel dalekosiężny poprzez Chojnice do Człucho
wa. W związku z tym niepotrzebny jest już odcinek linii napowietrznej, łączącej Konarzyny
z Sąpólnem. Wykopano słupy telefoniczne i wykorzystano je do ustawienia w kilku
miejscowościach końcowych przyłączy do abonenta, (kor)

Dzień Nauczyciela w Sławnie
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wsławieńskim Liceum Ogólnokształ
cącym odbyło się spotkanie zorgani
zowane przez Związek Nauczycielst
wa Polskiego i Zespół Ekonomicz
no-Administracyjny Szkół z nauczy
cielami jubilatami z miasta i gminy
Sławno, którzy obchodzili 20, 25, 30,
35, a nawet 40 lat pracy zawodowej.
Jubilaci z 40-letnim stażem to: Mie
czysław Socha, Irena Błachnia, Stani
sław Sekuła. W spotkaniu wziął udział
burmistrz i przedstawiciel Urzędu
Gminy. Jubilaci otrzymali dyplomy i

BWA
ku 1890 zbudował tu swoją pracow
nię artysta malarz ze Słupska, Emil
Schultz, autor wspaniałych witraży
w słupskim ratuszu miejskim. Rodzi
na Schultzów mieszkała tu do końca
wojny a jeden z potomków Rolf też
był malarzem. Podejmie się próby
odnalezienia rodziny dawnych słup

upominki książkowe. Z okolicznoś
ciowym programem artystycznym
wystąpiła młodzież liceum. Program
przygotowała polonistka Jadwiga
Rybakowska.
Było też spotkanie przy kawie i
owocach, dużo życzeń i kilka okolicz
nościowych toastów.
Podobne spotkanie kilka dni wcze
śniej zorganizowano dla nauczycieli
emerytów. Odbyło się ono w szkole
podstawowej nr 2. Uświetnił je kon
cert w wykonaniu uczniów tej szkoły.
(jes)
skich artystów, by mogli obejrzeć
dziś te pomieszczenia, a może też
urządzić ekspozycję dzieł swoich
przodków.
W trakcie spotkania nadmienio
no, że Komisja Kultury Rady Miejs
kiej podejmie starania o przejęcie
sąsiadującego z salką galerii pomie
szczenia po sklepie, by poszerzyć
lokal wystawienniczy, (joj)
Na zdjęciu: nowa siedziba BWA w
całej okazałości.
Fot. Jan Maziejuk

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. 43-13-71,913 —
Biuro Numerów, 995 — Automatyczna Infor
macja Paszportowa, Informacja Kolejowa,
933 — Pociągi przyjeżdżające do Słupska,
934 — Pociągi odjeżdżające zś Słupska, In
formacja o komunikacji miejskiej MZK w
Słupsku — 240-60, 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
PUGOTOWIE SZKLARSKIE
(cało
dobowe) SŁUPSK, ul. Mostnika 7, tel.
435-593
„ADA" KOMPUTEROWY BANK IN
FORMACJI (całodobowy) — usługi—handel—produkcja, tel. 434-316
IÜLENAPWaWA — przestrajaKiew domu
klienta. Słupsk i okolice tel. 241—97
„INSTAT" montaż anten satelitarnych,
pomiary opracowania w zakresie1-ochrony»
środowiska (hałas), Słupsk, tel. 434-895
SER VISCO — przesyłki ekspresowe krajo
we i zagraniczne, Słupsk, ul. Andersa 5 F, tel.
43-46-79. Koszalin, ul. Jantarowa 8, tel.
43-00-42
NAPRAWA LODÓWEK I ZAMRAŻA
REK— szybka, tania. Tadeusz Piotrowski, ul.
Piłsudskiego 4, tel. 433-731
INSTALATORSTWO
SANITARNE
C.O., GAZ, Słupsk, tel. 442-085
POMOC DROGOWA (całodobowa)
Stupsk, tel 279-40 711 46

Dyżury
SŁUPSK: „RATUSZOWA
ul Tuwima
4, tel. 249-57
LĘBORK: „POD WAGĄ", ul. Tczewska,
tel. 622-804
USTKA: „PANACEUM", ul. Kopernika
18, tel. 144-367
MIASTKO: „POD LIPAMI", ul Dwor
cowa, tel. 22-56
CZŁUCHÓW: „ZAMKOWA", ul. Króle
wska 2, tel. 258
SŁAWNO: „PHARMACUM", ul Jed
ności Narodowej 36 tel 38 49

Wystawy
BWA BASZTA CZAROWNIC: Tadeusz
Glaza z Chojnic — rysunek KLUB MPiK:
Grafika Mirosława Jarugi, MOK: stała galeria
twórczości plastycznej dzieci — „Martwa na
tura", MCK: kawiarnia czynna 14—22, Krzy
sztof Grzesiuk z Lęborka — akwarele
BYTÓW: MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE czynne 10—15, „Kultura mate
rialna Kaszubów Bytowskich",,,Współczesna
sztuka ludowa Kaszubów", Bogdan Kraśniewski z Torunia — malarstwo
KLUKI: SKANSEN czynny 9—15, „Kul
tura i sztuka ludowa Słowińców"
USTKA: BWA BAŁTYCKA GALERIA
SZTUKI — Tadeusz Glaza z Chojnic —
malarstwo

kmTo
SŁUPSK MILENIUM (tel. 251 91) „Stój! bo mamuśka strzela" — (USA, 1.15), g.
17.00, „The Doors" (USA, I. 18), g. 19.15
USTKA: DELFIN (tel. 144-677) — „Ostatni
skaut” (USA, I. 15), g. 17.00 i 19.00
LĘBORK: FREGATA (tel. 622-084) —
„Hot Shot" (USA, I. 12), g. 17.00, „Gladia
tor" (USA, I. 15) g. 19.00
BYTÓW: ALBATROS (tel 25-17) —
P'z\^ądek strachu" (USA I 15) g 18 00

G^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, czynna 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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Biuro Ogłoszeń „GŁOSU POMORZA

I

ALARMY
76-200 SŁUPSK
ul. Deotymy 8/1 a
tel./fax
059/23896

proponuje Państwu
reklamę szybką i skuteczną.

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
SYSTEMÓW FIRM:

OGŁOSZENIA DROBNE

Wydanie codzienne
1) zwykle
do godz. 14

^
Ź

po godz. 14
2) ekspresowe
do godz. 17

Zapraszamy
od godz. 8 do 16
sobota od godz. 8 do 14
Promocyjna
obniżka cen

WYTNIJ, ZACHOWAJ,
ZAPAMIĘTAJ!

03-420 Warszawa, ul. Szwedzka 20
^
^

Słupsk, ul. Cecorska 9

SCANTRONIC, DSC
VISONIC, CROW

Cena
za 1 słowo

Termin druku
(od daty zlecenia)

Rodzaj
ogłoszenia

Hurtownia
„MOBILARE”
Bezpośredni
importer szkła
francuskiego
typu ARCOROC

...TO...

WŁAMYWACZ NIE CZEKU

— pojutrze
— w trzecim dniu
— w następnym
dniu

4.000,—

|

8.000,—

p

G-3908-0

Hurtownia Wyrobów Szklanych
P.H. „Uniwers”

Wydanie sobotnio-niedzielne

Słupsk, ul. Koszalińska 2 A (dojazd od Grottgera), tel. 44-10-13, 257-23

posiada
najbliższa
sobota

8.000,—

|

poleca

najbliższa
sobota

silili

'

Zapraszamy do naszych biur

szeroki wybór szklanek, dzbanków, naczyń żaroodpornych,
kieliszków, literatek, galanterii szklanej.

Ceny fabryczne, dogodne warunki płatności,
możliwość dowiezienia towaru.

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

JÜI II |1
i I ■ mmm

★ skład fabryczny Krośnieńskich Hut Szkła
(wyłączność na Pomorze Środkowe) ..........
, „
★ przedstawicielstwo Huty Szklą „Wołomin , Huty Szkła „Tarnów

Zapraszamy w godz. 8—46.

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

btonie oraz duze obiekty handlowe

=

=

“I

„FXNÄNSER” S-ka z o.o. |
ęSw^robów kosmetycznych
^|jg;t.

^diilL

gospodarczej

FlNANSER^d

dogodne terminy ptatmści!
'atrakcyjne ceny!
•
ill- I duze upusty!
fax. 16-23-07

Firma poleca również usługi w zakresie:

i

_______________ _ K-354/B-0

OGŁOSZENIA
DROBNE

KOMPLET wypoczynkowy, telewizor
Elektron, dywan (używane). Koszalin, Ry
backa 18/2.
ALMAR, żaluzje pionowe, poziome
Rolniczy Dom Towarowy, Słupsk, tel.
284-49.
_________

SPRZEDAŻ
PIATA T26p (1989). Słupskr2*45-44: - ■
VOLKSWAGEN 2000 skrzyniowy
20.000.000. Słupsk, 112-783.
POLONEZA truck (grudzień 1988) oraz
mazdę 626 (1 982). Słupsk, tel. 438-378.
WARTBURGA 1000 kombi na chodzie
zarejestrowany i ubezpieczony, w całości
lub na części. Sławno, tel. 39-55.
AUTO-Handel Banasik — komis —
skup — sprzedaż, raty, pełna obsługa,
wszystkie opłaty na miejscu. Koszalin, ul.
Gnieźnieńska 38, tel. 224-64.
AUTO-Komis „LOTUS", bezpłatne
przyjmowanie samochodów, sprzedaż ra
talna. Słupsk róg Szczecińskiej—Duniko
wskiego, 44-26-82.
AUTO POŚREDNICTWO.
612-846.

FAX Canon 220 tanio. Koszalin, tel
45-42-78.
________

Lębork,

DATSUN -cherry 1,1 (1 981). Grzmiąca,
tel. 368-18.
MERCEDES 407D zabudowany sprze
dam lub zamienię na osobowy. Sianów,
Lutyków 1.

MIGOMAG, kamerę Sharp. Sianów,
185-481.
' W____________ _______

i

DZIAŁKĘ budowlaną albo rekreacyjną
blisko morza. Oferty pisemne Kołobrzeg.
Wąska 12/21.

ZAMIANY

ZNICZE nagrobkowe, parafinę zniczo
wą. Producent — Dorota Rybowiak,
64-830 Margonin, ul. Cmentarna 22, tel.
286.____________________

ZAMIENIĘ mieszkanie M-4 spółdziel
cze na dwa mniejsze. Słupsk, ul. Romera
2/44.

WYRÓB
621-957.

sprzedaż zniczy. Lębork,

DWUPOKOJOWE 53 m kw. na więk
sze. Słupsk, 435-792.

GRZEJNIKI żeliwne nowe 48.000 —
Słupsk, 294-02.
_________

LOKALE

BATERIE POWERCELL (japońskie,
ważność 94 r.) R6—2450, R14 3500,
R20--4700, 6F22—6500. Rabaty. Poszu
kujemy przedstawiciela — Elbląg, Słupsk,
Koszalin.
Gdańsk,
Wrocławska
1,
32-09-13.
K-364-0/B

LOKAL w centrum Słupska wynajmę na
biuro lub działalność handlowo-usługową,
tel. 262-80 (10—14).

TANIO piec 1 m c.o. Słupsk, Staszica
7/9, tel. 243-85.
_________________

PZ „BATAX" tanio sprzeda: strugarkę
DSWA-63. Informacja, Niedalino, tel.
18-35-26.

SKUTER Suzuki. Sianów, 185-481.

MĄCZKA mięsno-kostna, cena 3500/1 kg.
Miękowo 12 k. Szczecinka, Szczecinek, tel.
412-92,
__________ _

DOM mieszkalno-usługowy (dwa skle
py) pow. 450 m kw., centrum miasta (dep
tak). Lębork, ul. Staromiejska 23, tel.
625-251.
____________________

G-4104-C

..i

CHRYZANTEMY ładne tanio. Semkowski, Charzyno, Szkolna 29, tel. Kołobrzeg,
812-96.

PILNIE żuka, przyczepę, kabinę kom
pletną, silnik. Białogard, Wyspiańskiego
15/86.
___________

DUŻY dom z pomieszczeniami na dzia
łalność. W rozliczeniu możliwie duże mie
szkanie. Słupsk, Biuro Pośrednictwa „Del
ta" 234-00.
__________________

Zapraszamy w grodz. 8—19.

SAMOCHÓD osobowy diesel do 25
min. Ustka, 144-302.

FABRYCZNIE nową pompę pływającą
„Ola" sprzedam. Koszalin, tel. 450-211.

MIESZKANIE 3-pokojowe 45 m kw.
Szczecinek, tel. 455-93.

prowadzenia rachunkowości wraz z deklaracjami
doradztwo podatkowe, finansowe i prawne w pełnym zakresie
sporządzanie wniosków kredytowych wraz z business planem
«
wycenę wartości przedsiębiorstwa oraz wykonywanie analiz prawnych i
ekonomiczno-finansowych dla celów prywatyzacji
★ zakładanie oraz przekształcanie spółek

PATELNIĘ elektryczną, wagę dziesięt
ną,
zamrażarkę,
lodówkę.
Sianów,
185-481.

NYSĘ T-522, garaż, nadwozie fiat 126.
Koszalin, 43-03-46.

KUTER rybacki duński tanio. Kołobrzeg,
tel. 282-11, pokój 132 (8-15).________

★
★
★
★

i

GARAŻ własnościowy (Grunwaldzka)
25.000.000. Słupsk, 437-645.
PÓŁKOTAPCZAN.
43-08-84.

tel.

STARĄ bieliźniarkę, toaletkę. Słupsk,
Wita Stwosza 3/4. po szesnastej.
FUTRA. Słupsk, 294-19.

POSZUKUJĘ pomieszczenia na hurto
wnię około 70 m kw. oraz kursów powrot
nych z Wrocławia. Słupsk, 238-20.
POMIESZCZENIE z telefonem na biu
ro, cichą działalność. Słupsk, tel. 250-95.
ODSTĄPIĘ lokal tel. i fax 210 m kw.
działającej hurtowni. Miastko, 38-69.
WYNAJMĘ kawalerkę lub mieszkanie.
Szczecinek, 435-26.
POWAŻNEJ firmie wynajmę dom handlowo-mieszkalny. Koszalin, tel. 245-25.
NORD-NIERUCHOMOŚCI.

Koszalin,
Zwycięstwa 137, tel. 279-21 wewn. 171,
176, 177, 250-39. Pole campingowe nad
jeziorem, 1 ha, zabudowania 377 m kw.
500.000.000.
NIERUCHOMOŚCI „J&W" Koszalin,
ul. Piłsudskiego 28, tel./fax 264-48, teren
pod budownictwo jednorodzinne o pow.

:_rj

i

-i

do rejestracji. CENY KONKURENCYJNE.
AUTO-SERWIS SADOWSKI. Koszalin,
kosynierów 47A, tel. 43-43-41. Zaprasza
my od 8—16.
KONSERWACJA
SAMOCHODÓW
przestrzeni zamkniętych i podwozi w cenie
od 400.000 do 600.000 zł w Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Sławoborzu, tel. Sła
woborze, 47-551.
TELENAPRAWA Jowisz, Helios, Nep
tun, Elemis. Koszalin, 232-74.
TELENAPRAWA —krajowe wszystkie,
radzieckie. Koszalin, 43-36-37.
TELENAPRAWA — Szyszka. Koło
brzeg, 230-20.
TELENAPRAWY
241-97.

domowe. Słupsk,
_____________ _

TELENAPRAWA — tanio, solidnie.
Słupsk, tel. 430-264.
CZARNO-białe telewizory naprawiam.
Sławno, 39-28.
MAGNETOWIDY — sprzęt radiowy
naprawa. Słupsk,
Piłsudskiego 3/5,
441-599.
RADIO TAXI Koszalin, tel. 919, dojazd
bezpłatny.
_________
SERWIS commodore — RTV. Słupsk,
Kaszubska 28, tel. 293-74.

ŻALUZJE Ustka, 146-925,
433-322, Białogard 72-86.

Słupsk

ŻALUZJE pionowe, poziome. Darłowo,
34-33, Kołobrzeg, 224-31, 230-47.

ŻALUZJE, tapicerka drzwi — najtaniej.
Słupsk, 437-976.

SPRZEDAM, zamienię garaż (Podgór
na) na okolice (Langego). Koszalin,
457-114. __________________________

COMMODORE 64 II z osprzętem —
tanio. Kołobrzeg, tel. 239-44.
Redaktor naczelny:
WIESŁAW WIŚNIEWSKI
CNI ■ęt

0
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POMORZA
Dyrektor wydawnictwa
ZDZISŁAW STADNIK
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Koszalinie.

Mielno,

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—1 b
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.

Przetarg odbędzie się w ciągu 15 dni od daty ukazania się
ogłoszenia w prasie (licząc dzień ukazania się jako pierwszy, tj.
3.11.92 r.) w pensjonacie ,,EKO” Przedsiębiorstwa „EKOLO
GIA" (ADRES — Ustronie Morskie ul. Rolna 16). Godzina 10.
Ewentualny drugi przetarg odbędzie się w tym samym dniu, w tym
samym miejscu o godzinie 12.
Wadium od osób przystępujących do przetargu pobierane
będzie w dniu przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem.
W przypadku rezygnacji z kupna ww. pojazdów przez oferenta, który
przetarg wygrał, złożone przez niego wadium przepada na rzecz sprzeda
jącego.
t
,
«>'•••• o*
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bezpo
średnio po jego zakończeniu.
WymiÓńiońe ftOjazdy Oglądać nńoźna codziennie na terenie
pensjonatu (adres j.w.) natomiast szczegółowych informacji
udziela dział transportu KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdro
ju (telefon j.w.).
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda*K-2724,
z
'

ma przyczyn.

LODÓWKI, pralki. Koszalin, 223-89.

ROŻNE

DEZYNSEKCJA. Koszalin, 241 -24.
DEZYNSEKCJA. Koszalin, 45-40-57.

LWÓW: wycieczka — pielgrzymka 30 X
— 3 XI 1992 — zwiedzanie cmentarza
Łyczakowskiego oraz starego miasta. In
formacje i zapisy: „ALGA” Złocieniec, tel.
(0-961), 71-447, „BINEX" Koszalin,
260-41, PTTK Wałcz 26-09, „KATANI"
Słupsk, 435-434, GLOBTRAVEL Byd
goszcz, 223-971

BIURO Rachunkowo-Księgowe —
księgi handlowe, przychodów, deklaracje
podatkowe i ZUS, obsługa prawna. Słupsk,
tel. 236-17, do siedemnastej.
KOREPETYCJE z matematyki. Słupsk,
tel. 437-163.

RZYM — Paryż — regularne przejazdy
co tydzień luksusowymi autokarami, bilety
i informacje „ALGA” Złocieniec, tel.
(0-961) 714-47, „BINEX", Koszalin, tel.
260-41.________ __________________ _

CYKLINOWANIE, układanie parkietu,
boazerii. Koszalin, 43-02-77.
LOMBARD. Słupsk, Tuwima 3, tel.
284-94, 43-93-53.

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

PRACA

PODPISYWANIE umów na sprzedaż
samochodów fiat 126p, Cinquecento, po
lonez caro w SYSTEMIE ARGENTYŃS
KIM prowadzi: Biuro „Katani" Słupsk,
3 Maja 22, tel. 435-434 oraz Salon Moto
ryzacyjny Koszalin, Szczecińska 25A, tel.
278-41, wewn. 294.
“
POGOTOWIE Towarzyskie „Eliza".
Słupsk, informuje o zmianie tel. 444-730.
Zatrudnię panie do 35 lat.

FRYZJERÓW damskich do 25 lat Za
kład Fryzjerski „Classic" Słupsk, Waryńs
kiego 4 (róg Bema), tel. 438-207.
ZATRUDNIĘ akwizytora z samochodem. Słupsk, tel. 430-241.

i
i

Serdeczne
podziękowania
Firmie „Charon "
za doskonałą
organizację

ŻALUZJE, tapicerowanie drzwi. Darło
wo, tel. 65-10.

PRALKONAPRAWY, lodówki. Kosza
lin, 45-25-25.

KUPIĘ M-3 w
189-476.

15.600.000,— wadium 150.000,—.
2. Naczepa asenizacyjna nr rej. KAG 259 V rok prod. 1986
cena wywoławcza 88.875.000,— wadium 800.000, .

ŻALUZJE pionowe, poziome. Koło
brzeg, 249-96.

AUTOALARMY, montaż radioodtwa
rzaczy. Słupsk, Kniaziewicza 9.

FIAT 125, POLONEZ, FIAT 126p,
VOLKSWAGEN, AUDI benzynowy i diesel,
inne zachodnie — diagnostyka silnika i
zawieszenia, mechanika — przygotowanie

1. Ursus C-385 nr rej. KAF 679 D rok prod. 1974 cena wywoławcza

ŻALUZJE. Świdwin, 533-13.

AUTOALARMY — trzyletnia gwaran
cja. Słupsk, 216-21.

zachodni 1984/85 do ok. 45.000.000. Ko
łobrzeg, 236-96 (7—15) 260-11.

ogłasza przetarg otwarty
na sprzedaż następujących pojazdów:

ŻALUZJE Koszalin, 413-813, Słupsk,
436-506, Sławno 39-28.

KIOSK J.G. lub zamienię na samochód.
Szczecinek, tel. 458-67.

SPRZEDAM kasety wideo do wypoży
czalni. Miastko, tel. 34-99.

KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju
(ul. Armii Krajowej 1 tel. 614-21 wew. 5705, 5706)

Firma „FINANSER** w Słupsku jako jedyny
w województwie podmiot uprawniony do ba
dania sprawozdań finansowych ogłasza, że
przystąpiła do zawierania umów na badanie
sprawozdań finansowych za 1992 r.

Łisą

18*44-84, 18-44-91, 19-57-71

w Słupsku, tel. 227-81
ul. Jedności Narodowej 4—5
(Hotel Staromiejski)
pokój 208—209

POLAR Serwis. Najtańsze domowe na
prawy AGD. Kołobrzeg, 295-29,
PRALKONAPRAWY
Słupsk, 432-810.

domowe.

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, tel. 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 „ForurrTSpółka z o.o., ul. Zwycięstwa
137—139, 75-604 Koszalin, centrala telefoniczna 279-21, telex 0532275,
telefax: 233-09. Dyrektor wydawnictwa tel. 226-93.
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OFERTY matrymonialne krajowe, zagraniczne. Fotokatalogi! „AGNIESZKA'
68-205 Żary, box 8.
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Wyrazy głębokiego

w ostatniej
drodze naszego
Męża, Ojca, Teścia
i Dziadka
śp.

współczucia
Koledze

Andrzejowi
Kwietniowi

płk. rez.
Apolinarego Ury

z powodu zgonu Ojca
składają
Koleżanki, Koledzy
oraz Kierownictwo
Przedsiębiorstwa PKS
w Koszalinie.

składa
RGdzina.
G-4213

K-2712

Mi
W dniu 14 października 1992 roku
zginął śmiercią tragiczną

Jan Więcek
Prezes Kółka Rolniczego w Drozdowie gm. Rymań
Wyrazy szczerego współczucia składa
Rada GZKiOR i Rolnicy wsi Drozdowo.

p

/^NIE PŁAĆ ZA INNYCH «NIE PŁAĆ ZA INNYCH «NIE PŁAĆ ZA INNYCH •

PPH „POLSTAR"
„Głosu Pomorza”

wysokiej jakości

WODOMIERZE

b. mocne i niekurczliwe
wg wzorów zachodnich

dziennika o największym nakładzie
na Pomorzu Środkowym

KOLOROWE UBRANIA
ROBOCZE

OFERUJEMY Cl CENY PROMOCYJNE

oraz

s

G-3071-0

poleca w szerokim asortymencie:

Słupsk, ul. Koszalińska 2 A
(dojazd od Grottgera)
tel 44 10 13 257 23

szeroki asortyment
zakup i sprzedaż
na korzystnych
warunkach
oferuje

Agencja Handlowa
09-402 Płock, ul. Bukowa 23
tel./fax 293-99, tel. 247-64
tel. 285-28
k-2630-o

I

UWAGA
PIEKARZE! I
B.H.Z „ExPomoCo"

PRZYJMUJE
ZAMÓWIENIA
NA STALE
DOSTAWY..
Z KRAJÓW E

UWAGA
,
Haadłowcy-Iaopatrzeaiowcy

„Bajoma”

W związku z powyższym oczekujemy propozycji od jednostek
gospodarczych lub osób prywatnych na wykorzystanie ww.
pomieszczeń. Warunki wynajmu do negocjacji
Oferty prosimy składać do 30.10.1992 r. do MZB w Lęborku ul
Pionierów 17.
*
K.2715

xaprasza do

★ przetwórni mięsnej,
★ hurtowni przetworów
mięsnych i drobin
★ sklepów firmowych

Wyniki w dniu badania
Przyjmujemy również
bez skierowań.
g-4203

WĘGIEL KOKS
DZjęKI ROZUCoRlOM BARAKOWYM NASZE CENY SĄ BEZKONKURB4CYJNEI

v*to/C
SKŁADY OPAŁOWE :
SŁUPSK uLPrzemysłowa 33

G-4171-0

p

Palarnia kawy
„TAMS”

JALUdiM.ha»

d
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kawę mieloną
konserwowaną

RADA NADZORCZA
CUKIERNICZEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „SŁOWIANKA

— wykształcenie wyższe kierunkowe,
— 4 lata pracy w zawodzie,
~ uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne,
— preferowany inwalida,
Wymagane dokumenty:
— pisemna oferta z uzasadnieniem,

78-400 Szczecinek ul. Kościuszki 26
Telefax 41 2-84 tlx 0533309 tel. 411 -20

zatrudni:
ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA SPÓŁDZIELNI DS. HANDLU

p — kwestionariusz osobowy z fotografią,
d
odpis dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe,
d
dokumenty stwierdzające staż pracy,

tel. 401-12, telex 02344

m — aktualna książeczka zdrowia.
d Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.10.92 r.
^ w Dziale Kadr Spółdzielni.
^

Reklama
to sukces!

% r

do 80 typów samochodów
cena hurtowa 80 tys. za kpi.
realizacja zamówień
telefonicznych.

■ glazura i terakota
włoska
■ terakota mrozoodpoma
■ parapety zewnętrzne
i wewnętrzne
■ płytki elewacyjne,
schodowe
■ piaskowiec
■ marmury
■ farby emulsyjne
■ kleje, zaprawy
klejowe i fugowe

z możliwością powołania na funkcję
zastępcy prezesa zarządu ds. handlu.
i

wymagania kwalifikacyjne:

t:

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

wykształcenie wyższe lub średnie,
minimum 8 lat praktyki zawodowej na stanowiskach samodzielnych
lub kierowniczych,
umiejętności kierownicze i organizatorskie oraz znajomość pro
blematyki handlowej w tym umiejętność przedstawiania własnej
koncepcji prowadzenia handlu w warunkach gry rynkowej.
Osoby zamierzające ubiegać się o wymienione stanowisko zobo
wiązane są do złożenia następujących dokumentów:
★ pisemna oferta z uzasadnieniem,
★ kwestionariusz osobowy z fotografią,
odpis dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe,
★ dokumenty stwierdzające staż pracy,
★ aktualna książeczka zdrowia,
★ opinie z ostatnich 5 lat pracy.
Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31.10.92 r. w Dziale Kadr Spółdzielni.

K-2714

Dom Handlowy ÄS

Słupsk, ul. Bałtycka 7
(wejście od ul. Wielickiej)
tel. 43-68-53

G-4215-0

Uwaga atrakcyjne
ceny skupu złomu

ŻELIWA
oraz stali, ołowiu,
akumulatorów, mosiądzu,
aluminium i wiórów
płacimy gotówką
— transport
Lębork tel. 624-911 lub 623-041
kierunkowy 059 G_4205.Q

K-2713

Nadleśnictwo Połczyn

(

Komornik Sądu Rejonowego w Drawsku Pom.

ogłasza przetarg ofertowy)

zawiadamia

na dostawę torfu do nowej szkółki leśnej
w Starym Dębnie, gm. Tychowo.
Oferty z dokładnym wyszczególnieniem nośników cenotwórczych nale
ży składać do biura Nadleśnictwa ul. Grunwaldzka 42 w terminie 7 dni
od daty ogłoszenia przetargu.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo wyboru oferty unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn.
« 2677

*
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Miejski Zarząd Budynkami w Lęborku

.GŁOS POMORZA"

ogłasza przetarg nieograniczony

I

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:

INFORMACJE Słupsk tel: 43 74 Tl, tbc 58 50 20

I

specjalistę ds. energetycznych

oferuje

BIURA OGŁOSZEŃ i REKLAMY

SŁUPSK uł.Towarowa 9a

OPAŁ TYLKO W l-szym GAT.MI

w Szczecinku, ul. Kościuszki 26 fax 412-84 tlx 0533309 tel 411 -20

I

d wymagania kwalifikacyjne:

w Szczecinku
ul. Harcerska 42

Zapraszamy!

SPRZEDAŻ WAGONOWA:
(ooły kraj)

CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWILIDÓW „SŁOWIINKA”

WYCIERACZKI
SAMOCHODOWE

Zapraszamy
codziennie 7.30—9.30
15.15—17.15

FARBY STRUKTUROWE,
TYNKIDEKORACYJNE
Materiały posiadają atest PZH

Lokal nadaje się do wykorzystania na prowadzenie działalności
gospodarczej.

P.P.H „RAPID"?

krwi
moczu
próby ciążowe

D

G-3810-0
Hurtownia „Arkan” Koszalin Przemysłowa 1, tel. 43-24-72.

Pizedńfbiontwo
Produkcyjno—Magowe-Haadlowe
w Kołobrzegu, ul. Bajeczna 49 tel. 270-95

na remont kapitalny z modernizacją budynku
mieszkalnego przy ul. Stryjewskiego 10 w Lęborku.
Składanie ofert ryczałtowych wycenionych na podstawie do
kumentacji technicznej do dnia 30.10.1992 r. w Dyrekcji MZB
przy ul. Pionierów 17 I piętro.
Dokumentację techniczną oraz wszelkich informacji udziela Dział Tech
niczny pod wskazanym adresem.
Wybór oferenta nastąpi dnia 3.11.1992 r. o godz. 10.
Zastrzegamy unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Termin płatności za roboty w roku 1993.

W

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;
Człuchów: „Ruch" S A. 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: „Ruch" S.A. pl. Spółdzielczy 14/16, tel. 621-719, telex: 534278 oraz
■ „MARS-POL", ul. I Armii WP 42, tel. 624-247;
Malechowo: Kiosk „Ruch” nr 190
Miastko: PHU „Unimarket", ul. 3 Marca 1, tel. 27-92 (9—13)
■ Biuro „Warty" ul
Grunwaldzka, tel. 20-81 wew. 202;
Polanów: ul. Wolności 5 A
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 Wyszyń
skiego 76 (d. Żukowa) tel. 440-61;
Świdwin: ul. 1 Maja 18

K-2696

Likwidator Słupskiego Przedsiębiorstwa
Turystycznego „Przymorze” w Słupsku

ogłasza przetarg ustny
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki
nr 206/45 położonej w Rowach, o pow. 275 m kw.
Cena wywoławcza — 22 min zł.
Wadium w wysokości 10 prc. ceny wywoławczej należy wpłacić na godzinę
przed rozpoczęciem przetargu w kasie SPT „Przymorze” w likwidacji.
Przetarg odbędzie się 28października 1992 r. o godz. 10, w siedzibie likwidatora
w Słupsku przy ul. Jedności Narodowej 4 (hotel „Staromiejski” — I piętro).

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.
-

___________________

I

FARBY zewnętrzne, wewnętrzne, specjalistyczne
do mebli w szerokiej gamie kolorystycznej

informuje,

Słupsk tel. 256-01
całą dobę.

wykonuje badania:

K-2704-0

^SP°."T wolnYm lokalem znajdującym się przy al.
Wolności 63 składający się z 6 pomieszczeń o powierzchni
użytkowej 60 m kw.

Słupsk, ul. Szczecińska 62
tel. 44-33-31

Słupsk, Stary Rynek 5
(nad Apteką „Staromiejską'')

>►

REWELACYJNE SYSTEMY

Miejski Zarząd Budynkami w Lęborku

¥-4ML¥-4-¥-**¥¥ * *********

LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH

K-345/B-0

OCIEPLEŃ CAPATECT

^■bbhhbhhhbbbhhhh_IHBHHiHHHH

Wysoka jakość,
ceny do negocjacji
G

I

Zapraszamy również do naszych sklepów w Koszalinie, Kołobrzegu
Białogardzie, Słupsku, Bytowie.

szycie kołder

Łożyska' toczne,

^___________ __J__

— materiały elektrotechniczne
— instalacyjno-sanitarne
— narzędzia i elektronarzędzia
— stal

Czyszczenie
pierza

OFERUJE
PODUSZKI
KOŁDRY
z puchu i półpuchu

C5T ZEGARY STERUJĄCE

►NIE PŁAĆ ZA INNYCH • NIE PŁAĆ ZA INNYCH • NIE PŁAĆ ZA INNYCH •

ul. Przemysłowa 6 tel. 43-40-11 lub 43-12-43

^________

Słupsk, ul. Tuwima 20 A
(róg Kołłątaja)
w godz. 9—17

gJ^0°sYs

"FEST’ SP. Z O.O. GDAŃSK-OLIWA
UL. POLANKI 29 TEL. 52-10-81, FAX 52-09-39

KPHAT „Elmet" Koszalin,

Hurtownia
„Uniwers”

zapraszamy
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24
tel. 254-52 (1) wewn. 11, 12, 13, 14.

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

^ ZAWORY KI LOWE

ZNICZE

PRZEMYSŁOWE

«m 1

Zapraszamy

— ceny producentów
— 40 rodzajów
w sprzedaży

PO WO GAZ POZNAŃ

UST DOMOWE

CENY FABRYCZNE

★ za ogłoszenia drobne 4.000 zł za słowo ★ za ogłoszenia ramkowe 8.500 zł za cm kw.

jak zawsze NAJTANIEJ
ODZIEŻ OCIEPLA IMA
GUMOFILCE, KOZAKI
ODZIEŻ ROBOCZĄ
RĘKAWICE
koszule flanelowe
OBUWIE ROBOCZE
środki BHP, ręczniki,

^ MIESZKAMOWE

G-4210

że dnia 26.11.1992 r. o godz. 10 w sali nr 3 Sądu Rejono
wego w Drawsku Pom. ul. Złocieniecka odbędzie się
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w Drawsku Pom. przy ulicy Wywiórskiego 23 zapisanej
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pom.
pod nr. KW 8363 stanowiąca własność Stanisława Hnatkowskiego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 422.175.900,_zł
Cena wywołania wynosi 294.784.000,— zł
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w
wysokości 42.218.000,—zł w gotówce lub książeczce oszczędnośoc0iT\JAnoierUchomość można oglądać w terminie 12.11.1992 r. do
2b. 11.1992 r., a akta Komornika przeglądać w tym czasie w biurze
komornika.
-

_____________

K-2671

Przedsiębiorstwo TransportowoSprzętowe Budownictwa Ogólnego
w Słupsku, ul, Przemysłowa 35 tel. 439-421 wew. 47

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

samochód cięż. STAR W-200
samochód cięż. STAR A-200
samochód cięż. STAR W-244RS
autobus „AUTOSAN" H-9-35
koparka samochodowa K-404 B
przyczepa samochodowa HL-80-11
przyczepa samochodowa D-50
naczepa samochodowa CN-165 (ład. 18 t)
wciągarka bramowa — udźwig 1 tona
tokarka kłowa uniwers. TUE-40
koparko-spycharka „BIAŁORUŚ"
samochód ciężar. ŻUK A-06 B

Szt 2
szt 2
Szt 1
Szt. 1
szt' 1
Szt 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
Szt. 1

Ponadto oferujemy do wydzierżawienia:
pomieszczenia magazynowe (ogrzewane) o pow. 210 m kw.
— plac postojowy (dozorowany)

Oferty prosimy składać do PTSBO w kopertach z napisem
„przetarg”.
Otwarcie ofert nastąpi po upiywie 7 dni od drugiego ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez poda
nia przyczyn oraz prawo wyboru ofert.
Informacje pod nr tel. jw.

G-4201-0

