Trzeba mieć widzów, aby móc grać. A
twórczość jest straszliwą grą wobec pustej
widowni.
...

(S. Napierski)

Imieniny:

dziś — Lucjana, Ewarysta, Damiana
jutro — Iwony, Sabiny, Wincentego
Wschód Słońca —6.21 — zachód 16J 9
Zachmurzenie będzie umiarkowane, bez
opadów. Wiatr umiarkowany, wschodni.
Nocą możliwe przymrozki. Ciśnienie bę
dzie malało
Stan morza — 3: wiatr południo___ ^ die A________fi uu skali Beau-
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JUBILEUSZOWY WIELKI KONKURS
„GŁOSU POMORZA”

W „Arce" o pegeerach
W sobotnie popołudnie — jak za
powiadaliśmy — w hotelu „Arka"
w Koszalinie, odbyła się uroczys
tość nominowania Edwarda Wi
niarskiego, dyrektora Kombinatu
PGR Tymień, Menedżerem Środ
kowego Pomorza we wrześniu 92.

zentanci załogi Kombinatu: przewodni
czący Rady Pracowniczej, Józef Sta
churski, przewodniczący zakładowej
„Solidarności", Stanisław Gałgan i
Związku Zawodowego Pracowników
Rolnictwa, Jan Bałakuta, Menedżero
wie Środkowego Pomorza — Stefan

W uroczystości uczestniczyli przedsta
wiciele władz Koszalina z przewodni
czącym Rady Miejskiej, Ryszardem
Wiśniewskim i wiceprezydentem,
Władysławem Husejko, dyrektor
Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewó
dzkiego, Eugeniusz Czarnota, repre

ciele Edwarda Winiarskiego.
Na zdjęciu: H. Recław wręcza E. Wi
niarskiemu list gratulacyjny.
Fot IZABELA OLEŚ

JUBILEUSZOWY
WIELKI KONKURS

GŁÓWNA NAGRODA:

HjJJl)

Zwierzchoniewski i Wojciech Jan
kowski, a także licznie przybyli przyja

TOYOTA COROLLA
SZCZEGÓŁY NA STRONIE 2

POMORZA
kupon

(dokończenie na str. 2)

Był
wolny skup,
zostanie
wolny rynek
Koszalin — Słupsk
NR 251 (12495)

Poniedziałek,26października 1992r.

Cena12'00zł

Od początku listopada Po
wszechna Kasa Oszczędności
BP nie będzie prowadziła w
swych kasach walutowych
wolnego skupu walut od lud
ności.

Odzyskaneserce
Mała mieszkanka Koszalina,
sześcioletnia Magdalena Idzik
wróciła z zagranicy po skompli
kowanej operacji serca, przepro
wadzonej w Klinice Uniwersyte
ckiej w Getyndze. Zdaniem kra
jowych pediatrów, dziecko nie
miało żadnych szans na przeży
cie. Ryzyka operacji nie podjęli
nawet najlepsi kardiochirurdzy
amerykańscy, specjalizujący się
w tego rodzaju zabiegach. Tym
czasem rodzice dziewczynki roz
paczliwie szukali ratunku dla
swojej jedynej córki.

W aktywną walkę o jej życie zaan
gażował się łańcuch ludzi dobrej woli,
nie tylko ze środowiska medycznego.
Nasi lekarze umożliwili kontakt z
przedstawicielami zachodniej funda
cji „Aneta Siniawska”, niosącej hu
manitarną pomoc dzieciom z wadami
serca. Do operacji w Niemczech
została wyznaczona właśnie ma
ła Magdalena jako jedyne dziec
ko z terenu Pomorza Zachodnie
go. Operację trwającą prawie dzie

sięć godzin poprowadził znany w
świecie specjalista, kardiochirurg
dziecięcy polskiego pochodzenia,
44-letni profesor D. Ruschewski.

Uwaga
oszuści!
Uwaga na fałszywych pracow
ników
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych! Jak się dowiaduje
my, w Koszalinie pojawili się wyłudzacze pieniędzy. Odwiedzają
emerytów i rencistów w ich mie
szkaniach i wymuszają zaliczkę
na poczet podatku dochodowe
go. W zamian obiecują zwrot ca
łego podatku. Gdy otrzymują na
przykład zaliczkę w wysokości
1,5 miliona złotych, przyrzekają
zwrot 17 milionów. Działają z
premedytacją, żądając okazania
odcinka renty, by zorientować
się kiedy przychodzą pieniądze.
ZUS po otrzymaniu sygnałów
od kilku emerytów zdementował
fakt: to nie są pracownicy ZUS,
lecz zwykli oszuści.
Piszemy o tym, by przestrzec
emerytów i rencistów przed sta
niem się ofiarą oszustów. Po
przeczytaniu tej informacji war
to podzielić się nią z sąsiadami.
(mir)

W asystującej ekipie lekarskiej uczes
tniczył również Polak, doktor Maciej
Szczepaniec, stały pracownik niemie
ckiej kliniki.
Magda wróciła do domu w pełni sił
i zdrowia, pod troskliwą opieką ma
my, Haliny Idzik, która towarzyszyła
córeczce przez cały czas jej pobytu w
klinice i sanatorium rehabilitacyjnym.

(dokończenie na str. 2)

Kronika
• OD SOBOTNIEGO poranka do
nocy z niedzieli na poniedziałek trwała
nieprzerwana emisja obydwu progra
mów Telewizji Polskiej w jej 40-lecie. Z tej okazji otwarto dla publiczno
ści obiekty, również studia TVP, odbył
się uroczysty koncert, prezes J. Zaorski
wręczył nagrody twórcom telewizyj
nym. Było dużo miłych wspomnień,
plebiscyt na najpopularniejszy serial
wygrali „Czterej pancerni i pies". Ży
czymy dobrych stuleci! (zm)
• W GDAŃSKU na krajowej kon
ferencji programowej zebrali się polscy
liberałowie. Zapowiedzieli utworzenie
silnej centroprawicy z udziałem PPG i
Frakcji Liberalnej PC. Dyskutowali nad
swoim programem i deklaracją ideową,
w której szczególnie akcentowali wol
ność osobistą, własność prywatną i
rozdział Kościoła od państwa w sferze
polityki i prawa, (zm)
• PO POWROCIE z Rzymu pre
mier H. Suchocka poinformowała, że
w wyniku rozmów z premierem
G. Amato istnieje szansa odblokowa
nia przez Włochy możliwości skorzys
tania przez Polskę z funduszu stabiliza
cyjnego na restrukturyzację, (zm)
• ESKADRA rosyjskich kutrów
torpedowych opuści Świnoujście
28 października. Polacy przejmą obiek
ty do końca stycznia 1993 r. W Polsce
pozostanie jeszcze 6 tys. rosyjskich
żołnierzy, zabezpieczających transpor
ty wojsk z Niemiec, (zm)
• WCZORAJ na Litwie, kandyda
ci z 17 politycznych partii koalicyjnych
rozpoczęli batalię o 141 mandatów w
wyborach parlamentarnych. Najwięk
sze szanse na zwycięstwo wyborcze
mają dwa ugrupowania polityczne,
„Sajudis" — narodowy ruch społecz
ny, który doprowadził Litwę do nie
podległości, oraz Demokratyczna Par
tia Pracy, czyli dawni komuniści. Jed
nocześnie z wyborami odbywa się refe
rendum w sprawie przyjęcia lub od
rzucenia nowej konstytucji. (JB)

Czarna seria
na koszalińskich drogach

__________________________________ A

Dla koszalinian najgroźniej
wyglądał wypadek na Rynku
Staromiejskim. Lancia-Thema na
włoskiej rejestracji i bagażowy
mercedes z Unieścia stały roz
bite na chodniku, tuż przy sklepie
„Kodaka" u zbiegu ulic 1 Maja i
Zwycięstwa. Lancia z mocno

wgniecionym lewym bokiem, merce
des — z uszkodzonym „przodem". To
było w późny piątkowy Wieczór.
0 szczegóły zapytaliśmy oficera dy

żurnego Komendy Wojewódzkiej Po
licji w Koszalinie, komisarza Ryszar
da Kaźmierczaka.

— Włoch jechał ul. Młyńską i cho
ciaż „mrugało” pomarańczowe świa
tło na skrzyżowaniu, wjechał na jez
dnię ul. Zwycięstwa. Wpadł pod mer
cedesa. Tyle że Włoch był trzeźwy, a
kierowca mercedesa — po spożyciu
alkoholu.
Kierowca mercedesa doznał złama
nia kości strzałkowej podudzia.

• W STOLICY Tadżykistanu —
Duszanbe zwolennicy obalonego pre
zydenta ,R. Nabijewa szturmem zdobyli
gmach parlamentu. Próba odbicia bu
dynku przez policję nie powiodła się.
Pełniący obowiązki prezydenta schro
nił się na terenie rosyjskiej dywizji stac
jonującej w mieście. W telewizyjnym
wystąpieniu zaapelował on do WNP i
ONZ o wojskową pomoc. Wojska rosy
jskie zachowują neutralność. (JB)
• PREMIERZY
Czech
—
V. Klaus i Słowacji — V. Mećiar
omawiali stosunki obu państw po roz
padzie federacji, po 1 stycznia 1993
roku. Osiągnięto porozumienie w spra
wie unii finansowej, prywatyzacji, bez
pieczeństwa wewnętrznego i wspólnej
granicy. Dyskusyjna została sprawa
spłaty zagranicznych zobowiązań finan
sowych federacji. (JB)
• 47 LAT temu weszła w życie
Karta Narodów Zjednoczonych, pod
pisana 26 czerwca 1945 roku w San
Francisco przez 51 państw, w tym
również przez Polskę. (JB)
• PROF. BRONISŁAW GERE
MEK — polityk i historyk, został mia

nowany profesorem College de France,
na rok akademicki 1992/93. Decyzję
wydało francuskie Ministerstwo Edu
kacji Narodowej. Geremek obejmie ka
tedrę spraw międzynarodowych. (JB)
• DECYZJA Czecho-Słowacji o
rozpoczęciu nawadniania kanału do
prowadzającego wody Dunaju do
kompleksu elektrowni położonej w po
bliżu granicy węgiersko-słowackiej,
stała się przyczyną gwałtownych pro
testów strony węgierskiej. W sobotę
brzegi Dunaju połączono specjalnym
mostem pontonowym, z którego zrzu
cane są bloki betonowe, aby zmienić
bieg rzeki. Wstrzymano żeglugę na okres dwóch tygodni. (JB)

pasażerka — zresztą jego żona —
urazu głowy. Pasażerka lancii w sta
nie nieprzytomnym została odwiezio
na do szpitala.

Afera samochodowa
w Sławnie
Niedawno pisaliśmy o aferze samochodowej w Sławnie. Przypomnijmy, że
chodzi o samochody sprowadzone z zagranicy, za które nie płacono cła, a
sprzedawano na podstawie fikcyjnych faktur. Oto dalsze szczegóły ujawnione w
śledztwie.
Na podstawie fikcyjnych faktur dokony/ano też fikcyjnego rejestrowania pojazów. W wielu przypadkach fikcyjni właśiciele nawet nie wypełniali wniosków o
jjestrację, ba, często ich nawet nie podisywali. Ich rola ograniczała się do oderania dowodów rejestracyjnych i tablic. I
a taką „przysługę" niektórzy pobierali pieiądze, zwykle milion złotych. Odpowiaać mogą za umyślne paserstwo.
Kiedy sławieńska afera samochodowa
tała się głośna, wiele osób, które posiadały
trefne" auta sprzedało je. W tym przypadu ustalać się będzie nowych właścicieli.

ZABLOKUJ SWÓJ
SAMOCHÓD!!!
URZĄDZENIE
„MUL-T-LOCK"

Sprawa cła „idzie” bowiem za samocho
dem. Wiele samochodów zostało przeję
tych przez policję i przekazanych do dys
pozycji Urzędu Celnego. W przypadkach,
kiedy właściciel nie był wmieszany w aferę,
auta przejmuje się, ale pozostają one w
dyspozycji właściciela, z tym że ma on
zakaz zbycia pojazdu. Materiał dowodowy
posiadany obecnie przez prokuraturę doty
czy ok. 50 samochodów, ale w grę może
wchodzić znacznie więcej —- najprawdo
podobniej około 200.
(dokończenie na str. 2)

PKO do tej pory skupuje w nich
waluty według oficjalnych kur
sów, ustalanych przez Narodowy
Bank Poiski. Jako przyczynę
wstrzymania wolnego skupu po
daje się to, że kursy skupu walut w
kantorach były czasem niższe niż
oficjalne — banku centralnego.
Właściciele kantorów korzystali
z tej różnicy, odsprzedając PKO
skupione przez siebie waluty. Inną
przyczyną wstrzymania skupu jest
to, że był on nieopłacalny.
Jak powiedziała nam Halina
Szymańska, naczelnik wydziału w
I Oddziale PKO BP w Koszalinie,
kasy walutowe banku będą nato
miast nadal zajmowały się obsłu
gą rachunków walutowych, prze
lewów zagranicznych i krajo
wych, rent i emerytur zagranicz
nych itp Ćo równie ważne, PKO
będzie nadal prowadziła kantory
walutowe skupujące i sprzedające
waluty według wolnych cen ryn
kowych. (jura)

Nie będzie końca świata
PAP poinformowała, że polscy li
czeni nie przewidują końca świata.
Australijski astronom wyznaczył go na
14 sierpnia 2116 r., inni — na nad
chodzące tygodnie. Ziemia ma się roz
paść po zderzeniu z kometą lub asteroidem. (zm)

Przedsiębiorstwo Handlowe MOJ8IUIC
ul .Zielona 16, tel ./fax 4

NIEZAWODNA BLOKADA
SKRZYNI BIEGÓW
PRZY TAKIM ZABEZPIE
CZENIU SAMOCHODU
BIURA UBEZPIE
CZENIOWE UDZIE
LAJĄ 5-10—PROCEN
TOWEJ ZNIŻKI
W UBEZPIECZENIU
AUTORYZOWANY
ZAKŁAD SERWISOWY
76—200 Słupsk ul. Kniaziewicza 29
tel. 243-71, fax 265-25
G 4203 0

^współpracę z lakierniami samochoc
Stosujemy ceny generalnego importera.

AUTORYZOWANY DEALER GŁÓWNYCH
PRODUCENTÓW APARATURY POMIAROWEJ:
„METRON” W TORUNIU,
JPOWOGAZ” W POZNANIU
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
Sp. z o.o.
71-065 SZCZECIN, AL. Piastów'41

OFERUJE

teI.: 494-510, 340-85
(dokończenie na str. 2)

TELEFONY
PANASONIC
(bezprzewodowe)
Hurt i detal
Słupsk, tel. 279-89

WODOMIERZE MIESZKANIOWE
WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE
T n Th n r\ liJT r P D 7 P

z elektronicznym przelicznikiem SUPER

O jf Hj .ł Hj 0/ JYł A Hi AX £j Hi szwajcarskiej firmy: SONTEX
Sprzedaż wg fabrycznych cen zbytu:
Szczecinek,

Placówka Handlowa „BOMET ’
ul Kard. S. Wyszyńskiego 36,
telefon 426-32
G-3144-0

K-2754-0
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GŁOS POMORZA

JUBILEUSZOWY WIELKI

KONKURS „GŁOSU POMORZA"
— Czy zasady wypełniania kuponami karnetów w
październiku będą takie same jak we wrześniu? — pytało
kilku grających.
Będą takie same. Przypominamy, że każdy z karnetów
będzie miał po 10 kratek, w które trzeba będzie wkleić
kupony drukowane codziennie w październiku. Karnety
(jeden na TOYOTĘ COROLLĘ, drugi — na nagrody
rzeczowe października) wydrukujemy już w najbliższyrh
magazynie sobotnio-niedzielnym „Głosu Pomorza”.
A losowanie nagród —jak już podawaliśmy — nastąpi
10 listopada w Słupsku.

NASZ KONKURS DLA DZIECI
Wygraj

udżet państwa świeci dziurami,
rząd został zmuszony do doko
nania kolejnych cięć w wydat
kach. Zabrał część pieniędzy kolei,
rolnictwu, bezrobotnym. Z czego
więc wynika szczupłość finansów pań
stwa?
Wydaje się to logiczną konsekwen
cją zapaści, jaką przeżywają obecnie
firmy państwowe — dominujące do
niedawna w gospodarce. Prywatna
przedsiębiorczość natomiast — tak to
się często tłumaczy — jest wciąż zbyt
słaba, by w większym stopniu udźwi
gnąć ciężar tworzenia dochodów bu
dżetu.
Czy jednak tylko kruchość prywat
nych firm jest powodem ich małego
udziału we wpływach podatkowych?
Wojewódzki Urząd Statystyczny w
Koszalinie opublikował niedawno
wyniki badań finansów 327 dużych
przedsiębiorstw w województwie ko
szalińskim; 124 z nich to przedsiębior
stwa sektora publicznego, pozostałe
zaliczają się do sektora prywatnego.

Poniedziałek, 26 października 1992 r.
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SPRZEDAŻ
AUDI 80 (1988) turbo diesel. Koło
brzeg, tel. 220-86 do osiemnastej.
FIATA 126p (1985) tanio. Przechlewo,

Badane firmy w ciągu 8 miesiący
br. miały przekazać w formie podat
ków do budżetu 277,6 mld zł. Aż
ponad 86 procent tej sumy przypada
na firmy sektora publicznego. Pozos
tałych 14 proc. miało pochodzić z
prywatnego.
Jeszcze bardziej zaskakujące są
szczegółowe dane dotyczące wyni
ków finansowych badanych przed
siębiorstw. Zgodnie z nimi, duże
przedsiębiorstwa handlowe sektora
publicznego uzyskały w tym czasie
dodatni wynik finansowy w wysoko
ści 15 mld zł. Podobne przedsiębiors
twa, ale z sektora prywatnego (zalicza

się do niego także spółdzielnie) —
wynik ujemny w wysokości 6,7 mld
zł. Czy zatem zgodnie z tymi danymi
sklepy prywatne utraciły ekonomicz
ną rację bytu?
Przedstawiciele instytucji, zajmują
cych się ściąganiem podatków, twier
dzą, że jedną z przyczyn tej sytuacji
jest w przypadku firm prywatnych
celowa „ucieczka w koszty". Pozwala
to unikać płacenie podatków.
Poza tym, jak 'się wydaje, firmom
prywatnym z oczywistych względów
opłaci się ukryw.ać dochody. Nie jest
to tak wyraźnym interesem np. księ
gowych w przedsiębiorstwach państ
wowych. {jura';

W „Arce"
o pegeerach

Afera samochodowa w Sławnie
Trzeci podejrzany, któremu zatrzymano
samochód, złożył zażalenie na policję twier
dząc, że pozbawiła go narzędzia pracy.
Okazało się jednak, że jego rodzina dys
ponuje innymi pojazdami. M.in. dwa sa
mochody zarejestrowane były na ojca, któ
ry w czasie przesłuchania zeznał, że dopiero
teraz dowiedział się, że był właścicielem
samochodów. W czasie konfrontacji podejrza
ny przyznał się, że rejestrował pojazdy nie
będące jego własnością. Robił to na prośbę
jednego z głównych sprawców.
Do sprawy wrócimy, (jes)

Czarna seria
na koszalińskich drogach
Zaczynamy od tej kraksy, ale w ub.
piątek oraz w sobotę i niedzielę do
szło do kilku innych tragedii na dro
gach woj. koszalińskiego.
W ub. piątek tuż po godz. 17 w
Tymieniu pewna koszalinianka,
kierująca nissanem, podczas wy
przedzania innego pojazdu zje
chała na lewą stronę jezdni i po
trąciła rowerzystę. Poniósł on
śmierć. Jego tożsamości jeszcze nie

ustalono, wiadomo tylko że rower nie
był oświetlony.
Na trasie Sławno — Sianów kie
rowca jednego poloneza najechał na
wartburga, którego kierowca sygnali
zował skręt w lewo — na teren kom
binatu ogrodniczego w Karnieszewicach. W tym właśnie czasie z drugiej
strony, od Sianowa, nadjeżdżał inny
polonez. Na niego został wepchnięty
wartburg. Pasażerka pierwszego po
loneza doznała urazu głowy, pozos
tali uczestnicy kraksy wyszli z opresji
bez szwanku.
Wczoraj, tuż po północy na asfal
towej drodze Słowieńsko-Jastrzębie w gminie Sławoborze 23-letni
motocyklista mieszkaniec Powalić
jadąc zbyt szybko zjechał na lewą
stronę jezdni, potem do rowu i po
niósł śmierć na miejscu. Nie miał
prawa jazdy, w jego krwi stwierdzono
alkohol. Pasażer motocykla odniósł
lekkie obrażenia.
Na trasie Karlino — Biesiekierz,
w czasie wyprzedzania, samochód
Mitsubishi z włoską rejestracją tak
„bezpiecznie" objeżdżał inny pojazd,
że zjechał na lewy pas drogi, a potem
do... rowu. Jego pojazd „dachował".
Kierowca — obywatel Włoch, został
zwolniony do domu, natomiast jego
pasażerka została odwieziona do
szpitala. Doznała poważnych obrażeń

I

GARAŻ blaszak 3,5 x 6 m. Słupsk, tel.

43-50-99.
PIECE do wypalania ceramiki, masę ce
ramiczną, drut kantal. Słupsk, tel
43-50-99.

KUPNO

CUKIERNIKA — mistrza zatrudnię.
Słupsk 288-39 wieczorem.

MEDYCZNE

przedstawił decyzję i motywy, jakimi
kierowała się Kapituła, przyznając Edwardowi Winiarskiemu tytuł
Menedżera, po czym udekorował lau
reata szarfą i wręczył dyplom.
Edward Winiarski otrzymał wiele
gratulacji od przybyłych na uroczys
tość m.in. list gratulacyjny od woje
wody ksozalińskiego — Stanisława
Sochy, przekazany przez Eugeniusza
Czarnotę, dyplom gratulacyjny od dy
rektora generalnego Koncernu Wyda
wniczego „Forum", Henryka Recława, wiele kwiatów i, jak wszyscy
laureaci Konkursu, karton piwa od

GABINET USG badania brzucha i gine
kologiczne. Lekarz radiolog Andrzej Ja
giełło zaprasza w środy (16-17). Słupsk,
Wałowa 1, gabinet 58.

ROŻNE
WYPOŻYCZALNIA
samochodów.
Słupsk 443-260 (16.30-19.30).

W Słupsku

Powrót
do
„Solidarności

prezesa „BROK”, Wiesława Szopiriskiego.

(dokończenie ze str. 1)

POLONEZA 1,5 SLE — AB listopad
1988. Białogard, tel. 26-18 po piętnastej.
SPRZEDAM pompę głębinową G-60.
Potęgowo 10 A, tel. 115-174.

prof, dr hab. inż. Zdzisław Piątek,

MERCEDES-MINI KUPON 13

Wobec jednego z głównych podejrza
nych zastosowano środek zapobiegawczy
w postaci poręczenia majątkowego. Dodat
kowo ma być przyjęte poręczenie społecz
ne.
Podejrzanemu wobec którego zastoso
wano uprzednio dozór policyjny (zarzuca
się mu, że nie zapłacił cła od co najmniej
czterech samochodów) w obawie przed
matactwem zamieniono dozór na areszt.

SPRZEDAM luksusowy dom dwuro
dzinny w Słupsku, cena 850 min. Słupsk,
Modrzewiowa 42.

PRACA

Przewodniczący Kapituły Konkur
su Menedżer Pomorza Środkowego ,

MINI !

(dokończenie ze str. 1)

SAMARĘ — 1300 cm sześć. (1989).
Lębork, Staromiejska 30/7.

POLONEZA, ładę, fiata — również re
mont. Kołobrzeg, 276-17.

(dokończenie ze str. 1)

MERCEDESA

tel. 174.

szyjnego odcinka kręgosłupa. Oboje
byli pod wpływem alkoholu, (el-ef)

Śmierć w oplu
Dwa wypadki zdarzyły się w Słups
kiem. W Ryszczewie (gm. Sław
no) nietrzeźwy kierowca wjechał audi-100 do rowu, powodując liczne
obrażenia u swojej pasażerki. Gorzej
było na drodze Wyczechy — Gockowo, gdzie w wyniku najechania na
drzewo zginęli dwaj pasażerowie opla
kadetta. Kierowca ma rany głowy.
(zm)

[ZDARZENIA
iŁWraiTfTT«
Rany na przegubach rąk
W kompleksie leśnym Smołdzińskiego Parku Narodowego, 8 km
od Łeby, znaleziono zwłoki nieziden
tyfikowanego jeszcze mężczyzny.
Miał ponacinane przeguby obu rąk, z
czego można przypuszczać, że popeł
nił samobójstwo.

Pobili Białorusina

Sobotnie spotkanie było okazją do
ogólniejszej refleksji nad rolą i zna
czeniem PGR na Pomorzu Środko
wym . Wyrażano rozczarowanie, że
nieprzemyślaną polityką finansową
doprowadzono do ruiny wiele dob
rych gospodarstw, które do niedawna
jeszcze były głównym źródłem żyw
ności z woj. koszalińskiego. Mówił o
tym Eugeniusz Bujakiewicz z Połczyna-Zdroju. Przy okazji przypom
niał, że ciągle na rozwiązanie czeka
problem bezrobocia wśród załóg upadających PGR. Na wsi i w małych
miatach nie ma pracy. Ten coraz boleś
niejszy problem podjął również Wła
dysław Husejko, przypominając, że
w Koszalinie jest już 12 tys. osób bez
pracy.
Na tle ciężkiej sytuacji rolnict
wa szczególnie cenne są wyniki
Kombinatu PGR Tymień, którym,

od 1975 r. kieruje Edward Winiarski.
Przetrzymał największe zagrożenia, a
w bieżącym roku osiągnął — jak pod
kreślano — wyniki na poziomie holen
derskich czy duńskich, gdzie susza
spowodowała znaczne szkody.
Na wielkie zasługi zakładów Kom
binatu PGR Tymień w produkcji mle
ka zwrócił uwagę prezes zarządu 0kręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,
Józef Nierychlewski. Z obór Kom
binatu — mówił — otrzymamy w br.
3,3 min litrów mleka, tyle ile z 420
gospodarstw indywidualnych. Naj
ważniejszym jest jednak to, że 98,9
proc. dostarczanego mleka jest w kla
sie pierwszej. Dzięki staranności za
łóg Tymienia i urządzeniom, jakie nie
bawem zainstaluje mleczarnia, na ry
nku pojawi się mleko i przetwory
najwyższej jakości. Niepotrzebne bę
dzie na rynku mleko francuskie, jogu
rty i masło niemieckie. Wystarczą nam
takie przedsiębiorstwa rolne jak Kom
binat Tymień. (mł)
w Kołobrzegu, któremu skradziono
damską i męską odzież. Z fermy w
Smardzku pod Świdwinem upro
wadzono 90-kilogramowego tuczni
ka, wartego ok. 1,3 min zł.
Złodzieje „odwiedzili" dwa sklepy
GS w województwie słupskim, z
obydwu skradli konserwy, papierosy,
słodycze, piwo. Sklep w Jezierzy
cach stracił 12 min zł, a sklep w
Reblinie 11,5 min zł.

Do niedzielnego wieczora w woje
wództwie koszalińskim odnoto
wano 16 włamań — do piwnic, samo
chodów i do kiosku. Włamywacze
zbyt obficie się nie obłowili, uczynili
za to sporo szkód. 20 min zł stracił
natomiast właściciel sklepu „Flash"

Nie współpracowali,
nie należeli i nie będą należeć

Kolejna ofiara czadu

dziewczynka weszła do łazienki, aby
wziąć kąpiel. Pół godziny później znale
ziono ją martwą.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 22 października 1992 roku zmarł
długoletni i ceniony pracownik
białogardzkiej służby zdrowia
st. felczer medycyny

TOTEK

Stefan Łątkowski

t

(JB)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że
w dniu 22 października 1992 roku
odszedł od nas na zawsze nasz Kochany
Mąż i Tatuś
ŚP.

Jan Szmigulan
Pogrążone w żalu

Żona i Córka.
Pogrzeb odbędzie się 26X1992 r. o godz. 12
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

G-4322

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają
Dyrekcja ZOZ Białogard, Zarządy Związków i Pracownicy

DL — 2, 11, 15, 34, 38, 44.

KOK 89-25, ciemnozielony, (zm)

W parku przy ul. Jagiełły w Słups
ku, krótko po północy, dwaj napast
nicy pobili Białorusina, czasowo mie
szkającego w tym mieście. Pobiwszy
zabrali 2 min zł i paszport opatrzony
wizą.

Piwnice, samochody, sklepy

Już krąży lista. Podobno podpisało
ją 15 osób. Na pewno jednak przyznają
się do tego dwaj radni: Edward Jan
kowski i Marian Lichoś. Mówią
(esz)
wprost, że chcą utworzyć nowy klub
Na zdjęciu: Magdalena w piątym dniu po operacji. Towarzyszą jej —
radnych w Radzie Miejskiej w Słupsku.
prof. D. Ruschewski oraz prezes Fundacji, Karl-Heinz Benke.
Tak naprawdę idzie im wszakże o reak
Repr. Izabela Oleś
tywowanie utworzonego zaraz po wy
borach samorządowych Klubu Samo
rządowego przy Zarządzie Regionu
NSZZ „Solidarność”, do którego po
czątkowo należeli wszyscy rajcowie wy
brani z listy Komitetu Wyborczego
NSZZ „Solidarność”.
To, że w Warszawie obradowała kra
tych gremiów kandydowali musieli
Potem — przypomnijmy — drogi
jowa konferencja Komitetów Obywatels przedłożyć pisemne oświadczenie, że ni
radnych z „Solidarności” i Zarządu
kich, jest wydarzeniem rutynowym. Ko
gdy nie byli tajnymi współpracownikami
Regionu się rozeszły. Powstał nowy
mitety kierują się w swojej działalności
UB, SB i wojskowych służb informacyj
klub — Klub Samorządowy, którego
ideą szeroko pojętej samorządności,
nych oraz, że nie należeli do PZPR ani
członkami zostało 16 radnych z poprze
opartej o prawa obywatelskie. W trakcie
stronnictw sojuszniczych. Postanowiono
dniego klubu i kilku radnych niezależ
obrad wybrano 9-osobowy sekretariat
też, ze we władzach nie mogą się znaleźć
nych. Teraz inicjatorom powołania no
wykonawczy i 5-osobową komisję rewi
członkowie jakichkolwiek partii polity
wego klubu zależy przede wszystkim na
zyjną. I tu novum — wszyscy, którzy do
cznych. (zm)
osłabieniu Klubu Samorządowego.
— Trzeba skończyć z pseudosamorządowym klubem radnych wywodzą
cych się z listy „Solidarności”. Tam
powstało towarzystwo wzajemnej ado
racji. Szefowie Klubu i ci, co grają w
Niecały rok temu, podczas pobytu u
— Z dużym prawdopodobieństwem
nim
główne skrzypce, dbają jedynie o
krewnych w Słupsku, nagle zmarła oby mogę powiedzieć, że do zgonu doszło
interesy swoje i Zarządu Miasta. Zapo
watelka Republiki Federalnej Niemiec.
wskutek zatrucia czadem. Na to wska mnieli natomiast po co zostaliśmy wy
Przyczyną zgonu okazało się zatrucie
zują oględziny dokonane zaraz po zgło brani. Dlatego chcemy na nowo nawią
tlenkiem węgla, który wskutek zanie szeniu wypadku. Z całą pewnością będę
zać kontakty z Zarządem Regionu —
czyszczenia przewodów wentylacyj mógł jednak powiedzieć coś dopiero po
powiedział nam radny Edward Janko
nych gromadził się w łazience i spowo przeprowadzeniu sekcji zwłok i wyda wski.
Wielu radnych o tworzeniu nowego
niu opinii przez powołanego już bieg
dował śmierć młodej kobiety.
klubu
nic jeszcze nie wie. O jego po
łego, a to nastąpi najwcześniej w ponie
Być może z tego samego powodu
wstawaniu nie wiedziała też, gdy ją o to
działek — poinformował nas Jerzy
doszło do nagłego zgonu Moniki N.,
zapytaliśmy, pani prezydent Krasows
trzynastoletniej mieszkanki jednej z ka Hesse, szef Komendy Rejonowej Policji
ka. Stwierdziła jednak, że do takiego
mienic przy ulicy Niemcewicza w Słups w Słupsku.
klubu by się zapisała, gdyby ktoś jej
Do sprawy wrócimy, (maz)
taką propozycję złożył, (maz)
ku. W minioną środę około godz. 7
Dziewczynka odzyskała szanse na normalne życie i rozwój.
Według statystyki w Polsce rodzi się rocznie około 5000 dzieci z wadami
waudmi
serca, ale fachową pomoc medyczną otrzymuje tylko tysiąc małych pacjentów.

Skradziony samochód
W Koszalinie — mercedes 123 D,

i#

G-4319

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 21 października 1992 roku
zginął tragicznie
ŚP.

t

Roman Skora

Pogrzeb odbędzie się 27X1992 r. o godz. 12.30
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
Rodzina i Przyjaciele.
G-4323
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Poniedziałek, 26 października 1992 r

Strażak winny —
kary nie orzeczono
Przed Sądem Rejonowym w Słupsku zakończyła się rozprawa przeciwko Andrzejowi J.,
kierowcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy Kaszubskiej. Prokuratura Rejonowa w
Słupsku zarzuciła mu, że „w dniu 11 sierpnia 1992 roku w Stupsku nieumyślnie naruszył
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez to, ze kierując samochodem Star 200
ze zużytym ogumieniem, nie dostosował prędkości jazdy do stanu nawierzchni i
panujących warunków atmosferycznych, w wyniku czego stracił panowanie nad pojaz
dem i doprowadzi! do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku ciągnikiem (spychokoparka) Białoruś...".
W efekcie wóz strażacki przewrócił się, strażak Jerzy G. doznał złamania ręki, drugi
Antoni ł. w wyniku obrażeń przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej siedmiu dni.
Uszkodzenie białorusa ocenia się na 2,5 miliona złotych, wozu strażackiego— na około
250 milionów złotych.
Na (drugiej) rozprawie sąd wysłuchał opinii strażaków uczestniczących w tym wypadku
— członków załogi wozu bojowego jadącego do pożaru. Zeznawali także biegli sądowi, na
temat stanu ogumienia i techniki jazdy Andrzeja J. Biegły Władysław Mazur, (kierownik
stacji diagnostycznej pojazdów) potwierdził swoją opinię o całkowitym zużyciu środ
kowego pasma bieżnika na oponach stara, co przyczyniło się do poślizgu pojazdu,
zderzenia z białorusem i wywrotki. Dziwił się, że samochód z takimi oponami dopuszczono
do ruchu. Biegły sądowy inż. Henryk Paturalski stwierdził, że technika jazdy strażaka
była prawidłowa i był to „klasyczny wypadek na mokrej jezdni przy zużytym ogumieniu".
Całkowicie odmienne stanowisko w kwestii tych „nieszczęsnych" opon prezentują
strażacy, także zwierzchnicy — komendant rejonowy PSP brygadier Zdzisław Sołowin i
komendant wojewódzki PSP starszy brygadier Bogdan Śpiewak. Twierdzą (także w
piśmie skierowanym przez KW PSP do sądu), że zarzut stawiany kierowcy w akcie
oskarżenia jest „bezpodstawny i krzywdzący", bowiem używane w tym samochodzie
opony mają „rzeźbę bieżnika uniwersalną produkcji Poznańskich Zakładów
Opon Samochodowych „Stomil" i ich zużycie oszacowali na zaledwie 30 procent po
przebiegu 12 tys. kilometrów.
Biegły nie ustosunkował się do opinii Państwowej Straży Pożarnej podtrzymując swoją
— o całkowitym zużyciu opon. Prokurator Marta Hajek-Kołbik wnioskowała, uwzględ
niając wzorową opinię o Andrzeju J., jako pracowniku i ochotniczym strażaku, warunkowe
umorzenie postępowania karnego na dwa lata. Adwokat Ryszard Cynalewski
uniewinnienie. Sędzia Bogdan Kostyk orzekł w wydanym wyroku winę, ale z „uwagi na
znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu, warunkowo umorzył postępowa
nie karne na okres próbny jednego roku".
Strażacy w tym kilkunastu członków jednostki OSP przybyłych z Dębnicy Kaszubskiej
wyszli z sali sądowej niezadowoleni. Adwokat zapowiada rewizję.
Otrzymaliśmy przed rozprawą odpisy próśb do sądu i protestów strażaków OSP z
Dębnicy Kaszubskiej, Budowa, Podwilczyna, a także z Zarządu Wojewódzkiego Związku
OSP. Zachodzi obawa (sygnalizują to protestujący strażacy) odmowy pełnienia służby
ochotniczej w tych jednostkach, jeśli sąd uzna Andrzeja J. winnym. Przestarzały,
wyeksploatowany sprzęt w jednostkach stwarza w każdej chwili podobne niebezpieczeńs
twa.
•'

JERZY DĄBROWA
Prokuratury województwa słupskiego
podsumowały trzeci kwartał. Był pracowit
szy niż przed rokiem, bo przestępstw przy
bywa. Ogółem podjęły 3.092 sprawy (o
211 więcej), z czego 1633 przypadły na
Prokuraturę Rejonową w Słupsku. Wzrost
liczby wniosków o ściganie przestępców
nastąpił przede wszystkim w Sławnie,

obiektach na obszarze Słupska, Ustki i
Dębnicy Kaszubskiej pod postacią wódek o
znanych nazwach: „Mazowiecka", „Kra
kus" i „Extra Żytnia". Z ustaleń wynika, że
łącznie nabył on od nieznanych osób co
najmniej 5040 butelek o wartości prawie
250 min zł, a następnie zbył alkohol właś
cicielom sklepów i placówek gastronomi-

RucKli.
przestępczym
Człuchowie i Bytowie. Przeciętnie w mie
siącu wpływa ich ponad tysiąc.
Po zakończeniu kwartału pozostało do
załatwienia 14 spraw prowadzonych dłużej
niż 6 miesięcy oraz 92 — ciągnące się
ponad 3 miesiące. Ze spraw doprowadzo
nych do końca: 774 osobom przedstawio
no zarzuty popełnienia przestępstwa, prze
ciwko 530 skierowano akty oskarżenia,
a 49 postępowań warunkowo umorzono.
W trzecim kwartale 495 osób doczekało
się wyroków, w tym 9 — uniewinniających.
Na plus prokuraturom należy zapisać to, iż
żadna z osób uniewinnionych nie była
tymczasowo aresztowana w postępowa
niu przygotowawczym. W 24 przypadkach
prokuratorzy wnieśli rewizje od wyroków,
uznając je za nazbyt łagodne.
W lipcu, sierpniu i wrześniu na mocy
decyzji prokuratorów 77 podejrzanych oczekiwało na procesy w tymczasowych
aresztach, wobec 85 osób zastosowano
dozór policyjny, a od 10 przyjęto poręcze
nie majątkowe.
Oto szczególnie bulwersujące sprawy,
które trafiły do sądów z Prokuratury Rejo
nowej w Słupsku.
Do Sądu Wojewódzkiego skierowano
akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi P. i
Jackowi Ł. zarzucając im dokonanie (od
kwietnia 1990 r. do września 1991 r.) w
Słupsku, Poznaniu, Krakowie, Chorzowie i
Jastrzębiu-Zdroju kradzieży z włamaniem
do różnych obiektów handlowych i gastro
nomicznych i zabór mienia o łącznej warto
ści 1 miliarda 400 milionów złotych.
Piotra K. oskarżono o dwukrotne groże
nie podpaleniem budynków gospodar
czych, sąsiadów w miejscowości Słonowice, oraz o podpalenie stodoły i szopy włas
nego ojca.
Sąd Rejonowy otrzymał do rozpatrzenia
sprawę Marka K., któremu prokuratura
przedstawiła dowody przechowywania i
zdobywania spirytusu pochodzącego z
nielegalnego wyrobu. Alkohol gromadził w

cznych. Jednocześnie pięć innych osób
będzie odpowiadać za przechowywanie i
sprzedaż nielegalnego spirytusu, a kilkana
ście — za jego kupno.
Aktualnie słupska prokuratura prowadzi
śledztwo w sprawie przemytu samocho
dów z Niemiec bez oclenia i opłacania
podatku granicznego. W jego toku ujaw
niono zarejestrowanie 12 aut w Oddziale
Komunikacji Urzędu Rejonowego w Słup
sku. Korzyści z przemytu szacuje się na co
najmniej 40 min zł.
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KOSZALIN
FI AT 126 p z 1992 r. — 46; 1991 r. — 43i 45; 1990 r.
— 36.5—38,5; 1989 r. — 29; 1988 r. — 27—32; 1987
r. — 19—21 i 24,5; 1986 r. —18,5 i 22,7; 1984 r. — 14;
1983 r.— 11 13,5; 1979 r. — 5,5 i 9,5; 1978 r.— 7,6.
FSO z 1990 r. (silnik poloneza 5-biegowy) — 45 i
48; 1987 r. — 26; 1985 r. — 14—15; 1979 r. — 8,2;
1978 r. — 11; 1976 r. — 8.
POLONEZ z 1992 r. (Caro) — 86; 1990 r. —
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— Przy okazji ubiegłorocznego kon
kursu na dyrektora, zrodził się nasz
własny pomysł na prywatyzację. Do
dwudziestego pierwszego marca tego
roku wszystkie przedsiębiorstwa pańs
twowe musiały przeprowadzić konkurs
na dyrektora. Przy tej okazji każdy
kandydat musiał przedstawić swój pro
gram działania na najbliższe pięć lat.
My w maju ubiegłego roku ogłosiliś
my w prasie konkurs ofert dla firm,
które podjęłyby się sprywatyzować
„Kuter”. Wybraliśmy firmę „DORAWEX” z Warszawy. Do tej pory wspól
nie dokonaliśmy wyceny naszego mają
tku i przejęliśmy grunty w wieczyste
użytkowanie. Ale wstrzymaliśmy się z
dalszymi krokami.
— Dlaczego tak się stało?

— W naszym przypadku były do
wyboru dwie drogi prywatyzacji. Albo
doprowadzenie do akcjonariatu praco
wniczego, albo do jednoosobowej spół
ki skarbu państwa. Akcjonariat ozna
cza, że pracownicy muszą wykupić
dwadzieścia procent wartości zakładu,
która została wyceniona na 120 miliar
dów złotych. Musieliby więc wpłacić 24
miliardy. Było to nierealne. Ludzie są
za biedni.
Natomiast w przypadku spółki skar
bu państwa, zmienia się tylko szyld
zakładu, nic poza tym. Właściwie od
listopada ubiegłego roku nie wiemy, co
robić. Co chwilę tworzą się nowe rządy,
nowe deklaracje, ale nierealny pułap 20
procent nadal pozostaje. Liczymy na
to, że się obniży. Wolelibyśmy prywaty
zować się, tworząc akcjonariat pracow
niczy.
Nie siedzimy z założonymi rękami.
Sprzedajemy naszym rybakom kutry.
W ubiegłym roku o tej porze mieliśmy
28 jednostek, a teraz już tylko 16.

W

56—59; 1989 r. — 46,5; 1988 r. — 39,5—40 i
(5-biegowy) — 45; 1983 r. — 19.; 1982 r. — 12.
VOLKSWAGEN: Golf z 1988 r. (1,6 D) — 102 i
115; (1,3) — 98; 1985 r.; (1,3) — 75; 1982 r. (1,5 D) —
44; 1980 r. (1,1) —33; 1979 r.(l,5 D) — 38; Passat z
1991 r. składak (1,5 D) — 35; 1987 r.(l,6) — 94; 1984
r. (1,6 D) — 70; 1983 r. (1,6 D) — 47; Jetta z 1986 r.
(1,6 D) — 100; (13) — 85; 1985 r. (13) — 80; 1984 r.
(1,3) — 78; Garbus z 1966 r. (13) — 9.
OPEL: Ascona z 1985 r. (1,3) — 70; 1984 r. (1,6 D)
— 54; (13 S) — 60; Rekord z 1986 r. kombi (1,7) —
79; 1984 (2,3 D) — 57; Kadett z 1985 r. kombi (1,6 D)
— 70; 1984 r. (13) — 53; 1983 r. (13 S) —45; 1982 r.

Prywatyzacja
w „Kutrze"
Rozmowa z JERZYM SUROWCEM, dyrektorem Przedsię
biorstwa Połowów i Usług Rybackich „Kuter" w Darłowie
tych ryb, nie przerobionych (to znaczy
wypatroszonych z głową) 20 tysięcy
złotych. Natomiast za śledzie płaci się
tylko 3 tysiące złotych. A dziś można
łowić niemal wyłącznie śledzie. Oto
główny powód ubożenia rybaków. Daw
niej kutry w jednym zaciągu łowiły
nawet tonę dorszy, a dziś przeciętnie 50
kilogramów. A koszty łowienia pozos
tają te same. Gdyby połowy utrzymy
wały się na poziomie ubiegłego roku,
„Kuter” byłby dziś jedną z najlepiej
prosperujących firm w Polsce.
— Jaki wpływ na rybołówstwo miała
ostatnia podwyżka cen oleju napędowe
go?

— Niemal nas dobiła. Paliwo po
chłaniało już przed podwyżką około 40
procent kosztów połowu. Teraz ten
wskaźnik znacznie wzrósł. Prywatny
rybak może zignorować to tragiczne
posunięcie władz i kupić olej na Born— Skąd rybacy mają na to pieniądze?
holmie za 2.900 złotych za litr, gdy w
— Spłacają nam złowionymi ryba kraju jego cena wynosi 5.700 złotych.
mi. Na przetargu wewnątrz zakładu
Natomiast my, jako przedsiębiorstwo
zgłaszali się chętni do zakupu. Jeżeli
państwowe, nie możemy tego zrobić,
jednostka nie została kupiona przez
ponieważ mamy obowiązek obrotu de
naszych rybaków, mogła zostać sprze wizowego poprzez bank. Mnie aż korci,
dana komuś z zewnątrz, na przetargu
by pójść do kantoru, wymienić pienią
otwartym. Tak stało się z czterema
dze i kupić olej na Bornholmie. Ale
kutrami. Mamy kłopoty ze sprzedażą
dyrektorowi firmy państwowej nie wol
największych, najnowocześniejszych je no.
dnostek, a więc także najdroższych.
Po przedstawieniu tej trudnej sytua
— Coraz mniej ryb w Bałtyku. Czy
cji rodzi się odpowiedź na pytanie: po
uda się rybakom spłacić zaciągnięty
co prywatyzacja? Otóż każdy rybak,
który przejmie kuter, może obniżyć
dług?
Rybacy są coraz biedniejsi, z po koszty jego eksploatacji o 30 ok. pro
wodu przełowienia dorszy, a ostatnio cent.
— Jaki będzie sens istnienia „Kutra”
również na skutek wzrostu cen oleju
napędowego. Na szczęście na konferen — jako przedsiębiorstwa, po wyprzeda
ży jednostek pływających? Czy za kilka
cji krajów nadbałtyckich nie zakazano
całkowicie połowów dorszy. Wprowa lat rybacy nie będą chcieli sprzedawać
tego, co złowią, gdzie indziej?
dzono jednak drastyczne ograniczenia.
Nie. Sezon połowów szprotów i
Na ten rok limit dla Polski wynosi 21
śledzi, czyli podstawowych dziś gatun
tysięcy ton, a na przyszły 8,4 tysiąca
ton. Ograniczenie to wprowadzono ze ków, trwa od marca do czerwca. Wtedy
względu na ryzyko wyginięcia tego ga trzeba je złowić i zamrozić. Rybacy
sami tego nie zrobią. Szczególnie w
tunku w Bałtyku. W ubiegłym roku do
tej pory „Kuter” złowił 1.700 ton dor okresie wzmożonych połowów muszą
mieć stałego odbiorcę. Jest nim „Ku
szy, w tym roku zaledwie nieco ponad
ter”.
400 ton. Na Zachodzie, w przeliczeniu
Sezonowość pracy w tym zawodzie
na złotówki, można dostać za kilogram

RZEŚNIOWE rozporządzenie Ra
dy Ministrów ustaliło strefy szczegól
nie zagrożone bezrobociem struktu
ralnym. Wśród 18 województw znalazło się i
koszalińskie. Za zagrożone bezrobociem uznano
rejony: białogardzki, drawski, szczecinecki i świdwiński. Niestety, przyjęta przez rząd zasada
wyznaczania tych rejonów według podziału ad
ministracyjnego spowodowała, że gminy o wyso
towana przez rząd, który przewiduje inne roz
kim wskaźniku bezrobocia (Bobolice, Polanów i
wiązania.
Koszalin) nie mogą korzystać z preferencji i
Ogromne zadania spadną na władze samo
pewnych ulg. Wojewoda koszaliński, Stanisław
rządowe i ośrodki pomocy społecznej w rejonie
Socha obiecał, że podejmie próbę wprowadzenia
koszalińskim i kołobrzeskim. 1 grudnia br. ponad
Bobolic i Polanowa do wykazu gmin zagrożo
16 tysięcy bezrobotnych straci prawo do pobiera
nych bezrobociem w zamian za gminy Brzeźno i
nia zasiłku. Jedynym źródłem pomocy dla tej
Ostrowice.
armii ludzi staną się gminne ośrodki pomocy
Dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy, Broni
społecznej. Rejonowe biura pracy przekazały im
sław Janik na czwartkowym spotkaniu (22 bm.)
już listy osób, które prawdopodobnie zgłoszą się
z dziennikarzami oświadczył, że zamiana gmin w
po pomoc finansową. Tracący prawo do zasiłku
wykazie jest niemożliwa. Zresztą została oprote
już teraz powinni zgłaszać się do miejscowych
stowana przez wójtów Brzeźna i Ostrowic. Nic
ośrodków.
dziwnego, rejonom zagrożonym bezrobociem
Równie pilną sprawą jest sformułowanie i
przyznano szereg uprawnień. Np. bezrobotnym
przesłanie wniosków o dotacje celowe z budżetu
przedłużono prawo do zasiłku z 12 do 18 miesięcy.
państwa na roboty publiczne o charakterze
Od 1 grudnia br. do końca maja 1993 r. skorzysta
inwestycyjnym, które będą organizowane jeszcze
z tego dobrodziejstwa 11630 osób.
w tym roku, jak i w przyszłości. Mocą roz
Zapowiadana pierwotnie możliwość przejścia
porządzenia Rady Ministrów (Dz. U. nr 76/92)
na wcześniejsze emerytury nie została zaakcep-

Hazard kwitnie,
chociaż zimno
Nifklou „-u .
milionach złotych:

6?'

~

jest taka jak w rolnictwie. Na sezon
połowowy potrzebne są kredyty, dawa
ne na podobnych zasadach, jak rol
nikom przez Agencję Rolną Skarbu
Państwa. Lecz nikt w rządzie nie rozu
mie podobieństwa między rolnictwem i
rybołówstwem.
— Branża rybacka to również zaple
cze: przetwórstwo, hurtownie i sklepy
rybne.

— W 1989 roku błędem było pusz
czenie wszystkiego na żywioł. Hurtow
nie i sklepy rybne zamieniły się w
„lumpeksy”, bo to się bardziej opłaca
ło. Niestety, ryby nie mogą długo cze
kać na sprzedaż, bo się zepsują. Na
szczęście na wybrzeżu jest już wiele
przetwórni.
My robimy marynaty śledziowe dla
Niemców z ich surowca. Dzięki temu
nie mamy wahań w dostawach śledzi.
Gdybyśmy przerabiali tylko to, co nam
przywiozą nasi rybacy, to nasz zakład
przetwórczy byłby często nieczynny. Po
prostu nie ma surowca. Rybacy nie
wychodzą od kilku dni w morze z
powodu sztormów, a zapasów nie ma
my. Przetwórstwo cudzego surowca ra
tuje przedsiębiorstwo przed upadkiem.
Już teraz nie możemy płacić dywiden
dy, podatku dla miasta i ZUS, czyli
wszystkich podatków dla państwa.
Dług wynosi około czterech miliardów
złotych. Pod tym względem nie jes
teśmy jedyni w kraju. Prędzej czy póź
niej oddłużenie będzie może konieczne.
★ ★ ★
Podczas niedawnych uroczystości ju
bileuszowych w Technikum Rybołów
stwa Morskiego w Kołobrzegu przeby
wał Mieczysław Nowak, dyrektor gabi
netu ministra transportu i gospodarki
morskiej. Powiedział przy tej okazji, że
utworzone zostaną obszary wolnocło
we, gdzie rybacy będą mogli zaopatrzyć
się w paliwo po cenie zbliżonej do tej,
jaka jest na rynkach zagranicznych.

MAREK LOOS
Fot. Ziemowit Kalkowski

Wygra ten, kto zacznie wcześnie roboty

(1,6 D) — 48; (13) — 40; 1,2) — 38; Corsa z 1989 r.
(1,5 D)— 117.
FORD: Sierra z 1986 r. (2,0) — 73; 1984 r. (2,0) —
67; 1983 r. (2,0) — 3900 DM; (1,6) — 70; Escort z
1986 r. (1,6 D) — 79; 1985 r. (1,1) — 58; 1983 r. (1,1)
— 40,5; Fiesta z 1990 r. (1,1) — 119; 1989 r. (1,8 D) —
95; 1987 r. (1,1) —67; 1986 r. (1,0) — 69; 1982 r. (0,9)
— 40.
MERCEDES: Benz 250 D turbo z 1989 r. — 427;
190 D z 1986 r. — 162; 230 E z 1986 r. — 205; 1981
r.—154; 300 D z 1982 r. —71 i 75; 190; kombi z 1986
r. — 250; 240 D z 1980 r. — 60; 1979 — 45; 200 D z
1980 r.
— 50; 1978 r. — 41; 1977 r. — 39.
AUDI: 100 z 1984 r. (1,9 D) — 85; 1981 r.(l,6D) —
41; 80 z 1983 r. (1,6) —55.
NISSAN: SLX z 1989 r. (1,6 D) — 102; Ptaire z
1986 r. (1185) — 95.
VOLVO 340 DL z 1987 r. (1,6 D) — 85; 1985 r. (1,6 D)
— 74.

samorządy lokalne oraz wszystkie podmioty
gospodarcze w rejonach zagrożonych bezrobo
ciem mogą ubiegać się o dotację celową w
wysokości 30 proc. kosztów inwestycyjnych.
Zainteresowane gminy otrzymały już przepisy i
typowe wnioski, które należy złożyć do 12
listopada br.
Dyrektor WBP uprzedza, że rozpatrywane
będą tylko wnioski, przewidziane w rozporzą
dzeniu rządowym. Pozostałe — zostaną od razu
odrzucone. Władze samorządowe powinny uru
chamiać roboty publiczne jeszcze w tym roku,
nie bacząc na brak środków na zakup odpowied
nich materiałów. Rozpoczęcie prac przygotowa
wczych dla przyszłych inwestycji może być po
ważnym argumentem, przemawiającym do ko
misji przyznających dotacje. Oczywiście, plano
wane roboty publiczne muszą znaleźć się w
przyszłorocznych budżetach gmin. Ważne jest
CITROEN: BX GTL z 1989 r. (1,9) — 140; BX z
1984 r. (1,9 D) — 57; BXT4 RE z 1984 r. (1,4) — 49,5;
CX z 1985 r. (2,5 D) — 55; 1981 r. (2,5 D) — 35; GS z
1980 r. (1,1) — 23.
RENAULT: 19 z 1991 r. (1,6 Vei) — 265; Clio z
1992 r. (1,2) — 152; 9 z 1984 r. (1,6 D) — 55; 11 TL z
1983 r. (13 ) — 62.
PEUGEOT: 405 D z 1990 r. (1,6 D) — 160.
MAZDA: 323 F z 1992 r. (1,6) — 250; 323 z 1984 r.
(1,3) — 46.

SŁUPSK
FIAT 126 p z 1991 r. — 38; 1990 r. — 33—35; 1989
r. _ 28,5—32; 1988 r. — 29; 1987 r. — 25; 1986 r. —
20—23; 1985 r. — 16—19; 1984 r.— 12,5—17; 1983
r. _ 11—14; 1982 r. — 10,5—12; 1981 r. —
10,8—11,5; 1980 r. — 9—12,5;
FSO z 1990 r. — 39; 1986 r. — 23; 1984 r. — 19;
1981 r. — 7,5.

także to, że bezrobotni zatrudnieni w ramach
robót publicznych, przestaną korzystać z pomo
cy finansowej GOPS, co niewątpliwie odciąży
gminne budżety.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy
redagowaniu wniosków o przyznanie dotacji
celowych można zgłaszać się do wytypowanych
agend Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.
Władze samorządowe mogą się kontaktować
z dyrektorem WBP — Bronisławem Janikiem
(teł. 28-740); przedsiębiorstwa państwowe — z
dyrektorem Wydziału Gospodarki Państwowej,
Aleksandrem Sobańskim (teł. 28-296), a firmy
prywatne — z dyrektorem Wydziału Polityki
Regionalnej Ryszardem Pelczarem (teł. 28-269).
Wszyscy starający się o przyznanie dotacji
powinni pamiętać o zebraniu odpowiednich opi
nii z banków, Izb Skarbowych, Urzędów Skar
bowych i terenowych inspektoratów ZUS. Cza
su pozostało niewiele, (jola)
POLONEZ z 1991 r. — 75; 1990 — 55 i 63; 1989 r.
— 48,5; 1986 r. — 35; 1980 r. — 21.
MERCEDES: 200 D z 1980 r. — 57; 1979 r. — 40;
220D z 1978 r. — 36.
FORD: Escort z 1986 r. (1,6 D) — 74; 1983 r. (1,6)
— 52; Sierra z 1985 r. (23 D) — 87; Fiesta z 1979 r.
(1,1) — 27.
OPEL: Ascona z 1986 r. (1,6) — 84; 1982 r. (13) —
30; 1981 r. (13) — 48; Kadett z 1983 r. (13) — 47;
1981 r. (13) — 39,5; Record z 1980 r. (2,0) — 39; 1978
r. (2,0) — 24,5; 1977 r. (2,0) — 22.
VOLKSWAGEN: Passat z 1980 r. (1,6) — 28; Golf
zl991r.(l,6)—125; 1980r.(l,6) — 29; 1978r.(13)
— 25,5; (1,1) — 22.
AUDI: 100 z 1980 r. (2,0) — 20; 80 z 1984 r. (1,6 D)
— 50; 1982 r. (1,6 D) — 54; 1979 r. (1,6) — 26.
FIAT Ritmo z 1981 r. (1,7 D) — 28.
HUINDAI Pony z 1991 r. (13) — 143.
ŁADA: 2107 z 1989 r. (13) — 56,5; 1989 r. (13) —
35,5; Samara z 1987 r. (13) — 40.
OKA z 1991 r. (0,65) — 48. (wam)

Ponad pół roku temu 3 marca
przedłużyłem oraz podwyższyłem
sumę ubezpieczenia dotyczącego
polisy numer 722654 na kwotę 5
milionów złotych. Jest to grupo
we ubezpieczenie rodzinne na ży
cie. 27 sierpnia zmarła mi matka.
Zgłosiłem się do PZU w Świd
winie, gdzie otrzymałem tytułem
odprawy sumę... 6 tysięcy złotych.
Natomiast moja żona posiada rów
nież ubezpieczenie w PZU na
kwotę 1 miliona złotych i otrzyma| ła 20 tysięcy złotych.
Czy to się nie nadaje do „Szpi
lek"? Ponadto PZU odmówiło mi
wglądu do polisy ubezpieczenio
wej. Chciałbym zatem prosić sza
nowne PZU, aby na łamach „Gło
su Pomorza" podało podstawę
prawną, według której oblicza się
wysokość odszkodowania z tytułu
| zgonu w rodzinie.
Stefan Kopczyński
Świdwin

By „Morze” nie zginęło
Szanowny Panie Redaktorze!
Zwracam się do pana, ponieważ
gazeta pańska ukazuje się w re
gionie nadmorskim, więc sądzę,
że wszystko co morskie nie po
winno być wam obojętne. Chodzi
0 to, że upada morski periodyk,
| jakim jest miesięcznik „Morze".
Pismu temu, mającemu olbrzymie
zasługi w kształtowaniu morskiej
świadomości kilku pokoleń Pola
ków, zagraża unicestwienie z
| przyczyn finansowych. Pismo od
dziesiątków lat jest jedynym kom
petentnym czasopismem przed
stawiającym całokształt zagad1 nień morskich, którymi interesują
się tak młodzi, jak i najstarsi hob
biści w całym kraju. Brak pisma
byłby niepowetowaną stratą,
szczególnie dla młodego pokole
nia. Sądzę, że trzeba zrobić wszys
tko, aby mu pomóc.
Jako mieszkaniec „interioru" i
kilkudziesięcioletni (już emerytoI wany) wierny czytelnik „Morza",
I zawdzięczający wiele temu pismu,
proszę pana o zainteresowanie
tym problemem społeczności wa
szego regionu. Sądzę, że odpo
wiednia informacja — z jednocze
snym apelem w „Głosie Pomorza"
skierowanym do ludzi biznesu, jak
i firm związanych szczególnie z
gospodarką morską — może po
zwoli znaleźć kandydatów, którzy
zechcą ratować „Morze". Wyda
wcy pisma, tj. Spółdzielni Wyda
wniczej „Morze" (Warszawa ul.
Widok 10) zależy na znalezieniu
potencjalnych kandydatów na
współwydawców „Morza", jak i
innych morskich wydawnictw,
którzy przyczyniliby się do utwo
rzenia silnej firmy mogącej poko
nać trudności finansowe. A może
znajdą się ewentualni sponsorzy,
którym bliskie są problemy pub
likacji morskich?
Proszę więc o zrozumienie wagi
problemu dla dobra społecznego,
ponieważ świadomość morska w
kraju zanika. Jeśli uzna pan spra
wę za słuszną, to będę bardzo
usatysfakcjonowny.
Łączę wyrazy szacunku
B. Jarosz
Krosno Odrzańskie

Pytam kolej
— co to za oszczędność?
Chciałbym za Waszym pośred
nictwem uzyskać odpowiedź na
moje pytania: dlaczego zlikwido
wano połączenie kolejowe Wałcz
— Złocieniec — Połczyn? Pracuję
w handlu i często korzystam z
pociągu. Do Wałcza i Połczyna są
połączenia wiązane, a do tego
wieczorem nie ma żadnej łączno
ści. Od maja do września jeździłem
na trasie Złocieniec — Szczecinek
— Koszalin. Pociągi były i są wy
pełnione ledwie do 40 procent.
Pytam się kolei: co to za oszczęd
ność? Niektóre pociągi tras 380 i
385 jeżdżą puste! Zgłaszam pro
test do PKP i wniosek o przy
wrócenie obsługi trasy Wałcz —
Złocieniec — Połczyn, gdyż jest
niezbędna i to nie tylko mnie.
Jan Pałmiński
Złocieniec
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Ql Telewizja
PROGRAM 1
8.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama i ja
9.25 Dla dzieci; Przedszkolny kon
cert życzeń
10.00 „Dynastia” — serial prod.
USA (powt.)
11.00 „Pierwsze 364 dni życia
dziecka” (9): „Dziecko ma już osiem
miesięcy" — serial dok. prod. niem.
11.30 Czy to nam się śniło? —
dzieci z Ogniska Baletowego w Lub
linie
12.00 Wiadomości
.
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA 12.15
Bonjour. Ca va? —język francuski (7)
12.45 „Świątynie przyrody": „Yello
wstone" film prod, francuskiej w wer
sji oryginalnej 13.15 Alles Gute —
język niemiecki (8) 13.45 Oblicza
Austrii: film dok. prod, austriackiej w
wersji oryginalnej 14.1 5 In Italiano —
język włoski (8) 14.30 Welcome to
English — język angielski (8) 15.00
„Alf" — film prod. USA w wersji
angielskiej 15.30 Prezentacje: Stu
dium Reklamy na Śląsku
16.00 Program dnia
16.05 Luz — program nastolatków
17.00 Teleexpress
17.20 „Alf" — serial prod. USA
17.40 Sztuka nie sztuka — maga
zyn o przemianach w plastyce
18.10 Magazynio — program sa
tyryczny
18.20 Nasi obok — magazyn kre
sowy
18.45 Raport o zagrożeniach
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.05 Antena
20.30 Teatr Telewizji na Świecie:
William Humble: „Wirtuoz”
22.15 Wiadomości
22.30 „Pogranicze w ogniu”

(9) serial TP
23.30 „Lutek" — film o znanym
dokumentaliście Ludwiku Perskim, z
okazji 80-lecia urodzin
24.00 Jutro w programie

16.40 Sport

PONIEDZIAŁEK — 26 X
6.00 Wiad. poranne,
7.00 Dzień dobry, Nie
mcy, 8.50 Owen Mars
hall ser., 9.45 Bogaci
i piękni ser., 10.05 Dr
med. Marcus Wclby 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 — ser.,
14.15 Dynastia Springfieldów — ser., 15.00
Quincy
ser., 16.00 Hans Meiser: Starsze
panie — młodzi kochankowie
talk show,
17.00 Riskant! — telegra, 17.30 Cena jest właś
ciwa
telegra, 18.00 Elf 99
mag. na żywo,
18.45 Wiad., 19.15 Explosiv
mag. Barbary
Eligmann, 19.45 Dobre czasy, zte czasy — ser.
RFN, 20.15 Columbo
ser. USA, 22.05 Na
śmierć i życie — kronika kryminalna, 22.45 Za
dziesięć jedenasta — mag. kulturalny, 23.15
Gottschalk - show, 24.00 Tropikalna gorącz
ka (powt.) 1.00 Okropnie fajna rodzina — ser.,
1.30 Quincy (powt.), 2.25 Dr med. Marcus
Welby (powt.), 3.20 Hans Meiser (powt.), 4.15
Explosiv (powt.. 4.40 Dobre czasy, złe czasy
(powt.). 5 II) Elf 99.
8.00 Futbol NFL —
przegląd tyg., 8.30
Sprint — mag. kolarski,
9.00 Wyścigi Formuły
3. 10.00 Bilard klasy
czny, 12.00 Revs
brytyjski mag. sportów
motorowych, 12.30 Koszykówka w Niemczech,
Bundesliga, 14.30 Futbol w college’ach, 16.30
Gillette World Sports Special
mag., 17.00
Long Distance Trials, Mistrz. Europy, 17.20 P.
nożna w Holandii, 18.30 Baseball, Major Lea
gue, 20.30 Wyścigi indy. Laguna Serca w Kali
fornii, 21.30 Formula 2, Mistrz. W. Brytanii,
zawody w Donington, 22.30 Golf PGA, 23.30 P.
nożna w Europie, fragmenty meczów ligi hisz
pańskiej i holenderskiej.
5.30 SAT 1 Regio
nal-Report
(powt.),
8.00 Guten Morgen mit
SAT 1 — tv śniadanio
wa,
8.30
Sąsiedzi
(powt.), 9.00 SA 1 I News — wiad., 9.05 Świat
zwierząt Dróschera (powt.), 9.30 Tarzan
(powt.), 9.55 Raumschiff (powt.), 10.00 Jetz
dreht die Welt eich nur um dich (powt.), 12.05
Koło fortuny (powt.), po progr,: Porada dnia,
12.45 Tele Börse
not. giełdowe, 13.35 Pod
słońcem Kalifornii — ser. USA, 14.30 Sąsiedzi
— austral, ser. famil., po filmie: SAT 1 News,
15.05 Hotel — ser. famil. USA, 16.00 MacGyver — ser., po filmie: 3 SAT News — wiad.,
17.05 Geh aufs Ganze! — telegra, 17.45 Pro
gramy regionalne, 18.15 Bingo — telegra, 18.45
SAT I News
wiad. i pogoda, 19.00 Sport w
SAT 1, 19.20 Koło fortuny - gra, po progr.:
Wetter News — prognoza pogody, 20.15 Der
Bergdoktor — pilot serialu famil. RFN, 21.55
Phantastische Phänomene — zjawiska parapsychologiczne, 22.55 SAT 1 News — wiad., i
sport, 23.00 News and Stories — mag., 23.45
Festiwal Filmów Animowanych w Oberhausen
— komentarz do dyskusji o filmach reklamo
wych, 0.05 Godzina filmów, 0.20 MacGyver
(powt.).

0.28—3.00
Muzyka
nocą
6.00—8.30 Sygnały dnia 8.30 Radio
Biznes 9.00—10.30 Cztery pory roku
11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.40
Radio kierowców 13.08 Przeboje
MUZYCZNEJ JEDYNKI 14.30 MU
ZYCZNA JEDYNKA 17.00 Dziennik
Radia Watykańskiego 17.30 Przeboje
non stop 18.20 Muzyka i języki obce
18.55 Przeboje MUZYCZNEJ JEDY
NKI 19.00 Z kraju i ze świata 19.30
Radio dzieciom 20.12 Koncert życzeń
22.05 Przeboje MUZYCZNEJ JEDY
NKI

17.20 Przegląd Kronik Filmowych
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
19.00 „Tusitala" (3) — serial
prod, angielsko-australijskiej
20.00 „Dzieciaki, kłopoty i
my" (9) — serial komediowy prod.

USA
20.25 Twarz roku'92
21.00 Panorama
21.30 Sport—sportowe wydarze
nia dnia

Ekonomiczny 10.10 PPR 10.30 CIK
11.05 Kącik przebojów dla oldboyów
12.15 W tonacji Trójki 13.20 Powtór
ka
z
rozrywki
15.10
BRUM
16.00—19.05 Zapraszamy do Trójki
19.35 Muzyczna poczta UKF 20.15
Trzy kwadranse jazzu 22.40 Klub fol
kowy 0.05—2.00 Trójka pod księży
cem
Program Polskiego Radia na
falach średnich o częstotliwości
819 kHz od godz. 5.59 do 24.00.
6.00—8.00 Radio Wolna Euro
pa — magazyn poranny
Wiadomości: 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 7.55

PROGRAM II
Wiadomości 8.00,11.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.10, 0.15
Skrócony test stereo: 10.00,
16.30, 19.30

6.00—8.00 Program I na antenie
Programu II 9.40 Czas na jazz 10.00
Koncerty podwójne (CD) 11.05 Ra
dio kontakt — magazyn 13.20 Album
operowy 15.30 Etniczne podróże mu
zyczne 16.30 Wielkie dzieła, wielcy
wykonawcy (CD) 19.15 Wiadomości
kulturalne 0.25 Musica notturna
PROGRAM III
Serwis Trójki co godzinę

5.00—9.05 Zapraszamy do Trójki
9.10 PPR 9.30 Codzienny Informator

(m

Koszalin
Wiadomości: 6.05, 8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 24.00
6.00 — Studio Bałtyk, w nim: 6.15
5 minut o wsi i rolnictwie 6.45 Pro
gnoza pogody dla rybaków 7.00 BBC
9.00 Studio Kontakt 13.00 Popołud
nie z nami 15.00 Impulsy 15.20 Mu
zyka po szkole 16.00 ATUT — kosza
liński program reporterów 18.00 Mu
zyka, która kołysze — aud. I. Suboto
19.00 Wieczorne spotkania aud. J.
Koprowskiej 21.05 Na muzycznej
pięciolinii — aud. M. Słowik-Tworke
22.00 BBC 23.00 Język niemiecki —
lekcja 16 23.15 Muzyka przed pół
nocą 24.00—3.00 Radio Koszalin no
cą — aud. J. Grabskiego
A

autoryzowany dealer firmy

21.40 Bez znieczulenia
22.05 Gwiazdy świecą wieczorem
— znakomita klawesynistka Elżbieta
Chojnacka stale zamieszkała we Fra
ncji
23.00 997 — kronika policyjna
24.00 Panorama

★
★
★
★

Radio
PROGRAM I
IMa częstotliwości UKF 73,7
MHz i 101 MHz od godz.
0.00—24.00 i na falach średnich
pr. IV od godz. 0.00—5.59 i na
częstotliwości
225
KHz
od
7.00—24.00
Wiadomości: 0.05, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 6.02, 6.30, 8.00, 9.02,
10.02. 11.00, 13.00. 15.00, 16.0,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00
Komunikaty energetyczne, ga
zownictwa
i
losowe:
7.55,
13.00,21.00

5.25 Planet der Gigan
ten (powt.), 6.15 Kiwi
— Abenteuer in Neuseeland — serial dla młof
dzieży, 8.40 Trick 7
(powt ). 8.15 Hart aber herzlich (powt.), 9.05
Lotterie (powt.), 10.10 Pasthauch des Daschungele (powt.), 12.05 Hardcastle and McCormick
(powt.), 13.00 Die Reporter (powt.), 13.30
Shortlist — film dokum., 13.45 Agentin mit
Herz— ser. USA, 14.35 Das Teufelsweib von
Montana — western USA, 15.55 Hart aber
herzlich
ser., 16.45 Trick 7 — seriale anim.,
18.30 Bill Cosby Show — ser., 19.00 Ulice San
Francisco — ser., 20.00 PRO 7 Nachrichten —
wiad., 20.15 Płonące łóżko—film fab. USA, po
filmie: PRO 7 Nachrichten, 22.10 Die Geldhaie
austral, film krym., 23.55 Wojna światów —
ser., sfi, 0.55 PRO 7 Nachrichten — wiad., 1.05
Hang’em High (powt.), 3.00 PRO 7 Nachrich
ten, 3.10 Święty (powt.), 3.55 PRO 7 Nachrich
ten
wiad.. 4.05 Tausend Meilen Staub
(powt )

/M
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B.

POMIESZCZEŃ

4. SŁAWNO, ul. Armii Krajowej 3, II piętro, pow. użytk. 11 m kw.
(wadium 50.000,— zł).
5. BIAŁOGARD, ul. Klonowa 30, parter, pow. użytk. 138 m kw.
(wadium 600.000,— zł).
6. KIEŁPIN (w bud. stacyjnym), pow. użytk. 30 m kw.
(wadium 150.000,—zł).
7. SĄPÓLNO CZŁUCHOWSKIE (w bud. stacyjnym), pow. użytk. 10 m kw.
(wadium 50.000,— zł).
8. CZOSNOWO (w bud. stacyjnym), pow. użytk. 10 m kw.
(wadium 50.000,— zł).
9. BIELSKO POM. (w bud. stacyjnym), pow. użytk. 33 m kw.
(wadium 160.000,— zł).
10. PRZECHLEWO, ul. Dworcowa 34, pow. użytk. 30 m kw.
(wadium 150.000,— zł).
Oferty pisemne z proponowaną stawką dzierżawną za 1 metr kwadratowy
powierzchni użytkowej należy składać w siedzibie Oddziału Budynków, II
piętro, pokój 132 do dnia 6.11.92 r.

Wadium należy wpłacić pod ww. adresem pok. 135 przed przetargiem oraz w
dniu przetargu do godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.11.92 w siedzibie Oddziału.

G-4294

niniejszym zawiadamia wszystkich Akcjonariu
szy, że na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu hand
lowego oraz § 48 ust. 2 Statutu Spótki zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbę
dzie się w dniu 28 X11992 r. o godz. 10 w siedzibie
Spółki w Bytowie przy ul. 22 Lipca 10 z następują
cym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
Komisji Skrutacynej.
6. Uchwalenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze
nia.
7. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
8. Dyskusja.
9. Zakończenie.

G-4302-0

ELLEDUE
Collonts

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE
1) § 10 — dotychczasowe brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. działalność przemysłowa w zakresie produkcji wyrobów z drutu w
dowolnych technologiach,
*
2. działalność przemysłowa w zakresie produkcji urządzeń mechani
cznych ogólnego przeznaczenia,
3. działalność handlowa w handlu wewnętrznym oraz w eksporcie i
imporcie
4. działalność usługowa w zakresie bankowości,
5. działalność usługowa w zakresie hotelarstwa,
6. świadczenie usług w zakresie agencji, przedstawicielstwa, po
średnictwa i doradztwa prawno-ekonomicznego,
7. świadczenie usług transportowych,

Hurtownia patronacka — ceny fabryczne
MDH „Sezam”
ul. Łużycka 21 Koszalin, tel. 274-53.
G-4275

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

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ROLNY
78-220 Tychowo woj. Koszalin

70.2 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
70.20 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
70.3 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej
płatności lub kontraktu.
70.31 Działalność agencji obsługi nieruchomości.
70.32 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płat
ności lub kontraktu.

wykonuje usługi transportowe
przewóz surówki spirytusowej,
pojemność 22.000 1,1 komora litrażowana.

Ceny konkurencyjne.
Zgłoszenia telefoniczne: Tychowo 15-115 i 15-036.

2) § 30 ust. 1 — dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd składa się z trzech osób",
proponuje się brzmienie:
„Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada
Nadzorcza jest władna ustalić ilość członków zarządu stosownie do
potrzeb".

Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa
Morskiego „Łosoś" w Ustce

7.00 Teledyski na dzień
dobry, 10.00 Program
Paula Kinga, 13.00
Program Simone, 15.00
Mieszanka muzyki soul
i reggae, 16.00 Największe przeboje MTV, 17.00
The MTV Coca-Cola Report — inform., muz.,
17.15 MTV at the Movies — inform, filmowy,
17.30 MTV News at Night — informacje muz.,
wywiady, 17.45 3 from 1 — 3 wybrane teledyski,
18.00 MTV’s Hit List UK — ang. lista przebo
jów, 20.00 MTV’s Jimi Hendrix Rockumentary,
20.30 MTV’s Led Zeppelin Rockumentary,
21.00 MTV Prime — przeboje ze świata, 22.00
Największe przeboje MTV, 23.00 The MTV
Coca-Cola Report, 23.15 MTV at the Movies,
23.30 MTV News at Night, 23.45 3 from 1,
24.00 MTV’s Rock Block — od hard rocka po
muzykę soft, 2.00 Program Kristiane Backer,
3.00 Yo! MTV Raps Today — rap show, 3.30
Teledvski nocą.

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu
marki Żuk A-17 izoterma, rok. prod. 1991,
cena wywoławcza 58 min zł.

3) § 67 ust. 2 — dotychczasowe brzmienie:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na
godzinę przed rozpoczęciem przetargu w kasie Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 XI 92 o godz. 10. Ewentualny
drugi przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu.

G-4288

PKP Oddział Budynków
w Słupsku, ul, Wojska Polskiego 29 a
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem
na bufet w budynku socjalnym Lokomotywowni
Szczecinek, ul. Pilska 1. Powierzchnia użytko
wa pomieszczeń — 70 metrów kwadratowych.

©/

7.00 The DJ Kat Show
. ft* - progr. dla dzieci,
9.40 Mrs Pepperpot —
ser. rys., 9.55 Playabout
>ci vituk.u.>jny dla dzieci, 10.10 Filmy
rysunkowe. 10.30 The Pyramid Game — teletu
rniej, 11.00 Let’s Make a Deal — teleturniej,
11.30 The Bold and the Beautiful — ser., 12.00
The Young and the Restless — ser., 13.00 St
Elsehere — ser. obyez., 14.00 E Street —
austral, serial obyez., 14.30 Geraldo —. talk
show, 15.20 Another World — ser. obyez.,
16.15 The Brady Bunch —- ser. obyez., 16.45
The DJ Kat Show — progr. dla dzieci, 18.00
Star Trek: The Next Generation — ser. sf, 19.00
Rescue — wydarzenia z życia wzięte, 19.30 E
Street, 20.00 Family Ties — ser,, 20.30 Parker
Lewis Can’t Lose — ser., 21.00 The Pirate —
miniserial obyez., 23.00 Studs — telezabawa,
23.30 Star Trek: The Next Generation — ser. sf,
23.30 Telegazeta.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w pro
gramie.

1. BIAŁOGARD, ul. Drzymały 2, pow. użytk. 450 m kw.
(wadium 2.200.000,— zł).
2. ZŁOCIENIEC, ul, Dworcowa 13, pow. użytk. 359 m kw.
(wadium 1.600.000,— zł).
3. POŁCZYN-ZDRÓJ, ul. Kolejowa (noclegownia), pow. użytk 293 m kw.
(wadium 1.400.000,— zł).

Wyroby Gospodarstwa Domowego” w Bytowie

Kołobrzeg, Ogrodowa 15
tel./fax 27626

p
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A. BUDYNKÓW
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BIT sp. z o.o.

e

ogłasza przetarg pisemny
ofertowy na dzierżawę:

______________

Komputery XT/AT/386/486/LAPTOP
NOTEBOOK
Drukarki HYUNDAI SEIKOSHA
ZASILACZE AWARYJNE
KARTY SIECIOWE
OPROGRAMOWANIE: NOVELL, TAG,
MS WINDOWS System finansowo-księgo
wy, gospodarka materiałowa, hurtownia,
płace i inne.
18-miesięczna gwarancja, DOS 5.0.

Rajstopy z lyery
— sprzedaż promocyjna.
Colze
Rajstopy zwykle z dodatkiem lyery,
ze wzmocnioną nitką prod. Feniks, Sabina, Quatrotex
Rajtuzy dziecięce i damskie — cieple — Zduńska Wola
Skarpetki prod. Syntex
Biustonosze — pełna rozmiarówka
Figi damskie i dziecięce, slipy
Rękawiczki „magiczne”

w Słupsku, ul. Wojska Polskiego 29 a

Budynki i pomieszczenia można oglądać w dniu 28.10.92, godz. 8—14.

Nasze komputery posiadają certyfikat NOVELL'a

6.00 Mag. poranny
*2 a 0^4
ZDF, 9.00 Zeit im Bild,
9.05 Austria — świat w
sercu Europy, 9.25 Rin
gendes Alpeniand —
mu/., ludowa, 10.25 Die Geschichte des Sempering ~ reportaż krajoznawczy, 11.00 Land in
Sicht — kultura wiejska, 12.30 Herr Hofrat und
Frau Musica — felieton muz., 13.00 Mag.
południowy ZDF oraz wiad., 15.10 150-lecie
Wiedeńskich Filharmoników — koncert jubi
leuszowy, 17.00 Mini-ZiB
wiad. dla dzieci,
17.10 Pszczółka Maja, 17.35 Im Auftrag von
Madame — ser tv, 18.00 Zagadkowa Górna
Austria, 19.00 Heute — wiad., 19.20 3
SAT-Studio — wywiad na żywo, 19.30 Reise
mobil, 20.00 Franz Grillparzer — König OttokarsGluck und Ende— spektakl teatr., 22.55
25 Jahre ORF-Reform, 23.55 Liebe Pfarfinderkinder
prezydenci Austrii, 0.40 10 vor 10 —
s/w u ic mag inform., 1.05 3 SAT-Schlagzeilen.

PKP Oddział Budynków

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu
bez podania przyczyn.

__ HYUNDAI - SELKO
m OFERUJE

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Tajemnicze złote mias
ta” (9) —serial prod, francusko-jap.
9.10 „Pokolenia” — serial prod.
USA
9.30 Hobby
10.00 Język angielski (34)
10.30 Język angielski (4)
11.00 Język niemiecki (4)
11.30 Na życzenie — powtórka
najciekawszych programów Dwójki
16.25 Powitanie
16.30 Panorama

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

16.55 „Tajemnicze złote mias
ta" (9) — powt.

Poniedziałek, 26 października 1992 r

^ Informacji udziela: kierownik Oddziału Techn.-Gosp. Lokomoty- ^
% wowni Szczecinek, ul. Pilska 1, tel. 41-304.
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Oferty pisemne z proponowaną stawką dzierżawną za 1 metr
kwadratowy pow. użytkowej należy składać w siedzibie Oddziału Budynków w Słupsku, ul. Wojska Polskiego 29 a, pokój 132
Hn rinia
Q9
do
dnia C11
6.11.92.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.92 r. o godz. 9 w Lokomotywowni
% Szczecinek.
Z
prawo
wyboru oferenta oraz unieważnienia
^ Zastrzegamy
przetargu bezsobie
podania
przyczyn.
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„W przypadku strat, dywidendy za dany rok nie będą wypłacane, a
także za wszystkie następne lata, zanim straty te nie zostaną pokryte
zyskami. Zgodnie z powyższym na wniosek Zarządu Zwyczajne
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę pokrycia takiej straty
przez odpis z kapitału rezerwowego utworzonego w celu pokrycia
szczególnych strat i wydatków, a także jeżeli saldo dodatnie fun
duszu rezerwowego zostanie zachowane po dokonaniu odpisu,
może jego część lub całość przekazać w formie dywidend",
proponuje się brzmienie:
„W przypadku strat, dywidendy za dany rok nie będą wypłacane. Na
wniosek Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć
uchwałę pokrycia straty przez odpis z kapitału rezerwowego utworzonego w celu pokrycia szczególnych strat i wydatków, a także
jeżeli saldo dodatnie funduszu rezerwowego zostanie zachowane po
dokonaniu odpisu, może jego część lub całość przekazać w formie
dywidend".
Listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nad
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzi
bie Spółki.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwsze.
ZARZĄD SPÓŁKI
„WIRELAND" SA

GŁOS POMORZA

Znowu zwycięstwo

Gwardia
nie

SPORT

.V

żartuje

O tym spotkaniu możemy pisać ze
szczególną satysfakcją. Piłkarze ręczni
koszalińskiej Gwardii w spotkaniu o
mistrzostwo II ligi wygrali w Knurowie
z tamtejszą Concordią 30:25 (18:14).
Po 6 bramek zdobyli M. Nowicki i
A. Szapoczkin, 5 — Wł. Basior, po 3 —
G. Kromka, Wł. Idziorek i A. Borow
czyk, a po 2 — St. Muchalski i
M. Madejek.
Bardzo dobrze bronił W. Winokurow, który tym razem nie puścił goli w
sytuacji sam na sam — karne — w aż
trzech przypadkach.
— Do tej pory graliście ze słabeusza
mi, teraz wreszcie pokonaliście zespół z
czoła tabeli — podsumowaliśmy ten
rezultat w rozmowie z trenerem gwar
dzistów, Janem Stasiukiem.
— Tak się składa, że po meczu z
nami drużyny spadają w tabeli. Con
cordia też straciła wysoką pozycję —
stwierdził J. Stasiuk.
Nic dodać, czwarte z kolei zwycięst
wo koszalinian musi satysfakcjonować
wszystkich kibiców. A zapewne rów
nież sponsorów, bez których koszalinianie mieliby sporo kłopotów finan
sowych.
Pozostałe rezultaty 4. kolejki: Gór

Nie Dowiodło się Polce, Krystynie Dąbrowskiej w 7. rundzie turnieju o
mistrzostwo świata szachistek do lat 20. W Buenos Aires przegrała ona z
rep^eńiantką Indonezji LJłąćją.^ jednak że jednorazowe niepowodzenie
W następnej rundzie Polka wyli
z Argentynką Hernandez
odebrało jej wiary
siły. Wygrała
nie oaeurcnu
wiaiy we
v»w własne
»»;»•
-•».«
- . . r ■% '
utrzymała prowadzenie w turnieju z dorobkiem 7 pkt. feij

Pechowy
weekend

DWIE
PORAŻKI
CZARNYCH
Bez powodzenia walczyły na parkiecie w
Bydgoszczy siatkarki Czarnych Słupsk.
Miejscowy beniaminek l-ligi ,,A Sam
sung- Pałac dwukrotnie pokonał obrończy
nie tytułu mistrzowskiego 3:0. W sobotę
było w setach do 6,6 i 9, a wczoraj do 9,4 i 8.
Czarni grali w zestawieniu: Cięciel,
Stała, Zaporożec, Obalska, Kateszczenko, Chojnacka (Hajdinger.Łukojko). (fen)
Inne rezultaty III kolejki: Kolejarz Kato
wice — Wisła Kraków 3:1 i 3:0, Stal
Mielec — Gedania Gdańsk 3:0 i 3:1,
ŁKSŁódź —Stal Bielsko Biała 3:1 i 1:3.

Tabela

8:0 115—89

Grunwald R. Sl.
Concordia
Chrobry
Górnik Libiąż
Spiż Wrocław
Energetyk
Sokół
Ostrovia
Górnik Złot.

7:1 111—91
94—94
5:3
90—90
5:3
95—90
4:4
86—95
4:4
3:5 104—99
93—100
3:5
93—109
1:7
0:8 96—125
(el)

Pod II — ligową
siatką
Ze zmiennym szczęściem grały w Warszawie
siatkarki drugoligowego AZS WSP Słupsk. Poje
dynek ze Skrą w sobotę akademiczki przegrały 0:3
(_7, —6, —13), a w rewanżu pokonały one
stołeczne rywalki 3:2 (—9, —8, 12, 7, 10).

★ ★ ★
Drugi reprezentant Pomorza Środkowego —
Gawex Szczecinek — dwukrotnie uległ w Węg

1.
2.
3.
4.

17-5
13-11
8 12-4
8 11-14

11
10

Samsung Pałac
Kolejarz
Stal M.
Gedania

5. Czarni

8

9-13

6. Wisła
7. ŁKS
8. Stal B. B.

8

9-14
8-16
7-9

7

6

(fen)

Pozostałe wyniki 2. kolejki: AZS AWF Poznań

0:3 i 0:3.
Tabela
AZS B.
Nike

4
4

8 12-0
7

10-5

AZS S.

4

6

8-8

Skra

4

Gawex

4

5
5
5
3
3

Radomka
AZS P.
8. Calisia

rowie Nike 2:3 i 0:3.

Sukces
w
Opolu
W Opolu wystąpiły reprezentacje
komend wojewódzkich policji w ha
lowych

mistrzostwach

Przed tygodniem pisaliśmy, iż koszykarze koło
brzeskiej Kotwicy przegrali swój mecz o mistrzostwo
II ligi po dwóch przestojach. Wczoraj poznaliśmy
rezultat meczu MKS MOS Pruszków — Kotwica
Kołobrzeg. Kołobrzeżanie przegrali bardzo wysoko:
73:109 (40:54). Najwięcej punktów dla Kotwicy
zdobyli: Wł. Żołnierowicz — 19, R. Bogucki — 27,
M. Czemiakiewicz — 9 i J. Barda — 8, N. Tanasejczuk — zaledwie 7 punktów, ale też po nieudanej I
połowie meczu,w drugiej — po kontuzji — musiał
zejść z parkietu.
Dla MKS MOS najwięcej — 24-punkty — zdobył
A. Agiejew.
Zwycięstwo zespołu z Pruszkowa jest bardzo
wysokie. Wierzyć się wcale nie chce, że jeszcze w 19
min kołobrzeżanie... prowadzili (40:37). Potem jed
nak nastąpił wspomniany wcześniej przestój w ich
grze i gospodarze zdobyli aż 17 pkt., przy zerowym
dorobku Kotwicy.
To był początek końca i już do ostatniego gwizdka
sędziego Kotwica nie mogła się pozbierać, (el)

K. Dąbrowska nadal na czele

Tabela

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kołobrzeska specjalność (?)

Na szachownicy

nik Ruda Śląska — Sokół Gorzów
Wlkp. 28:27, Chrobry Głogów —
Spiż Wrocław 24:23, Energetyk
Gryfino — Górnik Złotoryja 34:25,
Górnik Libiąż — Ostrowia Ostrów
Wlkp. 28:22.

1. Gwardia

Pod koszami II ligi

piłkarskich

„szóstek". Koszalinianie odnieśli suk
ces, zdobywając tytuł wicemistrzów.

4

2
2

5-9

5-10
3-11
4-3
3-4
(fen)

W tej drużynie wystąpiło aż trzech
piłkarzy ręcznych ll-ligowej Gwardii:
J. Nachyla, St. Muchalski i Sł. Martelus. Wprost z opolskiego turnieju
szczyp,iorniści pojechali do Knurowa
Tam też wygrali! (el)
W piłkarskim zespole Koszalina gra
li ponadto: M. Zdanowski, Br. Bujniewicz, K. Bielak, Zb. Tałaj (znany
judoka) i J. Proć.
Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna
z Poznania, (el)

Mocny akcent polski w Columbus
W Columbus obradowała Międzynarodowa Federacja Motocyklowa. Ustalono m.in
program zawodów o mistrzostwo świata. Najlepsi motocykliści, podobnie jak kierowcy
samochodowi Furmuły 1, będą zdobywać punkty w imprezach typu Grand Prix.
W Columbus zanotowaliśmy też, i to wcale niemały akcent polski. Wiceprezesem
Federacji został Polak, prezes Polskiego Związku Motorowego, A. Witkowski, (el)

Narciarze
przed igrzyskami

T.Ustupski i...
Trwają jeszcze rozważania na te
mat dorobku Igrzysk Olimpijskich w
Barcelonie, nadal prowadzi się różne
klasyfikacje, rozwodzi nad niespo
dziankami. Tymczasem już na dobre
rozpoczęły się przygotowania do na
stępnych igrzysk. Przedstawiciele
sportów zimowych mają przecież już
niedługo wystartować w norweskiej
miejscowości Lillehammer. Polski
Komitet Olimpijski zatwierdził w koń
cu ubiegłego tygodnia grupę olimpij
czyków. Obejmuje ona 18 nazwisk.
Do grupy „A" zaliczono tylko jednego
zawodnika. Został nim Tadeusz Ustupski (kombinacja norweska), który na
ostatnich igrzyskach uplasował się na
8. pozycji. Pozostali reprezentanci są
w grupie „B”. (es)

U gwardzistów

Zarząd podał
się do dymisji
W ub. piątek odbyła się konferen
cja sprawozdawcza delegatów ko
szalińskiej Gwardii. Sprawozdanie z
działalności w ostatnich dwóch la
tach przedstawił prezes zarządu, Jó
zef Jakubowski. Później głos zabrał
Ryszard Urbicki, który złożył sprawo
zdanie z działalności komisji rewizyj
nej za ten sam okres. Na koniec swo
jego wystąpienia, wnioskował on o
udzielenie absolutorium zarządowi.
Zdecydowaną większością głosów
zostało ono udzielone. Zarząd podał
się do dymisji. Członkowie zarządu
podjęli taką decyzję na ostatnim swo
im posiedzeniu, które odbyło się 19
bm.
Postanowiono, że Walne Zgroma
dzenie Delegatów KS Gwardia, na
którym wybrany zostanie nowy za
rząd, odbędzie się 20 listopada br.
W dalszej części konferencji rozwinę
ła się dyskusja, w której głównie mó
wiono o problemach finansowych
klubu, (suw)

Mansell
nie wygrał
Nigel Mansell ma ogromnego pecha do
toru Suzuka w Japonii. Nigdy tam jeszcze
nie wygrał. — Czy przełamie złą passę —
zastanawiano się, kiedy Brytyjczyk wygrał
zdecydowanie oficjalny trening i pędząc z
szybkością ponad 216 km na godzinę zapew
nił sobie pierwszą pozycję startową?
W niedzielę okazało się jednak, że Wil
liams-Renault Mansella — zgodnie z trady
cją — nie był pierwszy na mecie. Zwyciężył
Włoch Patrese, przed Austriakiem Berge
rem. (es)

Pierwszej porażki w walce o drugoligowe
punkty w strefie pomorskiej doznali tenisi
ści stołowi Tęczy Polo Nowa Wieś Lęborska.
Przegrali oni z liderem rozgrywek, Mlexerem 6:10.
W Elblągu drużyna Tęczy występowała
osłabiona brakiem Mirosława Wrońskiego,
który w sobotę zawarł związek małżeński
(dołączamy najlepsze życzenia na nowej
drodze życia), a punkty dla niej zdobyli:
Jarosław Zawisza 3,5, Daniel Piotrowski 1,5
Janusz Czubaty 1. (fen)

Klasa
makroregionalna
Wyniki 12. kolejki: Lech Czaplinek — Odra
Chojna 1:0. Pomorze Gościno — Pogoń II
Szczecin 1:1, Pionier Szczecin — Olimp Zło
cieniec 5:0, Pogoń II Barlinek — Darzbór
Szczecinek 2:3, Jedność Tuczno — Arkonia
Szczecin 4:2, Światowid Łobez — Ina Gole
niów 2:3, Meprozet Stare Kurowo — Stilon
II Gorzów 0:0, Warta Gorzów — Polonia
Płoty 1:2.

Tabela
Sz.

1. Pogoń
2. Ina
3. Polonia

4. Darzbór
5. Pomorze

20:4
19:5
17:7

32—7
37—15
18—15

15:9
14:10

14—15
22—15

14:10

9—7

7. Lech

14:10

19—18

8. Światowid

27—18
12:12 15—14
12:12 20—25
9:15 22—26
9:15 21—26
7:17 15—29
6:18 11—23
6:18 16—29

6. Meprozet
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

12:12

Pionier
Stilon II
Odra
Jedność
Pogoń II B
Warta
Arkonia

6:18

16. Olimp

9—31
(suw)

W pozostałych meczach padły rezultaty: Obra
Kościan — Wybrzeże Gdańsk 85:111, Legia War
szawa — Warta Gorzów Wlkp. 99:72, AZS Toruń —
Instal Białystok 75:73, Astoria Bydgoszcz — Spójnia
Stargard Szczeciński 80:107.

M. Mruczkowski w głównej roli
Bardzo dobry występ zanotowali na własnym
terenie koszalińscy akademicy. Pokonali oni war
szawską Skrę 101:81 (44:36). Punkty dla AZS zdoby
li: M. Mruczkowski — 31, T. Saganowski — 21 (w
tym pięć razy zza linii 6,25 m), L. Doliński — 20 (!),
A. Kirejczyk — 10, B. Siewruk — 8, R. Razik
7
oraz P. Koczan i A. Makowski — po 2. Wśród
koszykarzy Skry najcelniej rzucał R. Pietruszka —18.
W 12 min warszawianie prowadzili 25:17. Od tego
momentu inicjatywę przejęli akademicy. Dwa razy
za trzy punkty trafił T. Saganowski, a później
kilkakrotnie celnymi rzutami popisywał się bardzo
dobrze dysponowany w tym pojedynku M. Mrucz
kowski i do przerwy akademicy uzyskali 8-punktową
przewagę. Po zmianie stron inicjatywa należała do
gospodarzy. W 30 minucie na tablicy widniał już
rezultat 69:49. Na dwie minuty przed końcem kosza
linianie prowadzili nawet 26 punktami. Jednak w
końcówce Skra odrobiła trochę strat.
Po dłuższej przerwie w barwach AZS wystąpił
Leszek Doliński. Jego powrót na parkiet należy
uznać za udany, chociaż on sam po meczu stwierdził,
że nie jest jeszcze w pełni zadowolony ze swojego
występu. Jednak 20 punktów zdobyte przez tego
zawodnika o czymś świadczy!
W zespole AZS zabrakło natomiast Marka Korgiela, który w tym dniu zawierał związek małżeński.
Składamy mu przy okazji życzenia wszystkiego
najlepszego na nowej drodze życia. A sami koszyka
rze do życzeń dołożyli zwycięstwo, (suw)

Z boisk
angielskich
W sobotę i niedzielę (24 i 25 bm.)
rozegrano mecze ligi angielskiej objęte za
kładami Totalizatora Sportowego. Uzyska
no następujące wyniki:

Polski, osiągając rewelacyjny wynik 34,78 sak. (fen)

III LIGA

_____________

POMORZE

Od 0:1 do 3:1
Trzynasta kolejka byta szczęśliwa dla Jantara,
który w Ustce zwyciężył rewelacyjnego beniaminka Rodło Kwidzyn 3:1 (0:1).
Wystarczył moment nieuwagi miejscowej defe
nsywy i po kwadransie goście objęli prowadzenie
za sprawą szybkiego napastnika Marka Cybowicza.
Po zmianie stron spotkanie stało sią ciekawym
widowiskiem, głównie dzięki podopiecznym Ed
munda Raniszewskiego. W 50 min akcja Nowaka z
W. Kubicą zakończona została celnym trafieniem
tego ostatniego. W chwilą później (53 min) Ro
man Wieruchowski głową przekazał piłkę do
wprowadzonego w II połowie Rafała Jarosiewicza, który zmusi! do kapitulacji kwidzyńskiego
bramkarza Talika.
W 62 min grający tym razem w pomocy Zb.
Sieradzki popisał się mocnym uderzeniem i po raz
trzeci piłka ugrzęzła w siatce Rodła.
Zwycięski Jantar grat w składzie: Mioduszew

ski — Dąbrowski, Cejrowski, Zagórski —
Durzyński. Sieradzki. Nowak, Wieruchow
ski, Białek (46 — Jarosiewicz) — Korecki (80
— Mazurkiewicz). Kubica.
Żółte kartki: Tadeusz Łoziński i Marek Cybowicz
(Rodło) oraz Mariusz Cejrowski (Jantar), (fen)

Smutne widowisko
O dużym pechu mogą mówić futboliści Pogoni
Lębork. Wczoraj drużyna prowadzona przez Zbig
niewa Zaborowskiego na własnym stadionie nie
dała rady sąsiadowi w tabeli Pomorzaninowi To
ruń i przegrała 0:1 (0:0). Spotkanie odbyło się na
śliskiej płycie boiskai było smutnym widowiskiem.

Piłkarze mieli kłopoty z prostymi elementami sztuki
piłkarskiej.
Rozstrzygająca była 53 minuta meczu. W zamie
szaniu podbramkowym eks-gryfita Krzysztof Pędzich wymanewrował lęborską obronę i skutecz
nie strzelił.
Skład Pogoni: Pokuć —Janora, K. Ulanow-

ski. Górecki. Formela — Kalamaszek (74 —
Walkusz), Michor (40— Madziąg), Rubaj, D.
Ulanowski — Szreder, Telesiewicz. (fen)
Pozostałe wyniki: Pomezania Malbork —
Wierzyca Starogard Gdański 3:2, Wisła
Tczew — Stomil Grudziądz 2:1, Brda Byd
goszcz — Gryf Wejherowo 1:1, Goplana
Inowrocław — Chojniczanka Chojnice 4:1,
Polonia Gdańsk — Bałtyk II Gdynia 2:0,
Polonia Elbląd — Elana Toruń 1:1.

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

21:5

Elana
Goplana
Rodło
Wisła
Polonia Elb.
Wierzyca
Polonia Gd.

20:6
17:9
16:10
15:11
14:12
14:12

8. Jantar
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stomil
Pomezania
Gryf
Pomorzanin
Pogoń
Brda
Bałtyk II
Chojniczanka

29—9
26—9
13—12
21—16
16—12
20—15

21—21

14:12

12—12

13:13
12:14
12:14
11:15
8:18
8:18
7:19

12—15

6:20

12—10
12—12
17—15
7—15
13—25
9—24
9—27

(fen)

Pozostałe rezultaty 13. kolejki spotkań:

III LIG/U WIELKOPOLSKA
Dwa punkty na trudnym terenie

czarski, Czarnecki (od 84. min

Kwa-

pisz), Rosiak.

Bardzo dobrze zaprezentowali się na tru

Porażka w Chodzieży

dnym terenie w Świnoujściu piłkarze ko
szalińskiej Gwardii. Lider rozgrywek zwy
ciężył tamtejszą Flotę 3:0 (1:0).
Pierwsza połowa meczu była dość wyrów
nana, ale skuteczniej grali gwardziści. Zdo
byli oni bramkę w 12. min ze strzału głową
J. Milczarskiego, po bardzo ładnej akcji
całego zespołu.
W drugiej części spotkania koszalinianie
zmusili bramkarza gospodarzy jeszcze
dwukrotnie do wyjęcia piłki z siatki. W 60.
min gola uzyskał K. Szperlak, a w 79. —
W. Czarnecki.

Trener koszalinian Mirosław Skórka
powiedział, że cały zespół zasłużył na wy
różnienie za bardzo dobrą postawę. Gwar
dziści zaprezentowali dojrzały futbol i oby
byli w takiej formie choćby do końca rundy
jesiennej.
Gwardia wystąpiła w składzie: Paprocki
— Mrozowski, Waszczyk, Janus, Ko
walkowski, Szczęśniak, Szperlak (od
69. min — Polakowski), Kubiak, Mil-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

MKS MOS
Wybrzeże
Legia
Skra
Warta
AZS Koszalin
AZS Toruń
Astoria
Kotwica
Instal
Obra

466—404
466—366
451—413
453-417
413—414
378—396
467-459
343—386
412—456
423—459
369-409
409—471
(suw)

10
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6

Nie powiodło się darłowskiej Darłovii.
Przegrała ona z Polonią Chodzież 0:2 (0:1).
Przez całe 90 minut mecz toczył się pod
dyktando gospodarzy. Darłovia walczyła
wprawdzie ambitnie, ale na niewiele to się
zdało. Poloniści zmusili do kapitulacji bram
karza Wiącka w 12. i 87. min, odnosząc
zasłużone zwycięstwo.
Skład Darłovii: Więcek — Bińkowski,
Kmita, Grzelak, Meresiński, Nowak
(od 15. min — Topolski), Cyperski,
Siarnecki, Borowicz (od 46. min —
Roszkowski), Zasada, Rokowski.

Żółte kartki otrzymali: Bińkowski (Darłóvia) oraz Szlichting i Pijanowski (Polo
nia).

To już tradycja
Kolejnej porażki w trzecioligowych roz
grywkach doznali piłkarze Tura Koszalin.
Tym razem przegrali oni w Dębnie Lubus
kim z tamtejszym Dębem 0:1 (0:1).

Kotwica ERGE Kórnik — Pogoń Bar
linek 3:2, Energetyk Gryfino — Błęki
tni Stargard Szczeciński 2:2, Lubuszanin Drezdenko — Orzeł Biały Wałcz

1:0 Celuloza Kostrzyń — Lubuszanin
Trzcianka 8:1, Lech II Poznań — Polo
nia Piła 3:0, Hutnik Szczecin — Unia
Swarzędz 2:2.

Tabela
1.Gwardia

22:4

31—9

20:6
20:6
18:8
17:9
16:10
16:10
16:10
14:12
13:13
12:14
11:15
11:15

31—11
24—10
29—11
20—14
32—14
19—12
15—15
15—11
15—17
21—15
15—18
13—24

14. Darfovia

10:16

13—20

15. Lubuszanin T.
16. Polonia P.
17. Hutnik

10:16
4:22
3:23

17—29
6—37
6—28

1:25

5—37

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

Kotwica ERGE
Polonia Ch.
Unia
Pogoń B.
Błękitni
Orzeł Biały
Flota
Lubuszanin D.
Lech II
Celuloza
Energetyk
Dąb

18. Tur

(suw)

i

W najciekawszym meczu 13. kolejki
ekstraklasy warszawska Legia zremiso
wała u siebie z liderem tabeli, poznańs
kim Lechem 1:1.
Pozostałe rezultaty:
ŁKS — Górnik 1:2
Siarka — Wisła 0:0
Jagiellonia — Pogoń 0:1
Stal M. — GKS Katowice 2:1
Ruch — Śląsk 5:0
Hutnik — Widzew 2:2
Zagłębie L. — Zawisza 4:1
Olimpia — Szombierki 1:2

Tabela

Różnica klas
Zgodnie z oczekiwaniami, koszalińskie akademi
czki w walce o drugoligowe punkty wysoko pokona
ły w Tczewie tamtejszą Unię 102:56 (49:24).
Punkty dla AZS zdobyły: A. Saganowska — 34,
A. Chwalińska — 22, M. Lisztwan — 15, A.
Talarczyk —10, B. Dobrowolska—7, A. Nowak —
6 oraz J. Sworowska i A. Ciepła — po 4. Najcelniej
wśród tczewianek rzucała Klementowska — 12 pkt.
Od początku pojedynku wiadomo było kto w tym
meczu zwycięży. Koszalinianki przewyższały swoje
rywalki we wszystkich elementach gry i ich wysoka
wygrana jest w pełni zasłużona. Ponownie wysoką
formę zaprezentowała Aneta Saganowska, która
doskonale grała w obronie i popisywała się skutecz
ną grą w ataku.

★ ★ ★

Jeszcze raz ponawiamy apel o pomoc dla koszaliń
skich koszykarek. One naprawdę chcą wiele osiąg
nąć w drugoligowych rozgrywkach.

1. Lech Poznań
2. ŁKS
3. Ruch
4. Widzew
5. Legia
6. Stal M.
7. Zagłębie L.
8. GKS Katowice
9. Szombierki
10. Wisła
11. Hutnik
12. Górnik
13. Siarka
14. Pogoń
15. Olimpia
16. Zawisza
17. Śląsk
18. Jagiellonia

22:4
20:6
18:8
18:6
17:9
15:9
14:12
13:11
13:13
11:15
11:15
11:13
11:15
11:15
8:18
7:19
6:20
4:22

32-M5
23—12
27—12
26—14
18—12
17—11
24—16
17—11
18—19
18—15
18—17
12—15
16—20
10—18
12—26
12—29
10-36
12—33

★ ★ ★

W innych pojedynkach padły wyniki: AZS II
Toruń — BKS Bydgoszcz 33:46, Stomil Olsztyn —
Start Gdańsk 70:56, AZS Bydgoszcz — PORT
Elbląg 59:81. Pauzowała Łączność Olsztyn.

II LIGA

Tabela

Grupa I
4
4
4
3
3
4
3
4
3

1. Stomil
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Start
AZS Koszalin
PORT
Łączność
BKS Bydgoszcz
AZS 11 Toruń
Unia
AZS Bydgoszcz

8
7
7
5
5
5
4
4
3

363—188
343—233
290—220
229—201
190—230
203—250
150—163
217—407
168—254

Arsenał — Everton 2:0, Blackburn —
Manchester Utd 0:0, Coventry — Chelsea
1:2, Ipswich — Crystal Palace 2:2, Liver
pool — Norwich 4:1, Manchester City —
Southampton 1:0, Middlesbrough —Shef
field Wed 1:1, Oldham — Aston Villa 1:1,
Queens Park — Leeds 2:1, Sheffield Utd —
Nottingham 0:0, Bristol City — Leicester
2:1, Derby — Chartlon 4:3, Millwal —
Wolverhampton 2:0. (ML)

Rekord Beaty Kamińskiej
Na pływalni SOSiR w Słupsku w roli głównej wystąpiła słupszczanka Beata Kamińska. Na
dystansie 50 m stylem klasycznym w kategorii 12-latków ustanowiła ona nowy rekord

I LIGA

Tabela

„PLAVI" od wielu lat zdobyli wiele sukcesów na
boiskach piłkarskich. Liczni piłkarze i trenerzy z
Jugosławii zdobywali sukcesy nie tylko na euro
pejskich boiskach. Zainteresowanie piłkarstwem
krajów b. Jugosławii wciąż jest duże, a ich re
prezentanci nadal odnoszą zwycięstwa.
Przekonali się o tym ostatnio Meksykanie, którzy
w oficjalnym meczu towarzyskim przegrali z Chor
wacją aż 0:3.

★ ★ ★

PO RAZ pierwszy od 25 lat rugbiści Francji
wygrali z zespołem Republiki Południowej Afryki
(29:16).
Sukces trójkolorowych jest tym cenniejszy, że
przed kilkoma dniami w meczu z RPA ponieśli
dotkliwą porażkę.

Lechia G. — Polonia B. 1:1
Ślęza — Sokół 1:0
Bałtyk — Lechia D. 3:0
Polger — Zagłębie S. 2:3
Raków — Arka 1:0
Stilon — Warta 2:0
Miedź — Zagłębie Włb. 0:0
Naprzód — Górnik P. 1:2
Igloopol — GKS Tychy 1:1

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Warta
Ślęza
Lechia G.
Bałtyk
Sokół
Stilon
Raków
Arka
Lechia D.
GKS Tychy
Polonia B.
Miedź
Zagłębie Włb.
Górnik P.
Zagłębie S.
Igloopol
Naprzód
Polger

Pod „okręgową"
siatką
Siatkarze koszalińskiego AZS WSInż. w ostat
niej chwili wycofali się z mistrzostw ligi okręgo
wej.
Oto wyniki I kolejki: Przeciwlotnik Koszalin
Dartovia 3:0, Szejk Karlino — Granica 3:0. (el)

25—8
23—9
27—22
18—17
14—8
18—14
15—16
12—14
12—14
20—21
7—10
11—7
10—14
15—20
11—17
10—16
16—24
11—24

Grupa II
Resovia — Hutnik 0:0
Petrochemia — Boruta 5:3
Korona — Stal Rz. 0:1
Polonia W. — Avia 1:0
Hetman — GKS Bełchatów 3:3
Karpaty — Błękitni 0:0
Motor — Wisłoka 1:0
Stal. St. W. — Stomil 1:1

Tabela

★ ★ ★

OLAF Ludwig zdobył Puchar Świata kolarzy
zawodowych. Ostatni wyścig (57 km jazdy na
czas w Palma de Mallorca) wygrał wprawdzie
Belg J. Bruynnell, ale niemiecki kolarz już wcześ
niej zapewnił sobie dostateczną liczbę punktów w
łącznej klasyfikacji. Wybrał, a wielu polskich kibi
ców kolarstwa ma z tego ogromną satysfakcję
Szybkiego Olafa podziwialiśmy przecież przez
wiele lat na trasach Wyścigu Pokoju, (el)

21:5
20:6
17:9
16:10
15:11
14:12
14:12
14:12
13:13
12:14
12:14
11:15
11:15
11:15
10:16
9:17
8:18
6:20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Karpaty
Polonia W.
Stal St.W.
Motor
Hetman
Resovia
Hutnik
GKS Bełchatów
Stal Rz.
Błękitni
Stomil
Avia
Wisłoka
Petrochemia
Górnik K.
Boruta
Korona
Chemik

21:5
21:5
18:8
17:9
15:11
15:11
14:12
14:12
14:12
13:13
13:13
12:14
11:15
9:17
9:17
8:18
5:21
5:21

27—6
14—5
19—7
15—6
19—12
13—13
15—10
17—13
13—13
12—12
14—18
9—11
11—17
10—13
12—18
18—25
6—22
10—27
(mars)

Turniej dla wszystkich
47
uczestników
W ubiegłą sobotę mogliśmy się cieszyć wraz z
organizatorami „Turnieju dla wszystkich". Po kil
kudniowej kampanii propagandowej na łamach
naszej gazety wreszcie na starcie stanęła większa
liczba uczestników.
— Zanotowaliśmy rekord w obecnej edycji tur
nieju. Przy stołach w sali Katolickiej Szkoły Pod
stawowej przy ul. Staszica w Koszalinie stanęło 47
osób — powiedział nam współorganizator im
prezy, sekretarz Okręgowego Związku Tenisa Sto
łowego w Koszalinie, Jan Nowicki — „Głos Po
morza" ma w tym duży udziałl
Jesteśmy usatysfakcjonowani, ale... nie do koń
ca. W rywalizacji dorosłych uczestniczyli tylko
mężczyźni. Wygrał A. Ugorski z Ustki, ale w

/2P\\ZD

konkurencji pań nadal jest wacat. A przecież
warunki do gry są wręcz doskonałe, podobnie
zresztą jak i sama organizacja. Zachęcamy zatem
panie, nasze Czytelniczki nie tylko z Koszalina, aby
w sobotnie popołudnie (od godz. 14.30) od
wiedzały salę KSP przy ul. Staszica. Można tam
stracić sporo kalorii, zadbać o talię i... zdobyć
upominek.
Tym razem upominki fundowali: Wydział 0światy i Wychowania Urzędu Miejskiego w Ko
szalinie oraz Toyota-Service.
W grupie uczniów szkół podstawowych zwy
ciężyli: Marta Piłka z SP 4 Ustka i P. Rawuszewicz (SP 5 Koszalin), a wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych — Dorota Pakos (ZSRol.
Sławno) i M. Ryłów (ZSO nr 2 w Koszalinie).
Najbliższy turniej: 7 listopada, godziny bez
zmian: Uczniowie od godz. 11.30, dorośli — od
godz. 14.30. (el)

B

Hurtownia i sklep Koszalin,
ul. Niepodległości 44 tel. 256-00

oferuje pełny wybór
gwoździ budowlanych
elektrod do żeliwa
elektrod do stali nierdzewnej
poziomic i łat murarskich
pacek tynkarskich, tarcz ściernych
do cięcia stali i betonu,
kołki rozporowe

Zapraszamy od 7 do 18.

G-4070-0
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Rozmowa z Marianem Borkiem, wójtem w IMowej Wsi
Lęborskiej
materiałów do drobnych prac remon
— Macie w gminie w pozos
— Panie wójcie, czy trudno
kieruje się taką podmiejską gmi
ną jaką jest Nowa Wieś Lębors
ka?

towych tym placówkom, gdzie rodzi
ce sami zobowiązali się prace te wy
konać. Taki czas, że rodzice muszą
teraz pomagać szkole Zmuszeni jes

— Z całą pewnością trudniej niż
typowo wiejską gminą. Trzeba łączyć
rozwiązywanie problemów z mias
tem, w naszym przypadku z Lębor
kiem, bo w wielu dziedzinach są one
wspólne. To wymaga dłuższych uzgodnień. Ale „wspólnie" często oznacza też łatwiej, a przede wszystkim
oszczędniej i gospodarniej. Tak bę
dzie na przykład w kwestii rozwiąza
nia problemu oczyszczania ścieków.
Do miejskich autobusów, żeby jeź
dziły do Nowej Wsi, musieliśmy jed
nak dołożyć z własnych pieniędzy pół
miliarda złotych. Jak na naszą gminę i
ważny komunikacyjny problem, jest
to mimo wszystko spory wydatek.
— Będąc w urzędzie trafiliśmy
na obradujący zarząd. Jakie waż
ne sprawy dziś roztrząsaliście?

— Trzeba było podjąć decyzję o
przydziałe dodatkowych 100 milio
nów złotych na pomoc społeczną. To
już kolejna, piąta „setka" jaką wyasy
gnowaliśmy w tym roku na ten cel.
Niestety, potrzeby w tym względzie
stale rosną. O dodatkową pomoc fi
nansową zwróciły się też szkoły. Przy
dzieliliśmy 10 milionów na zakupy

teśmy przenieść Szkołę Podstawową
w Łebieniu do nowych pomieszczeń,
bo stary budynek sypie się. Chcemy
adaptować na ten cel pegeerowskie
przedszkole i to było też temtem obrad
zarządu. Adaptacja tego budynku bę
dzie chyba naszą największą inwesty
cją w przyszłym roku.

tałości po poprzednim systemie
— ogromny „wrzód” w postaci
nowego Zakładu Przetwórstwa
Torfowego i nowej Wytwórni
Donic Torfowych w Żelazkowie.
Co stanie się z tymi inwestyc
jami?

— Torfowisko w Żelazkowie to
rzeczywiście chyba dziś nasz najwię
kszy problem. Minister rolnictwa ka
tegorycznie zabronił dalszego pozys
kiwania torfu na tym terenie. Takie
zdecydowane stanowisko, kierując
się względami ochrony środowiska
naturalnego, zajęła też rada gminy i
nie wiadomo co zrobić z zakładami
pobudowanymi pod koniec lat osiemdziesiątych, które bez dostępu do
surowca nie mają przecież racji bytu. I
nikt nie chce ich kupić. Nie umiem
powiedzieć co się z nimi stanie. Na
razie jeszcze należą do będącego w
procesie upadłościowym Państwo
wego Przedsiębiorstwa „Pegrut",
które je pobudowało i użytkowało.
Potem pewnie przejmie je Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa i
ona będzie się o nie martwić. Nie
przyjemnie mi o tym mówić, ale od
prawie dwóch lat obie inwestycje są
nieczynne i muszą być pilnowane
przed rozkradaniem. '
Rozmawiał: Zbigniew Babiarz-Zych
Fot. Zbigniew Bielecki

Poniedziałek, 26 października 1992

Po wakacyjnej przerwie słupskie
koło Polskiego Stowarzyszenia Dia
betyków rozpoczyna regularną dzia
łalność. Kilka dni temu jego Zarząd
odnowił kontakty z młodzieżą zrze
szoną w kole przyjaciół ludzi z cuk
rzycą, działającym w Zespole Szkół
Medycznych. Z tej okazji przedstawi
ciele koła diabetyków przekazali do
dyspozycji młodzieży glukometr pol
skiej produkcji firmy „Remed" oraz
różnego rodzaju sprzęt do iniekcji i
paski testowe. Podczas spotkania omówiono również formy i zasady
współpracy w nowym roku szkolnym.
Ustalono, że w każdy poniedziałek i
czwartek od godz. 10 do 12 w siedzi
bie Stowarzyszenia ,,PAX" (ul. Jana
Ignacego Paderewskiego — do nieda
wna Pankowa) dziewczęta z Zespołu

Dziewczęta z „medyka"
pomogą
Szkół Medycznych mierzyć będą ciś
nienie tętnicze i poziom stężenia cuk
ru we krwi. Utrzymywały będą też
stały kontakt z przychodnią przy ulicy
Banacha i oddziałami szpitalnymi,
gdzie leżą chorzy na cukrzycę. W ten
sposób możliwe będzie regularne udzielanie pomocy chorym w domu.
Ponadto przyszłe pielęgniarki prowa
dzić będą wśród chorych pokazy po
sługiwania się nowym sprzętem po
miarowym.
28 i 29 października w siedzibie Sto
warzyszenia „PAX” odbędzie się
szkolenie dla cukrzyków. Pierwszy
wykład rozpocznie się o godz. 17. Z
referatami wystąpią m.in. doktor Jo
lanta Senko-Byrdziak, doktor Woj
ciech Polak i ordynator oddziału ocz
nego w Wojewódzkim Szpitalu Ze
spolonym w Słupsku — doktor Jacek
Pieniążek, (maz)

Dyżur radnego

Piłkarze na półmetku

Słupsk. Dzisiaj, 26 brh. w ratuszu,

Z podokręgu Słupskiego Okręgowego
Związku Pitki Nożnej w Człuchowie otrzymali
śmy tabele klasy ,,B" w piłce nożnej po rundzie
jesiennej sezonu 1992/93. W grupie „połu
dniowej” czołówka ukształtowała się nastę
pująco: 1. MKS Debrzno, 2. LZS Błękitni
Słupia, 3. LZS Zefir Polnica. Na czele grupy
„północnej" jest LZS Spółdzielca Nadziejewo,
który wyprzedza Drzewiarza Rzeczenica i LZS
Krzemień Krzemieniewo, (fen)

pok. 118, I piętro, interesantów w
sprawach skarg, zażaleń i wniosków
przyjmować będzie radny Zbigniew
Zielonka, członek Komisji Zdrowia i
Opieki Społecznej Rady Miejskiej.
Dyżur potrwa w godz. 14—15.30. (a)

Zaduszki jazzowe

Zastępowanie pieców koksowych lub węglowych gazowymi w instalacji central
nego ogrzewania w mieszkaniach i innych lokalach, staje się w Słupsku coraz
powszechniejsze. Dla wielu sędziwych lokatorów domków jednorodzinnych i miesz
kań z tzw. etażowym centralnym ogrzewaniem, jest to prawdziwe dobrodziejstwo.
Wreszcie koniec z męczącym i kłopotliwym (a także coraz droższym) zaopat
rywaniem się w opal na zimę.
Rejon Gazowniczy w Słupsku wydal już zezwolenia na około dwa tysiące takich
instalacji gazowych. Zainstalowano dotychczas około 1300 pieców. Wydanie ze
zwolenia jest uwarunkowane spełnieniem konkretnych wymogów — potwierdzonych
opiniami administracji budynku, kominiarza, specjalistów działu technicznego sieci
słupskiego rejonu. Kilku prywatnych wykonawców instalacji sanitarnej i gazowej
posiada zezwolenia Rejonu Gazowniczego na wykonywanie tych prac.
Na zdjęciu: wymiana pieca do ogrzewania zakładu fryzjerskiego przy Alei Wojska
Polskiego w Słupsku. (joj)
Fot. Jan Mazięjuk

Słupsk. Tradycyjnie przed Świętem Zmarłych Młodzieżowe
Centrum Kultury organizuje „Zaduszki jazzowe". W piątek, 30
bm. o godz. 20 w kawiarni MCK wystąpi grupa muzyczna w
składzie: Mariusz Bąk — instrumenty klawiszowe, Jacek Mazu
rkiewicz — saksofony, Andrzej Guziński — gitara basowa,
Krzysztof Kołosowski — perkusja i Roman Pawlaczyk — gitara.
Dodatkowo wystąpią zaproszeni muzycy spoza granic kraju.
Organizatorzy zapraszają muzyków ze Słupska do wzięcia
udziału w jam-session, które odbędzie się po części koncer
towej. (a)

Militaria
W Klubie Słuchacza Szkoły Policji (ul.
Kilińskiego 42) czynne są dwie wystawy,
otwarte z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
orłów wojskowych, czapek, hełmów i in
nych żołnierskich nakryć głowy, mundu
rów (w tym umundurowań księży kapela
nów) i elementów uzbrojenia WP, wytwo
rów medalierskich, tematycznych widokó
wek (z opisami) i wydawnictw książko
wych — w opracowaniu nadkomisarza

Zdzisława D róbki isierż. JanaPotalskiego
oraz orderów, odznefczeń, oznaczeń i me
dali WP — ze zbiorów Eugeniusza
Brzóski (Wojskowy Klub Garnizonowy) i
Z. Dróbki (Klub SP).
Obydwa te pokazy zorganizowane zo
stały przede wszystkim z myślą o uczniach
miejscowych szkół i placówek oświato
wo-wychowawczych. Najlepiej je oglądać
po uprzednim zaanonsowaniu telefonicz
nym (nr telefonu: 255-72 lub 220-71,
wewn. 263). Będą udostępnione zwiedza
jącym do końca listopada, (jel)

Policyjni nauczyciele do nauki
Jak poinformował nas komendant
słupskiej Szkoły Policji, podinspektor
mgr Edward Sobków, dzisiaj (26 bm.)
rozpoczynają się kilkunastotygodniowe zajęcia studium pedagogicznego dla
kadry dydaktycznej tej szkoły, kształ
cącej systemem kursowym podofice
rów i aspirantów (dawn, chorążych)
mundurowych służb prewencyjnych.
Jego uczestnicy zapoznają się z do
świadczeniami Scotland Yard’s Colle
ge. Stanowi to efekt ubiegłorocznej
wizyty w Słupsku grupy angielskich
policjantów z Carlisle i innych miast
W. Brytanii.

2 listopada zainauguruje działalność
roczne studium podyplomowe, utwo
rzone przy wydatnej pomocy rektora
WSP prof, dr hab. Andrzeja Ewerta
oraz prof. Teresy Wróblewskiej. Pro
gram tego studium jest wspólnym dzie
łem kierownictw rzeczonych szkół. One
też będą sprawować nad nim organiza
cyjno-finansową pieczę. Co warte uwa
gi: trzydziestka uczestników postano
wiła opłacać podnoszenie swoich kwa
lifikacji z własnej kieszeni i ubiegać się o
dyplomy w czasie wolnym od zajęć
służbowych (sobotnie popołudnia, nie
dziele). (jel)

Sport szkolny

cami w poszczególnych kategoriach wie
kowych zostali: 1985—Agnieszka Korniak
(SP 3) i Leszek Frączyk (Przechlewo),
1984 — Martyna Mielewczyk (SP 3) i
Krzysztof Duszyński (Objazda), 1983 —
Joanna Radtke (SP 5) i Łukasz Doleciński
(SP 3), 1982 — Weronika Obojska (Lipusz
woj. gdańskie) i Tomasz Lupa (SP 5), 1981
— Anna Gierszewska (Przechlewo) i Karol
Pobłocki (Lipusz), 1980 — Anna Maroszek
(Przechlewo) i Sławomir Modrzejewski
(Lipusz), 1979 — Ewa Reszka (Lipusz) i
Maciej Rolecki (SP 1), 1978 — Teresa
Frymark (Borzytuchom) i Grzegorz Kujaw
ski (SP 1). Wygrała drużynowo SP nr 5.
(fen)

Bytów. Zakończyła się I runda szkolnej

ligi w piłce nożnej. Rozegrano 60 spotkań,
w których uczestniczyło blisko 1200 futbolistów. Wśród uczniów klas I, IV, VI, VII i
VIII na czele są reprezentanci SP 5, a w
klasach II, III i V liderem jest SP3. Wstawce
drużyn szkół ponadpodstawowych prowa
dzi ZS Zawodowych. Do najskuteczniej
szych graczy należą: Tomasz Lupa (SP 5)
— 6 bramek i Krzysztof Murawski (ZS
Ogólnokształcących) — 7.

★ ★ ★
W bytowskich biegach przełajowych
wystartowało 534 uczestników. Zwycięz-

Bandera
Zawodnią/ Łebskiego Klubu Żeglarskiego zakończyli tegoroczny sezon. Kilka dni
temu w stanicy nad jez. Sarbsko odbyła się uroczystość, w trakcie której zdjęto z masztu
banderę. Wcześniej rozegrano wewnątrzklubowe regaty. Na starcie stanęło 15 młodzi
ków. Najlepszym okazał się Rafał Kliński. Przebieg zawodów obserwowali z brzegu
licznie zgromadzeni rodzice i zaproszeni goście z burmistrzem Łeby na czele (burmistrz
jest też jednym z prawie 60 członków klubu). Po regatach wszyscy zasiedli do stołu, do
gorącej grochówki ,z wkładką . Podsumowania sezonu dokonał komandor klubu
Brunon Hokusz. Przypomniał on, iż klub byl współorganizatorem dwóch eliminacji
Mistrzostw Polski w windsurfingu w klasie funboard, że zawodnik a jednocześnie trener
Bernard Kęsik zajął 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w klasie receboard. Do udanych
zaliczył też pierwsze starty młodzików w Mrągowie i na Zalewie Zegrzyńskim.
Podstawą utrzymania klubu są dotacje Zarządu Miasta, własna działalność gospodar
cza (komercyjna szkółka windsurfingu, kolportaż widokówek) i wsparcie licznych
sponsorów, zwłaszcza PZ Seeger Dach z Łebieńca. (wb)

Uczniowie w Ze
spole Szkół Gast
ronomicznych w
Słupsku, w ra
mach zajęć prakty
cznych nauki za
wodu kucharza, te
chnologa żywienia
i ciastkarza, pieką
smakowite pączki,
rogaliki, rożki i bu
lki. Tę „produkc
ję” sprzedaje się w
kilku
bufetach
(m.in. w ZUS, Bur
sie Szkolnej, Szko
le Społecznej) uzy
skując niewielkie
kwoty wspomaga
jące fundusz na za
kup naczyń ku
chennych czy śro
dków czystości.
Na zdjęciu: dzie
wczęta niosą świe
ży wypiek (rożki)
dla jednego z zao
patrywanych bufe
tów. (joj)
Fot. Jan Mazięjuk

Z Przechlewa

Dyżur reportera

iPHMK

Dzisiaj, w godz. 9—16, w słups
kiej redakcji (al. Sienkiewicza 20
I piętro, pokój 105, tel. 239-12)
sygnały i interwencje Czytelni
ków przyjmuje red. Krzysztof
Niekrasz. (Teb)

Józef Sitarz odchodzi
Zasłużony, długoletni dyrektor przechlewskiego OSiR odchodzi na rentę. Za jego szesnas
toletniego dyrektorowania powstała wspaniała
baza turystyczna nad Jeziorem Końskim i obiek
ty sportowe w Przechlewie. Niejedno miasto
mogłoby pozazdrościć takiej bazy! Józef Sitarz
zorganizował w tym czasie setki imprez, często o
zasięgu ogólnokrajowym czy nawet między
narodowym (spływy Brdą i zawody hippiczne).
IV czasie ostatniej sesji Rady Gminy dyrek
tora Sitarza pożegnano serdecznie. Były kwiaty i
upominek, a ze strony dyrektora podziękowa
nia za współpracę oraz zapewnienie o dalszej
aktywności na rzecz kultury i sportu Przechlewa.
Dużo zdrowia, panie Józefie!

Podsumowano pierwsze półrocze działalno
ści budżetowej gminy. Wynika z niego, że
dochody przeważają nad wydatkami. Jest jesz
cze nadwyżka wielkości 116 milionów. Podob
nie w zakładach budżetowych gminy.

Przedszkole na sprzedaż
Ze względu na brak chętnych, musiano zlik
widować przedszole nr 3. Pozostało jeszcze
dwieście miejsc w drugim przedszkolu. Chęt
nych jest 70 dzieci plus zerówki. Władze gminy
zapewniają, że wszyscy znajdą miejsce w przed
szkolu. Jeżeli liczba przedszkolaków znacznie
się zwiększy, wówczas oddziały zerowe będzie
można przenieść do szkoły.
Miesięczna odpłatność od dziecka wynosi 50
tysięcy zl plus „wsad do kotła”. Obiekt zlik
widowanego przedszkola postanowiono zbyć w
formie przetargu. Gminy nie stać na kosztowne
przeróbki w starym budynku i adaptację pomie
szczeń na mieszkania.

Wieść gminna niosła, że ośrodek wypoczyn
kowy w Wandzinie kupił pan Kotański dla
„Monaru”. Okazało się, że obiekt od Bydgoskiej
Fabryki Kabli jeszcze przez „Monar” nie został
zakupiony. Tutejsze władze wysiały w tej spra
wie pismo do Bydgoszczy, bowiem gmina ma
prawo pierwokupu.

Bieda wśród dzieci
Przebudowa kotłowni rejonowej przy ul. Średniej w Człuchowie była do
przejęło na siebie ciężar budowy oczyszczalni ścieków, większość środków z
budżetu pójdzie na tę inwestycję. Zakończenie przebudowy kotłowni opóźni
się. Jak nas poinformował dyrektor człuchowskiego RPGKiM, Stefan Pestka,
na montaż kotła i inne prace trzeba wydać ok. 450 min zł. Deficyt ciepła, w tym
rejonie wynosi 40%. Dodatkowy kocioł, oznacza możliwość dalszego rozwoju
budownictwa mieszkaniowego na osiedlu.
Zakończenie przebudowy przewiduje się na lata 1994—95.
Fot. Jan Mazięjuk. (kor)

Pijany się nie przemknie

Taekwondo w szkole

Komisariat Policji w Czarnem
wzbogacił się o alkotest, zakupiony
za 22 miliony złotych. Głównymi
sponsorami byli: Zarząd Gminy w
Czarnem, GS ,,SCh”, Nadleśnictwo,
PPB Czarne. Obecnie wszystkie ko
misariaty policji w rejonie człuchowskim mają alkotesty.
Do niedawna jeszcze Komisariat
Policji w Czarnem obejmował rów
nież rejon Rzeczenicy, teraz wydzie
lono dwa oddzielne komisariaty
Czarne i Rzeczenica.
Ostatnio wspólną sprawą, którą
się zajmowano, była kradzież bydła
z gospodarstwa prywatnego w Rze
czenicy.

Krzysztof Pajewski, niedawny
mistrz Europy w taekwondo zorga
nizował sekcję w miejscowej szkole.
Zajęcia

dla

dzieci

i

młodzie-

Ekspresem
z Czarnego
ży odbywają się dwa razy w tygod
niu i cieszą się dużym zainteresowa
niem.

Białorusin
uczy angielskiego
W szkole rozpoczął się kurs języ
ka angielskiego. Planowane są też

SŁUPSK

Z kasą gminną nie tak źle!

Kotański w Wandzinie?

niedawna jedną z największych inwestycji miasta. W związku z tym, że miasto

\

Przechlewscy (i nie tylko!) nauczyciele coraz
częściej wypełniając dzienniki lekcyjne, w rub
ryki — miejsce pracy rodziców, wpisują —
bezrobotni! Rada Gminy pomyślała o dzieciach
z ubogich rodzin. IV ubiegłym roku gmina
pokrywała 50 procent kosztów dożywiania w
szkołach. IV tym roku Zarząd Gminy rozważy,
cfy nie pomóc i tym uczniom, których w ogóle
nie stać na dożywianie i nie opłacić też tych
drugich 50 procent. Inicjatywę ma wspomóc
miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, (kor)

zajęcia z języka niemieckiego i —
gdy znajdzie się grupa chętnych — z
języka francuskiego. Większość za
jęć z języków obcych prowadzi Bia
łorusin, Borys Dercz.

Drogo w USC
Ludzie, którzy przychodzą do Urzędu Stanu Cywilnego, narzekają
na nowy cennik opłat skarbowych.
Sporządzenie aktu małżeństwa kosz
tuje 500 tys. zł, odpis aktu stanu
cywilnego 200 tys. zł, zezwolenie na
zawarcie związku małżeńskiego po
za miejscem stałego zamieszkania
— 200 tys. zł.
W październiku na ślubnym ko
biercu w Czarnem stanie 7 par. 24
października ma być zawartych aż 5
związków małżeńskich, (be-es)

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 ze Słupska, In
formacja o komunikacji miejskiej MPK 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

iiod/ 15 20 sotrotv 9

14 niedziela 9
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JgUsIugi
POGOTOWIE SZKLARSKIE (cało
dobowe) SŁUPSK, ul. Mostnika 7, tel.
435-593

„ADA" KOMPUTEROWY BANK IN
FORMACJI (całodobowy) — usługi—han
del—produkcja, tel. 434-316
TELENAPRAWA — przestrajanie w domu
klienta. Słupsk i okolice tel. 241—97
„INSAT" ontaż anten satelitarnych, po
miary opracowania w zakresie ochrony śro
dowiska (hałas), Słupsk, tel. 434-895
SERVISCO — 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 CO,
GAZ, Słupsk, tel. 442-085

POMOC

DROGOWA

(całodobowa)

Stupsk tel 279 40 21 1 4R

I) Dyżury
SŁUPSK: „NAD SŁUPIĄ
48 tel. 266-50

I Kilińskiego

LĘBORK: „BLUSZCZOWA", ul. Czoł
gistów tel. 621 -705

USTKA: „REMEDIUM", ul. Kard. Wy
szyńskiego 1 b, tel. 146-969

MIASTKO: „POD LIPAMI", ul. Dwor
cowa, tel. 22-56

BYTÓW: „POD ORŁEM", ul. Wojska
Polskiego 27, tel. 25-55

CZŁUCHÓW: „ZAMKOWA", ul Króle
wska 2 tel 258

Kino
SIUPSK MILENIUM (tel. 251-91) Za horyzontem" (USA, I. 15), g. 17.00,
19.15
USTKA: DELFIN (tel. 144-677)— nieczyn
ne
LĘBORK: FREGATA (tel. 622-084) —
„Komando Foki" (USA, I. 12), g. 17.00,
Bugsy" (USA, I 15), g. 19.00

3^Wideo

SłUPSK
MAGIC, ul Findera 3 (WDK;
kasety wideo, audio, CD, itp. zaprasza co
dziennie 12—20, niedziela 16—20, tel.
235-38
„ASTERIX" w kinie „MILENIUM" kasety
wideo, płyty kompaktowe, czynne 11—20
„MAX” — ul. Sienkiewicza 15a, czynna:
poniedz.—sobota 12—20 (sprzedaż kaset z
licencją na wypożyczanie), ul. Kopernika
(RDT) czynna: poniedz.—piątek 10—18, so
bota 10—15, ul. Wolności (targowisko)
czynna: poniedz. — piątek 9—18, sobota
9—14
„PACO" Słupsk, ul. 3 Maja 22 (MCK)
czynna codziennie 10—19, niedziela 10—15,
Filia — Łeba, ul. Kościuszki 42, Filia Kępice —
ul. Szkolna 2. (Teb)

__________

PAWILONY UNIWERSALNE „BAMOR”
★ KOMPLEKSOWA ZABUDOWA TARGOWISK ★ PRZYDROŻNE BUFETY WRAZ Z ZA
PLECZEM MIESZKALNYM ★ PAWILONY HANDLOWE ★ KIOSKI DO KOLPORTAŻU PRASY ★
SANITARIATY, UMYWALNIE ★ ZAPLECZA SOCJALNE ★ WIELE INNYCH ROZWIĄZAŃ ★ ^

PODEJMIJ DECYZJĘ JUŻ DZIŚ
Producent: Z.N.M.R. 73-310 RESKO, ul. Jedności Narodowej 21, Tel.: (0-932) 51-500__________
W

„STAR FOODS

CHEESE SNACKS

KOMPUTERY
DLA FIRMY
I DOMU

o wyjątkowym smaku sera

CHESSE PUFFS
o wyjątkowym smaku sera

COMPUTER
PARTNERS

z naturalnych orzechów laskowych

PIZZA SNACKS
MAGIC SNACKS

o specjalnynh smaku
ziemniaków i sera

DYSTRYBUTOR
Hurtownia SOTO
Mirosława Tomaszewska

Koszalin, ul. Zwycięstwa 269/7
tel. 43-58-81
Magazyn ul. Przemysłowa 6 czynny od 2 XI

★ ★ PARKING ★

...TO...

★ ★

do korzystania z parkingu strzeżonego
całodobowego przy Ośrodku, ul. Zdrojowa 1
Uwaga: dla mieszkańców Kołobrzegu,
abonament miesięczny 200.000,— zł

Zapraszamy!

OGŁOSZENIA
DROBNE

KAWICE ROBOCZE
WSZYSTKIE TYPY
UBRANIA I OBUWIE ROBOCZE
KOSZULE FLANELOWE
FARTUCHY OCHRONNE
OGRODNICZKI + BLUZY
KREMY OCHRONNE DO RĄK
PASTY BHP

POLONEZA (rok 1984) po wypadku,
automaty do produkcji lodów, szt. 2. Wia
domość Człuchów, 14-28.

WYTNIJ, ZACHOWAJ,
ZAPAMIĘTAJ!

WŁAMYWACZ NIE CZEKA

Ustka ul. Słowackiego 25
tel. 145-061 wewn. 109
oferuje do sprzedaży:

AUTO-Handel Banasik — komis —
skup — sprzedaż, raty, pełna obsługa,
wszystkie opłaty na miejscu. Koszalin, ul.
Gnieźnieńska 38, tel. 224-64.

DOMY — najwiykb/y wybór łłotokata
logi) oferuje „MERKURY" — pośrednict
wo. Obsługa kupujących bezpłatna!
Słupsk, Władysława IV 7 (12—18), tel.
434-606.

Lębork,

VOLKSWAGEN golf 1440 diesel, rok
1980. Kępice, ul. T. Bielaka 12/8.

SPRZEDAM dom. Miastko, Bogusława X 12, tel. 37-72.________________

VOLKSWAG EN A polo (1987). Miast
ko, tel. 35-66.

SKLEP — centrum Słupska sprzedam —
wydzierżawię. Słupsk, 233-50.

OPEL kadett
288-25.

KIOSK handlowy udostępnię. Ustka,
tel. 145-611, po dwudziestej.

Stupsk,

KIOSK typu „Ustka". Miastko, tel.
36-11.______________________________

PEUGEOTA 305 (1984) 1,6 D. Słupsk,
Chopina 13/4.
MERCEDES 306 D. Koczała, tel. 20.
126P (1985), polonez (1982). Kobyl
nica, tel. 291 -24.
BMW 520 (1980). Słupsk, 266-43.
SYRENĘ bosto, piec trzy komory —
piekarniczy. Ustka, 145-492.
Słupsk, tel.
_____

,,AUTO-VICTORIA" — komis — skup
— sprzedaż, raty, pełna obsługa, opłaty na
miejscu. Części —ekspres. Słupsk, Szcze
cińska 57, tel./fax 432-860.

KURNIK 700 m kw. do remontu
135.000.000,— możliwe raty. Oferty Ko
szalin 9, skrytka 27.
GARAŻ — Szczecinek osiedle Zachód,
tel. 420-41, do piętnastej.
„HELP" — komputery, drukarki, akce
soria, gry TV. Lębork, Targowa 50 A.
KOMPUTER Commodore 128D. Koszalin, Kołłątaja 13/2, tel. 457-181.
KURTKĘ z rudych lisów nową.-Lębork,
tel. 624-944, po piętnastej.
AKORDEONY,
jachty,
Szczecinek, tel. 445-23.

zagłówki.

AUTOKOMIS pośrednictwo Kobylni
ca, Witosa 42, 291 -86, 272-75. Przyczepkę towarową 330 kg (plandeka), części
simsona.

HURTOWNIA Słupsk, ul. Gdyńska 33,
tel. 216-89 prowadzi sprzedaż — dziewiarstwo damskie i męskie z Zakładów „Iwo
na" w Łodzi rajstopy, skarpety, getry z
„Syntexu" w Łowiczu. Zapraszamy.

STARA z silnikiem leylanda — oplandekowany. Słupsk, tel. 43-73-89, po osiemnastej.

POWSZECHNA wyprzedaż obuwia
męskiego. Słupsk, Frąckowskiego 3,
438-626.____________________________

ROZPOCZĘTĄ budowę. Słupsk, tel.
240-22, 223-38.

CHRYZANTEMY ładne tanio sprzedaż.
Semkowski Charzyno, Szkolna 29, tel. Ko
łobrzeg, 812-96 oraz Centrala Rybna Ko
szalin.
CUKIER hurt Kołobrzeg, 0965/22-77T

MIESZKANIE
dwupokojowe
Gdańsk—Orunia sprzedam. Słupsk, tel.
439-078.
SILNIK do łady 1300. F3ytów, tel. 24-03.
PRZYCZEPA gastronomiczna. Kosza
lin, 256-15.
ROZPOCZĘTĄ budowę domu w Słup
sku przy ul. Reja. Wiadomość 3 Maja
23/45, po dwudziestej (Miodek).
NOWY dom jednorodzinny 120 m kw.
wszelkie wygody. Polczyn-Zdrój, ul. Kazi
mierza Wielkiego 2.
Redaktor naczelny:

POMORZA
ZDZISŁAW STADNIK

GRZEJNIKI żeliwne 44.000 żeberko.
Słupsk, 432-589.
ALMAR, żaluzje pionowe, poziome,
Rolniczy Dom Towarowy Słupsk, tel.
284-49._____________________________
LADA niskotemperaturowa LCN-20.
Koszalin, 457-237.____________________
PRALKĘ automat. Słupsk, 223-89.
TONERY do
Słupsk, 293-10.

drukarek

laserowych.

akcesoriów pogrzebowych oraz kilkanaście
wzorów trumien już od 600 tys. zł.

—

TANIO lady, półki, stół ocynk, haki.
Słupsk, tel. 282-95.
ZEZWOLENIE na międzynarodowy
przewóz drogowy (żółta karta) Słupsk,
11-25-86,___________________________
AUTOMATYCZNY zespół spalania od
padów drzewnych, trzy konstrukcje tuneli
foliowych. Ustka, tel. 146-905, po godz.

z flauszu
w hurcie i detalu
Różnorodność
wzorów i kolorów

poleca:

OFERUJE PRODUCENT

★ leki ★ zioła i parafarmaceutyki ★ smoczki, butelki itp. ★
materiały opatrunkowe ★ pam
persy krajowe, podpaski, wata
★ chusteczki higieniczne

Słupsk ul. 22 Lipca 7
(Salon Marcelin)
(059) 282-61
w godz. 10—18

UWAGA! Bardzo duże zniżki przy
zakupie gotówkowym pamper
sów, waty i podpasek (np. podpa
ski Bella x 20 — 6.500,—)
Możliwa dostawa naszym
transportem gratis.

Zapraszamy w godz. 9—17 .
sobota od 9—12.

G-4286

ELEGANCKIE
PŁASZCZE
DAMSKIE

Hurtownia
Farmaceutyczna
Unifarm”

Kurtki ocieplane — 150.000,—
L

G-4236-0

Prowadzimy również
remonty oraz skup
części zbędnych.^ 4Q48 o

Słupsk, Hubalczyków 8,
tel. 211-70.
G-4262-0

J

Zamiany

AUTOMAT do lodów. Koszalin, tel.
45-16-82.___________________________
SKÓRY z tchórzofretek. Koszalin, tel.
45-79-03, po dziewiętnastej.

126P zamienię na większy np. 125p„
polonez. Słupsk, tel. 43-19-19.

Lokale
WYNAJMĘ pokój dla bezdzietnego
małżeństwa. Słupsk, ul. Batorego 23/60.
POSZUKUJĘ 1-2-pokojowego miesz
kania w Słupsku. Lębork, 621-819, po
siedemnastej.

CZĘŚCI do agregatu tynkarskiego ATR.
Koszalin, tel. 45-01-39.

WYNAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe na
os. Sportowa. Lębork, 61-15-85.

OPEL kadett 1982/84 po wypadku lub
do remontu. Ustka, 145-233.
SYRENĘ bosto. Koczała, 177/16, Dobrzański.
KUPIĘ ciągniki starsze, sprawne: T-25,
C-28, C-330, C-360. Oferty pisemne pod
adresem: Barbara Karmelita, Słupsk, Prusa
12/6.____________________________________

SKÓRY lisów hodowlanych — skupu
jemy „EURO-PELZ" Nowak, Koszalin, tel.
269-08, w godz. 9—18.
K-2661 -0
P.PRZEDSIĘBIORSTWO Rolne w
Bobolicach zakupi pilnie kocioł stalowy
parowy o pow. grzew. od 5—9 m. Wydaj
ność pary do 100 kg/h. Bobolice, tel.
187-271.____________________________
OLCHĘ 25 mm I klasa kupię. Stolarzy
meblowych zatrudnię natychmiast. Słupsk,
272-06, fax 265-25.

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,
nkretarz redakcji — 251 -01: dział depeszowo—zagraniczny — 244-75: dział
porterski — 224-95; dział publicystyki społecznej — 244-10; dziat publicys’ .ki gospodarczej — 243-53; redaktor sportowy — 251 -14.
DZIAŁ LISTÓW I INTERWENCJI przyjmuje interesantów (z obu
Aojewództw) w godzinach 9.30 — 16 w siedzibie redakcji (X piętro, pok.
' >06), także telefonicznie pod numerem 250-05 (z wyjątkiem wolnych

PRAWNIK udziela porad w poniedziałki i czwartki w godz. 13—15
a redakcji (pokój 003, piętro techniczne) — wyłącznie osobiście. W oddziale
'edakcji w Słupsku—wponiedziałki i czwartki, godz. 15—17 (p. 107,1 piętro)
Porady udzielane są bezpłatnie.

Słupsk,

TELENAPRAWA,
Stupsk, 430-264.

tanio,

solidnie.

MAGNETOWIDY, telewizory napra
wa. Koszalin, tel. 275-91.
TELENAPRAWA — Szyszka, Koło
brzeg, 230-20.
ŻALUZJE. Świdwin, 533-13.
ŻALUZJE. Koszalin, 43-08-98.
Słupsk,

POSZUKUJĘ pomieszczenia na sklep
w centrum Kołobrzegu powyżej 12 m kw.
Kołobrzeg, tel. 819-39, po siedemnastej.
NORD-NI ER UCHO MOŚCI. Koszalin,
Zwycięstwa 137. tel. 279-21, wewn. 171,
176, 177, 250-39. Mieszkanie trzypokojo
we, I piętro, 70 m kw„ parkiet, ogrzewanie
etażowe, 190 min.
WYDZIERŻAWIĘ lokal użytkowy w
centrum Kołobrzegu. Ewentualnie przystą
pię do spółki, tel. 243-91.
SPRZEDAM, wydzierżawię kurnik
1000 m kw. dom w stanie zamkniętym.
Czarne, tel. 130.

ŻALUZJE pionowe, poziome. Koło
brzeg, 249-96.
RADIO TAXI Koszalin, tel. 919 — do
jazd bezpłatny.
ALARMY,
autoalarmy
433-306, Piłsudskiego 80.

Słupsk,

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

FOLIE przeciwwłamaniowe — montaż.
Malowanie, tapetowanie. Kołobrzeg, Po
godna 6, tel. 267-06.
TRANSPORT krajowy i zagraniczny
(1,5 tony). Koszalin, tel. 412-321.
WYPOŻYCZALNIA
Ustka, 144-579.
PRALKONAPRAWY
Słupsk, 432-810.

domowe.

POLAR Serwis. Najtańsze domowe na
prawy AGD. Kołobrzeg, 295-29.
LODÓWKI, pralki. Koszalin, 223-89.
PRALKONAPRAWY, lodówki. Koszalin, 45-25-25________________________
DEZYNSEKCJA. Koszalin, 241-24~
DEZYNSEKCJA. Koszalin, 45-40-57.

Kątnik,

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dy
wanów, tapicerki w domu klienta. Słupsk,
tel. 442-372._________________________

WIDEOFILMOWANIE, fotografowa
nie. Słupsk, 265-53, Sikorski.

CYKLINOWANIE, lakierowanie. „Cyklinolak" Koszalin, 435-496.

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 „ForurrfSpólka z o.o., ul. Zwycięstwa
137—139, 75-604 Koszalin, centrala telefoniczna 279-21, telex 0532275,
telefax: 233-09. Dyrektor wydawnictwa tel. 226-93.
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z o.o. w Koszalinie, ul.
A. Lampego 18/20.

OFERUJE

SZEROKA GAMĘ
UBRAŃ ROBOCZYCH
W RÓŻNYCH KOLORACH
KOSZULE FLANELOWE
JAKOŚĆ WYŻSZA NIŻ CENY

Zapraszamy!
G-4287-0

r.

„WIEDZA
organizuje kursy:

★ NOWOCZESNYCH SEKRETA
REK ★ KOSMETYCZEK ★ MA
SAŻU I i II stopnia ★ KOMPUrEROWE I i II stopniał BHP ★
SMALL BUSINESS’U ★ i inne na
zlecenia Firm.

Koszalin, tel. 277-51
wew. 204, 118.
Zapraszamy
G-4292-0

✓

KSERO — 450 zł „HELP" Lębork, Tar
gowa 50 A.
ZESPÓŁ muzyczny AMADOS Pośred
nictwo nieruchomości. Słupsk, 43-47-42.

Medyczne
LECZENIE — AKUPUNKTURĄ lek.
med. Sławomir Wilk, Matejki 45, Koszalin,
tel. 450-444.

SPÓŁDZIELNIA „Dobar" w Dobrej
Słupsk, tel. 11-11-89 zatrudni pracowni
ków masarni — możliwość otrzymania
mieszkania.

samochodów.

PRANIE dywanów. Białogard, 20-69.
WIDEOFILMOWANIE,
Słupsk, 245-64.

tel. 255-17

AUTOALARMY, odtwarzacze — „AU
TO — Plus" Słupsk, tel. 439-145.

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów,
tapicerek, mycie okien. Słupsk, 444-042.

Usługi

Słupsk ul. Kozietulskiego 2
(równoległa do Kniaziewicza)

TANIE żaluzje. Słupsk, 433-63, Lębork,
627-310.

ŻALUZJE poziome, pionowe, rolety antywłamaniowe.Kołobrzeg, 240-86.

„DELTA" — pośrednictwo kupna —
sprzedaży: mieszkań, domów, działek, in
nych nieruchomości. Słupsk, Traugutta 19,
tel. 234-00 (10—17).

Kupno

domowe.

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

„ARS CHRISTIANA" Sklep Koszalin,
Wyszyńskiego 14 (k. katedry), tel. 248-67
zaprasza, godz. 10-—18, soboty 10—14 po
atrakcyjne firmowe znicze i inne art. dewocyjno-pamiątkarskie. Realizujemy także
sprzedaż hurtową na atrakcyjnych warun
kach.

DRZWI garażowe — tanio. Unieście,
189-354.

TELENAPRAWY
241-97.

J

P.P.H. „MAGDA"

G -3995

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

17._______________________________________
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Części zamienne, ogumienie

Płaszcze gumowe — 150.000,—

1£>—604

CN
IO (N
<D O

98.000,—

108.000,—

ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul. Zwycięstwa 137—139,

WIFSŁAW WIŚNIEWSKI

Dyrektor wyiiawmctw.i

robocze

Koszule flanelowe — 59.000,—

AUTO-Komis „LOTUS" bezpłatne przyj
mowanie samochodów, sprzedaż ratalna,
Słupsk, róg Szczecińskiej — Dunikows
kiego, 44-26-82.

min.

ocieplacze 70.000,------ 75.000,—
Ubrania

Posiadamy w sprzedaży szeroki wybór

w Bydgoszczy,
ul. Grunwaldzka 73
tel. 22-60-64 fax 22-10-03

SCANTRONIC, DSC
VISONIC, CROW

ULGĘ celną. Słupsk, 225-64.

Organizujemy kompleksowe usługi pogrzebowe.

nowe w cenach fabrycznych
i po odbudowie

/6-200 SŁUPSK
ii Deotymy 8/1 a
1 e i . / f a x
059/23896

rPPH „MARANTA"^

TEL. 24-874

r spalinowe i elektryczne ^

Słupsku na ul. Tuwima 3 w bramie przed, .przejściówką) tel. 284-95.

poleca

G-3917-Z

SŁUPSK, UL. M. BUCZKA

ZAKŁAD POGRZEBOWY „FOŁTYN I KRAMEK”
informuje o przeniesieniu działalności z ulicy Kopernika 28 w

sklep PHiU

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
SYSTEMÓW FIRM:

g-4253-0

':/

przedsiębiorstwo handlowe

Sprzedaż

ŻUK (1989), 21
238-96,240-21.

%

K-2225-0 J

WÓZKI
WIDŁOWE

ALARMY

OWS „Chalkozyn” w Kołobrzegu

(1990).

Towar dowozimy własnym transportem.

%//////////////////////////////^^^^^

.....

SPECJAŁ SNACKS

1,4

Skład — Sianów ul. Dworcowa 62 tel. 185-454
Sklep — Koszalin ul. K. Marksa 21

G-3980-0

pikantne o smaku boczku

AUTOPOŚREDNICTWO.
61-28-46.

__

zaprasza do składu fabrycznego.
Kryształy w szerokim asortymencie

y

pon.-pt. 11—18
w każdą sobotę 10—14

BACON SNACKS

Ż

w Stroniu Śląskim

n

Zapraszamy:

o smaku sera i pomidorów

VinlAff*
Huta Szkła TTYTrcłlaInwprrn
Kryształowego „Violetta

%

Słupsk, ul. Sienkiewicza 20
tel. 249-53

o smaku pizzy

lin ło

I

Sprzedaż na rafy!

NUT SNACKS

★

|Ż

K-2751-0

CYKLINOWANIE, układanie parkietu,
boazerii. Koszalin, 43-02-77.
PRZYJMUJĘ zamówienia na dostawę
hurtową warzyw, owoców — cena gieł
dowa. Słupsk, 215-22.

Różne
RZYM, Paryż — regularne przejazdy co
tydzień luksusowymi autokarami, bilety i
informacje „ALGA" Złocieniec, tel.
(0-961) 714-47, „BINEX" Koszalin, tel.
260-41.
SZKOŁA angielskiego, niemieckiego
prowadzi zapisy — Kołobrzeg, 265-02.
KURSY radiotelefonista UKF, ratownik
morski, p.poż. Ustka, 14-66-30.
ARTYSTA plastyk Włodzimiera Kolk
przygotowuje do egzaminów na wyższe
uczelnie plastyczne i architektoniczne. Ko
szalin, tel. 45-25-14.
MAM lokal użytkowy w centrum Koło
brzegu szukam kulturalnego, uczciwego
wspólnika. Tel. 243-91.
POGOTOWIE towarzyskie „Eliza"
Słupsk, informuje o zmianie tel. 444-730.
Zatrudnię panie do 35 lat.

BIURO Rachunkowo-Podatkowe —
księgi handlowe przychodów, deklaracje
podatkowe i ZUS, obsługa prawna. Słupsk,
236-17._____________________________

OFERTY partnerskich kontaktów dla
kobiet w wieku 18 do 65 lat z mężczyznami
w poważnych zamiarach bezpłatnie. Oferty
wraz z fotografią prosimy wysyłać pod
adresem Partner Kontakt P.F. 1443, Deut
schland W 2730 ZEVEN.

PODEJMĘ się prowadzenia ksiąg przy
chodów i rozchodów, deklaracji podatko
wych i ZUS. Słupsk, 431 -369.

ZGUBIONO legitymację studencką nr
9823 Artur Kaczmarek wydaną przez
WSInż. Koszalin.

Czytelniku!!! Wstąp do Biura Ogłoszeń

|

Janusz Kucia

,,Głosu Pomorza”

I

Ustka, tel/fax 145-587, tlx 583226

★ za ogłoszenia drobne 4.000 zł za słowo ★ za ogłoszenia ramkowe 8.500 zł za cm kw.B0,
Zapraszamy

NISSAN

NISSAN POLAND LTD.
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 115 tel./fax 242-09, tlx 0533255

i

Bü-i

^

W SPRZEDAŻY:

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

SUNNY 1,4 LX SEDAN H/B

PRIMERA1,6LXSEDANiH/B

cena hurtowa 80 tys. za kpi.

Uwzględniamy ulgi celne.

BUDMAT
i cegła pełna 1650 zł/szt.
cegła dziurawka 1450 zł/szt.
gazobeton 14.600 zł/szt.
cegły klinkierowe
od 4300 zł/szt.
parapety ceramiczne
zewnętrzne od 4800 zł/szt.
okładziny elewacyjne
od 48000 zł/m kw.
kostka brukowa
od 75000 zł/m kw.

K-2660-0

PPH , Jowa” Koszalin
tel. 240-15

OKAZJA * SPRZEDAŻ ★ OKAZJA

Saletra amonowa 34,5%
granulat -.1.400.000 zł/tonę
Odbiór: Magazyny GS Karlino, tel. 186-420
ul. Kołobrzeska 3
G-4187-0

Gwarancja i serwis
na całym Pomorzu!

★ LICZNIKI

W

oferuje do
sprzedaży

★ ZAWORY TERMOSTATYCZNE
oraz automatyka węzłów ciepłowniczych — Danfoss i Oventrop

K-2566-0

o».
^
m
Debel

imsmmm-;:* i

• BENZYNA

★ POMPY — GRUNBPOS
76-200 Słupsk, ul. Wysoka 4
(boczna od Lelewela)
tel./fax 280-59, telex 585037

• ROZPUSZCZALNIKI

G-4198-0

— nitro — 7.000,—
— karbomidowy—6.800,—
— chlorokauczukowy —
6.800,—

Reklama to sukces!!
TYLKO 10% WPŁATY BEZ ŻYRANTÓW■1
I wymarzony TV - VI DEO - ANTENA SAT - KOMPUTER
PRALKA - LODÓWKA JEST W TWOIM POSIADANIU

L

Dla hurtowni
możliwość
negocjacji cen.
G-4291 -0

PP „MAX”

POZOSTAŁA KWOTA OD 1—12 RAT

Koszalin, ul. Mieszka I 29
tel. 230-61 wew. 24

SONY ■ SANYO ■ SAMSUNG - ROYAL
COMADORE - POLAR - CANDY (PRALKI)

oferuje

Ustka, pl. Wolności 9 (paw. „GS”)

Wymagane zaświadczenie o zarobkach.
G-3983-0
-O

,GŁOS POMORZA"

BjHZZMfĘĘĘMPRĘZBĘĘmmHBzus
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. Giełdowa 12, I piętro pokój 15, tel. 234-73 w godz. 9—16;

★ płytki klinkierowe
— mrozoodporne
★ glazura terakota
★ dachówki „skandia”
★ parapetniki

STAWICIELSTWA W TERENIE:

____________________ _______ _

Białogard: Dom Kultury — ul. 1 Maja 15, tel. 23-34 (do godz. 1 5);
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" SA. 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

\

Ustka: PHUPiT „Bałtyk", ul. Żeromskiego 9 (g, 8—16);
Złocieniec. AGENCJA REKLAMOWA,.KWIATKOWSKI", ul. Zdobywców Walu Pomorskiego
6/58, (do godz. 16.00) tel. 71-455 (czynny całą dobę).

:

Spółdzielnia Pracy

Ł.ELEKTRO-METAL

I

W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY
OFERUJE:

"I

!★ POLONEZ CARO
Pasy
bezpieczeństwa
w cenach
detalicznych FSO
| najniższe na Pomorzu.
Zapraszamy do naszego
punktu Koszalin
ul. Gnieźnieńska
vis a vis cmentarza
Nr tel. 238-04.

★ do własnego wykończenia
★ lub przyjmujemy
zlecenia do
wykończenia pod klucz

Biuro Akwizycji SPB SA

★ woreczki foliowe
5 rozmiarów
★ torby sklepowe
4 rozmiary
★ reklamówki o poj. 251
4 wzory w cenie 1550 zł/szt.
★ folie PE i alum, w rolkach

Słupsk, ul. P. Skargi 8
tel. 431 -291 w. 33 lub 431 -907

— wyroby atestowane
— dla hurtowni opusty G-4110-0

POLSKIE LINIE
LOTNICZE LOT

.

Aluminiowe
felgi

prowadzimy sprzedaż
biletów na połączenia, włas
ne i obcych przewoźników
lotniczych na cały świat.

Fachowa obsługa.

GŁOSPOMORZA

14.000,—
14.000 —
16.500,—
20.000 —

Masło extra formowane świeże i chłodnicze
Masło extra pergamin
Masło stołowe formowane
Masło luzem i po próbach

31.000,—
29.800,—
28.600,—
25.000,—

Twaróg półtłusty krajanka i form. kostka
Twaróg tłusty — klinki
Twaróg domowy w op. bezzwr. 250 g
Fromage w op. 100 g

20.000,—
22.000,—

17.500,—
27.200,—
14.000,—
16.000,—
10.000,—

1. Jogurt wieloowocowy i pomarańczowy
w op. bezzwr. 250 g
2. Kefir 2% lux w op. bezzwr. 250 g

7.200 —
4.000,—

Oferowane artykuły mleczarskie można zakupić:
Magazyn handlowy SSM z/s w Kobylnicy ul. prof. St.
Poznańskiego 1 czynny w godzinach 5—11 sprzedaż gotó
wkowa w cenie zbytu
— Punkt sprzedaży detalicznej przy SSM z/s w Kobylnicy
ul. prof. Poznańskiego 1 czynny w godz. 7—15 sprzedaż
gotówkowa w cenie zbytu — art. mlecz, produkowanych
przez SSM
Sklep nabiałowy SSM przy ul. Sołdka 2 czynny w godz.
6 18 sprzedaż gotówkowa z 5% marżą detaliczną — art.
mlecz, produkowanych przez SSM.
Konsumenci zbiorowi, których miesięczne zakupy byłyby na kwotę
25 min zł, mogą płacić przelewem w ciągu 7 dni od daty dostawy.
Wszelkich informacji udziela Dział Handlu SSM z/s w Kobylnicy
pokój nr 6 lub telefonicznie 437-0135 w. 205.

ipraszamy d«9 współpracy

-4289

PHU

IG MAR

autoryzowany DEALER samochodów

SPRZEDAŻ - gotówkowa, na raty, w leasingu oraz ulgi celne
SERWIS - gwarancyjny i pogwarancyjny
.
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE HONDA
JlUpSIl
ALU FELGI - do wszystkich samochodów
KOMIS - samochodów używanych
UBEZPIECZENIA - komunikacyjne PZU

ul. Zielona 1
telefax 43 flj

„PRODUS’

UL. KOŁŁĄTAJA 31 DW PKP
W SŁUPSKU TEL. 270-49

Koszalin, tel. 227-84
ul. Piłsudskiego 27
godz. 8—1 /

1. Śmietana 12% homog. luzem w konwiach 30 1
i op. bezzwr. 250 g
2. śmietana 18% homog. luzem — konwie 30 1
3. Śmietana 18% homog. w op. bezzwrot. 250 g
4. Śmietana 30% luzem — konwie 30 1
i w op. bezzwrot. 250 g

G-4296-0

OPONY

Pirelli-Dunlop
Good-Year

14.000,—
26.000,—

K-2657-0 Ż
mmm—mmmarbk

★ energooszczędnek =0,35 ie

opakowania

20.000,—

VII. Napoje mleczne

w godz. 8—16.

tel. 27351, 437071 wieczorem

1. Mleko w proszku odtłuszczone
2. Mleko w proszku odtłuszczone — paszowe
3. Mleko w proszku pełne

1. Serek homog. tłusty w op. bezzwr. 250 g
2. Serek homog. smakowe: waniliowy, truskawkowy,
malinowy, kawowy w op. bezzwr. 250 g
3. Deser

Zapraszamy

Słupsk, Wojska Polskiego 23

2.600 —
3.100,—
3.450,—
4.000 —
3.150,—

VI. Serki Homogenizowane

PRZEDAJEM
PREFABRYKOWANE
ELEMENTY DOMKÓW
JEDNORODZINNYCH I

JBRBpnppn

2% luzem — konwie 30 1
2% w folii 1 1
3,2% luzem — konwie 30 1
3,2% w folii 1 1
w psm

II. Mleko w proszku

1.
2.
3.
4.

G-4290-0

— lakowa — 5.50Ö,—
— ekstrakcyjna — 5.500,—

oferuje

Mleko
Mleko
Mleko
Mleko
Mleko

V. Twarogi

• grzejniki żeliwne
(atestowane)
— 58.000,— żeberko
• wanny blaszane 1,7 m
— 1.200.000,— szt.
• rury kamionkowe 0 150 x 1000
— 67.000,— szt.
• płyty i maty z wełny
mineralnej — 14.000,— m kw.
• lepik asfaltowy — 3.000,— kg
I • papa pokryciowa (15,75 m kw.)
— 110.000 — rolka
• papa izolacyjna (42 m kw.)
i
— 168.000 —rolka.

Koszalin, ul. Morska 41,
tel. 43-26-31 w. 277
po godz. 15 tel. 43-20-28

pomiaru oleju opałowego i napędowego

1.
2.
3.
4.
5.

lr
2.
3.
4.

Słupsk, ul. Bałtycka 10 a
tel. 252-62

------

Mr

cena zbytu
zł/kg/litr

I. Mleko spożywcze

IV. Masło

ul. Gnieźnieńska
Polmozbyt za stacją CPIM
tel. 262-01 w. 226

do wody zimnej i gorącej domowe i przemysłowe

obowiązujących od 26 X do 8 X11992 r.

III. Śmietana spożywcza

GOTÓWKA — RATY — LEASING

Koszalin,

★ WODOMIERZE

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń

Importowane urządzenia chłodni
cze, gastronomiczne i klimatyza
cyjne. Kasy, wagi, meble.

Możliwość dostawy
na teren budowy

_____________

mmmmmm

WYPOSAŻENIE
SKLEPÓW, BARÓW
RESTAURACJI,
CIASTKARNI

ELEWACJA-REWELACJA

SERVIS: Koszalin, ul. Kosynierów 47 A, tel./fax 43-43-41

artykuły mleczarskie w cenach

76-200 SŁUPSK,
ul, SŁOWACKIEGO 6
BIURO I SALON FIRMOWY
„IGLOO"
ph/fax (059) 23287

realizacja zamówień
telefonicznych.

SUNNY 1,6 SL.X H/B
oraz części zamienne do wszystkich modeli

G-3994-0

oferuje najlepsze i najtańsze

*

PRIMERA 2,0 SGX AT i MT

ul. prof. St. Poznańskiego 1 tel. 437-055, 437-585,
fax 439-92l,tlx 584373

TAIMEX

do 80 typów samochodów

G-4215-0

MICRA 1,0 LX 3 dr i 5 dr

Słupska Spółdzielnia
Mleczarska z/s w Kobylnicy

Najwyższa jakość
po najniższej cenie.

WYCIERACZKI
SAMOCHODOWE

Model

D<z>rvi

KOMEX przedstawiciel UNITECH IMPEX
75-811 Koszalin, ul. Połczyńska 73, tel. 410 336 w. 12, tel/fax 259 50

★ węgiel płukany orzech,
groszek KL 30/06/05
★ miał II A KL 21/21/06
★ koks orzech gat. I

Dom Handlowy AS

Autoryzowany dealer oferuje do sprzedaży samochody:

tx\k\

OKNA I DRZWI PCV
Z PROFILI REHflU

★ Słupsk, ul. Krzywoustego •
(skład kolejowy)
tel. 438-251 wew. 584
★ Ustka, ul. Darłowska
(przed Wodnicą) tel. 141-060

OFERUJEMY Cl CENY PROMOCYJNE

okna

NARESZCIE SPOKÓJ!

zaprasza do
SKŁADÓW OPAŁU

dziennika o największym nakładzie
na Pomorzu Środkowym

NISSAN

1

jakie

Oferujemy swoim pasażerom
atrakcyjne posezonowe ceny i zniżki.

ZAPRASZAMY
K- 2607-0

domek wolno stojący podpiwniczony o pow. 100 m kw.
halę magazynową 1500 m kw. wyposażoną w suwnicę 8T

# kuchnię kompletnie wyposażoną (kotły, patelnie itp. urzą
dzenia elektr. z salą konsumpcyjną i zmywalnią
# pomieszczenia na biura lub pomieszczenia magazynowo-produkcyjne.
Informacji udziela dział administracji Koszalin
Szczecińska 17 tel. 230-08.
K-2745-0

Gazeta dla całej rodzin r!

Poniedziałek, 26 października 1992 r
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Wiceminister W. Góralczyk
o reprywatyzacji

Czy bankom grozi plajta?
Z takim oto „niewinnym” pytaniem
zwróciliśmy się do szefów słupskich
placówek bankowych. A powodów jest
przynajmniej kilka. Po pierwsze utrwa
lająca się stagnacja gospodarcza woje
wództwa słupskiego, której skutki w
postaci m.in. spadku produkcji sprze
danej w przemyśle w minionych trzech
kwartałach oszacowano na ponad 12
proc. (w porównaniu z tym samym
okresem ub. roku). Po drugie rosnące
nadal ujemne saldo zysków przedsię
biorstw, spośród których (326 ogółem)
aż 181 miało w okresie styczeń—sier
pień br. stratę finansową, a 10 wyszło
na zero. Po trzecie rosnące zadłużenie
przedsiębiorstw, które na koniec sierp
nia br. miały zobowiązania płatnicze o
15,7 proc. większe, aniżeli wartość
należności i roszczeń. Po czwarte, po
nad 45-tysięczne bezrobocie o tenden
cji rosnącej do około 49 tysięcy na
koniec br. Po piąte...

Czy byli właściciele
odzyskają swoje mienie?
Reprywatyzacja — zdaniem wicemi
nistra Wojciecha Góralczyka z Minis
terstwa Przekształceń Własnościowych
— to najprościej mówiąc — kwestia
ustosunkowania się do własności daw
nych właścicieli. Jest jedną z form prze
kształceń własnościowych, które powin
ny dokonać się w naszym kraju. Może
ona przebiegać dwutorowo: de lege lata
(czyli: co można uporządkować w świetle
obowiązujących ustaw) i de lege ferenda
(w oparciu o przepisy prawne nowej
ustawy.
Co można zrobić w zakresie reprywatjzącji, zanim Sejm wreszcie rozpoe^nie
debatę nad ustawą?

Z historii wiemv. że w okresie Polski
Ludowej uchwalono OKoio 3u aktów
nacjonalizacyjnych (ostatni — w 1962 r.).
Wprowadzając je „w życie” ówczesne
władze niejednokrotnie naruszyły prze
pisy nacjonalizacyjne. W takich przy
padkach, zgodnie z art. 156 paragraf 1
Kodeksu postępowania administracyj
nego, byli właściciele mogą domagać się
niesłusznie znacjonalizowanych mły
nów, których zdolność przemiałowa
nie przekraczała 15 tysięcy ton na dobę.
Można wnioskować o zwrot zakładów
przemysłowych, które zatrudniały
mniej niż 50 pracowników. Albo i tych,
które mocą dekretu Józefa Piłsudskie
go z 1918 r., zostały objęte przymuso
wym zarządem komisarycznym. Taką
praktykę stosowano zaraz po zakoń
czeniu II wojny światowej. Dotychcza
sowym właścicielom uniemożliwiano
lub utrudniano uruchomieni? zakła
dów.
Mimo że spraw takich jest sporo, to
w ocenie wiceministra W. Góralczyka,
niewielu w sumie właścicieli może do
chodzić swoich praw w świetle obowią
zującego stanu prawnego.
W Sejmie już ponad dwa lata „leżą”
(1\V0 p'*i. jC'V 1 '■
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nej. Jeden — opracowany przez Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unię
Demokratyczną i Polskie Porozumie
nie Gospodarcze, drugi
Unię Polity
ki Realnej.
Projekt pierwszy zakłada, że w Po

lsce zostanie przeprowadzona reprywa
tyzacja ograniczona, tj. skorzystają z
niej dawni właściciele i ich spadkobier
cy mieszkający w Polsce i legitymujący
się obywatelstwem polskim. Reprywa
tyzacja ma przebiegać w formie zwrotu
w naturze (bez naruszenia czyichkol
wiek praw własności) lub bonów kapi
tałowych, gdy zwrot w naturze jest
niemożliwy. Postępowanie reprywaty
zacyjne toczyłoby się w trybie administ
racyjnym na trzech szczeblach: woje
woda — minister — Naczelny Sąd
Administracyjny. Roszczenia własnoś
ciowe można by wnosić w ciągu roku
do chwili ogłoszenia ustawy.
Projekt UPR przewiduje reprywaty
zuję rozumianą jako zwrot w naturze i
rekompensatę w postaci mienia zastęp
czego. Byli właściciele sami mieliby
decydować z jakiej formy zwrotu mie
nia skorzystają. Do czuwania nad prze
biegiem procesu reprywatyzacyjnego,
według projektodawców, należy powo
łać tzw. kolegialne organy orzekające,
w 1/3 złożone z członków stowarzyszeń
byłych właścicieli. Okres roszczeń włas
nościowych przewidziano na 2 lata.
Rząd popiera projekt pierwszy, uzu
pełniony o możliwość reprywatyzacji w
pUalaCi niicilićl ZdSlępCZC^O. iNlC WiUZi
zaś potrzeby powoływania specjalnych
koiegiow, guyz KPA przewiduje udział
zainteresowanych w przekształceniach
własnościowych.
Z wyliczeń Ministerstwa Przekształ
ceń Własnościowych wynika, że war
tość majątku do zwrotu byłym właś
cicielom kształtuje sie w granicach
300 3/0 bilionów złotych. Koszty
własne MPW (przygotowanie i druk
odpowiednich formularzy oraz szkole
nie urzędników) wyceniło na 400- 500
miliardów złotych.
Jeśli ustawa nie zostanie uchwalona
w najbliższym czasie, mogą się zacząć
"rocesy cywilne byłych właścicieli o
uuszkudowame z powodu opóźnień w
przejęciu własności. Odszkodowania
byłyby wypłacane z budżetu państwa
— przestrzega Wojciech Góralczyk.

JOLANTA STEMPOWSKA

MMMIMni REKLAMA

No, chyba wystarczy, żeby sądzić, iż
wymienione czynniki ujemnie wpływają
na sytuację finansową banków.

Kondycja naszych klientów
... jest naszą kondycją, a jest ona niezła
— uważa Janusz Pudelski, ekspert słups
kiego Oddziału Banku Handlowego SA.
— Per saldo tak to wygląda w skali kraju.
U nas, w oddziale bankowym, który ob
sługuje dwa województwa, też nie jest źle.
Mamy co prawda jak i wiele innych
banków, swoich dłużników z sektora pań
stwowego. Na przykład kwitnące do nie
dawna duże, specjalistyczne przedsiębior
stwa, które zadłużyło się wskutek braku
wielostronnego przepływu płatności. Wie
lkim dłużnikiem tego przedsiębiorstwa
jest skarb państwa. Podobnych przykła
dów można znaleźć znacznie więcej. Cze
kamy więc na, odgórne poluźnienie tych
gordyjskich węzłów. A co do panujących
warunków udzielania kredytów, to powie
dzmy sobie szczerze, że przy obecnym ich
oprocentowaniu nikomu nic się nie oplaca. Eksport też siat się rnniei opłacalny.
Kurs złotego względem zachodnich walut
stoi w miejscu, a inflacja nie. Jak nastąpi
dewaluacja, to znowu coś się zacznie
kręcić w interesach i eksport stanie się
bardziej opłacalny.
(dokończenie na str. 10)

Głównie
o bankach
pieniądzach
Dzisiejszy „Głos Przedsiębio
rczych” jest niemal w całości
poświęcony sprawom banków i
bankowości. Obok materiałów
dziennikarskich — tu szczegól
ną uwagę zwracamy na tekst
Ireneusza Wojtkiewicza „Czy
bankom grozi plajta”? — znąjdą
Państwo również oferty ban
ków, działających na obszarze
województw słupskiego i kosza
lińskiego. Nasze dzisiejsze „mo
cne otwarcie” na banki znajdzie
kontynuację w zamieszczanych
cyklicznie w „Głosie Pomorza”
aktualnych notowaniach, opro
centowania lokat i kredytów ba
nkowych.

(r

_
Powszechny Bank Budowlany
//Wrrr INVEST-BANK saw Poznaniu
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liPVW W\.

ODDZIAŁ w SŁUPSKU
76-200 Słupsk, ul. Pomorska 33 tel. 24034 fax 27727
Przedstawicielstwo
75-525 Koszalin, ul. Piłsudskiego 56 tel. 530-51
tel./fax 45-44-62

Jeden z największych w Polsce banków prywatnych, pierwszy z kapitalem szwajcarskim, wyspec
jalizowany w działalności kredytowej. IV czerwcu 1991 r. wprowadził na polski rynek system
oszczędnościowo-kredytowy na wzór tak doskonale funkcjonujących w Niemczech „SPARKASSE”.
Przeszło 150 tys. klientów INVEST-BANKU gromadzi oszczędności, by otrzymać kredyt na bardzo
dogodnych warunkach. * Już blisko 50 tys. ludzi kupiło wymarzony towar na kredyt
z INVEST-BANKU.

„INVEST-BANK” SA oferuje

Walki do ciasta do Niemiec i Izraela
W polsko-izraelskiej spółce „Inter-wood” w Miastku produ
kuje się elementy drewniane — wałki do ciasta i nogi stołowe
oraz trzonki do narzędzi, które są sprzedawane na rynki
niemieckie i izraelskie. Obecnie kończy się zapas drewna
bukowego, więc asortyment produkcji nie jest duży. Obrabia
się drewno, które pozostało z ubiegłorocznej zimy.

121 lat tradycji bankowej i doświad
czeń
ponad 2200 banków-korespondentów na świecie
przedstawicielstwa w głównych
centralach bankowych na świecie
sieć oddziałów krajowych

łba

| Bony depozytowo-premiowe — nominal 500.000 i 1.000.000 zł (premie do 100.000.000 zł)
Oprocentowanie w stosunku rocznym lokat terminowych:
1-miesięczne — 24%
2-miesięczne — 30%
3 miesięczne — 41%
6-miesięczne — 44%
12-miesięczne — 48%
Kwoty powyżej 25 min — oprocentowanie od 1 do 3% wyżej
Kwoty powyżej 500 min — oprocentowanie od 2 do 8% wyżej (po negocjacji)

) Lokaty terminowe 12, 24 i 36-cio miesięczne
w walutach wymienialnych (dolar USA i marka RFN)
Oprocentowane 10, 12 i 14% w stosunku rocznym.
Dodatkowe premie rzeczowe w postaci mieszkań własnościowych i samochodów
osobowych.
i Otwieramy rachunki oszczędnościowo-kredytowe (kredyt do 15% rocznie).
Sprzedaż książeczek PTS — kredyt na zakup samochodów (oprocentowanie 14% rocznie).
Oddział w Słupsku wykonuje wszelkie typowe operacje bankowe

Spółka liczy na kontrakt z Bankiem Kredytowym w Szczeci
nie i Rejonowym Urzędem Poczty w Słupsku dla których ma
produkować drewniane domki, do ośrodków wypoczynko
wych.
Na zdjęciu Tomasz Żurawik praktykant, szlifuje trzo
nki do tłuczków do mięsa; (kor)
Fot. Jan Maziejuk

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
Rok założenia 1870

Oddział w Słupsku, ul. Deotymy 21,
telefon 220-06. fax 249-07. telex 585014

Zaprasza podmioty gospodarcze (firmy)
do korzystania z naszych usług w zakresie
—

—

—

—

—

prowadzenia rachunków bankowych i obsługi kasowej
realizacji operacji zagranicznych (przekazów za granicę i z zagranicy,
inkasa eksportowego i importowego, akredytywy eksportowej)
skupu i sprzedaży czeków bankierskich
gwarancji loro
kredytów Złotowych i dewizowych na produkcję eksportową i import
maszyn i urządzeń

Ponadto dla firm i osób fizycznych wynajmujemy w

V

G-4242^/

skarbcu depozytowym skrytki na kosztowności i pa
piery wartościowe.

K-2735
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Czy bankom grozi plajta?
kują się do tego dwie jednostki —
sprawy są w rękach komorników. W
tych i jeszcze kilku innych bardzo trud
nych kwestiach staramy się nie stoso
wać środków ostatecznych, negocjuje
my i liczymy, że może pomogą kredyty
zagraniczne.
Poza tym słupska PKO komputery
zuje się i buduje...
— To budowanie wypomina się nam
niczym krwawicę naszej klienteli —
słyszę od Zofii Gumiennej, dyrektorki
I Oddziału PKO. — Ale druga strona
medalu wygląda tak, że czynsz i ogrzewanie starego lokalu bankowego w
centrum Słupska kosztuje nas około
120 min zł miesięcznie. Musimy myśleć
0 wyniesieniu się do naszego, nowo
budowanego na Zatorzu banku. A co
do plajty, to nigdy ona nie nastąpi, ale
nie wiem na pewno. Wolę, żeby o takie
sprawy pytać już moich przełożonych.

(dokończenie ze str. 9)

— Gdy dzisiejszym naszym dłużni
kom udzielaliśmy kredytów, sytuacja
gospodarcza wyglądała inaczej, napa
wała większym optymizmem — dodaje
Antoni Roman, zastępca dyrektora ba
nku. — Na szczęście nie ma dramatycz
nych kłopotów z dłużnikami, nikogo
nie trzeba było doprowadzać do stanu
upadłości. Jednakże nie obyło się bez
licytacji składników majątkowych kil
ku pomniejszych, niewypłacalnych
podmiotów gospodarczych.

Tajemnicą bankową...
... wymawia się Krystyna Zamecka,
główna księgowa słupskiego oddziału
Pomorskiego Banku Kredytowego w
Szczecinie, pytana o to, czy placówka
prosperuje z zyskiem, czy też ze stratą.
Uważa, iż sytuacja PBK nie jest najgor
sza, jeżeli instytucję stać np. ną budowę
nowej siedziby w Słupsku. Zresztą cent
rala wie co robi...
K. Zamecka dodaje: — Jak się gos
podarka podniesie to i my pożyjemy.
Tymczasem przybywa dłużników z
przeterminowanymi kredytami. Niko
go jednak nie postawiono w stan upad
łości. Nie jest sztuką zlicytować niewy
płacalnych klientów. Mamy na uwadze
fakt, iż ich majątek może być sprzedany
za jedną trzecią ceny, bo taka jest
obecnie siła nabywcza. Tak więc naj
bardziej drastyczna forma rewindyka
cji należności ogranicza się do zajęcia
majątku przez komorników.
• — To, że dysponujemy limitem kre
dytów, może świadczyć o kondycji finan
sowej banku — mówi Halina Kowals
ka, główna księgowa II Oddziału Ban
ku Państwowego PKO w Słupsku. —
Musimy być jednak bardzo ostrożni w
udzielaniu kredytów. Pomału udaje się
egzekwować wierzytelności dzięki po
ręczycielom. W stan upadłości jeszcze
nikt nie został postawiony, ale kwalifi

Duch oddłużania rolnictwa...
... zapanował, o dziwo, wśród niemal
całej naszej klienteli i atmosfera jest
taka, aby nie płacić, poczekać jak się
oddłuży rolnictwo, to może i inni na
tym skorzystają — mówi Kazimierz
Hołowiej, dyrektor Banku Spółdziel
czego w Słupsku. —Tymczasem handel
1 rzemiosło mają duże zaległości. Ko
mornicy bardzo źle się spisują, bo biorą
30—35 proc. zaliczki, a efekty ich pra
cy, to już są takie jak Bóg da. Tak więc
są kłopoty z wyegzekwowaniem spłat
kredytów. Dłużnicy tłumaczą się tym,
że rynek „siadł” albo ktoś im zalega i
dlatego jest zachwiany przepływ pienię
dzy. Pamiętam, że jak kiedyś wskaźnik
zaległości wahnął się o dwie setne pro
centa, to był krzyk, robiono programy
naprawcze. A dziś możemy mówić już
nawet o 10— 15 proc. wahnięciach i nikt
się tym, poza bankowcami, specjalnie
nie przejmuje. Chciałbym wobec tego
przypomnieć, że oddłużanie rolnictwa
nie polega na darowaniu spłat, lecz na
dziennie w godz. 7.30—15.30 i w każdą
pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8 do 13.
Przy placówkach PIH działają sądy kon
sumenckie, które głównie zajmują się roz
strzygnięciem sporów pomiędzy klientem i
sprzedawcą. Czynne są codziennie od 7.30
do 15.30.
Jeżeli zakupiony produkt wygląda „po
dejrzanie" jest nieświeży, można ten fakt
zgłosić do stacji sanitarno-epidemiologicz
nych. Badają one produkty żywnościowe
pod względem szkodliwości dla zdrowia.
W województwie koszalińskim jest ich
sześć. Mieszczą się one: w Białogardzie, ul.
1 Maja 16 (tel. 41 -22), w Drawsku Pomor
skim, ul. Sobieskiego 5 (tel. 327-92), w
Koszalinie, ul. Słowiańska 17 (tel.
277-92), w Kołobrzegu, ul. Waryńskiego 8
(tel. 235-54), w Szczecinku, ul. Ordona 22
(tel. 405-59), w Świdwinie, ul. Mieszka I
17 (tel. 526-84). Wszystkie stacje czynne
są od godz. 7.15 do 15.
STACJE SANEPIDU w województwie
słupskim: Bytów, ul. Sikorskiego 27, (tel.
36-85), Człuchów, ul. Armii Czerwonej 16
(tel. 11-42), Lębork, ul. Gdańska 63, (tel.
210-10), Miastko, ul. Grunwaldzka 2 (tel.
27-39), Sławno, ul. Wojska Polskiego 10
(tel. 73-11), Słupsk, ul. Findera 2 (tel.
43-81-55). Wszystkie uwagi i skargi kon
sumentów przyjmowane są w placówkach
SANEPIDU w godz. 7.30—15.15. (joso)

ABC KONSUMENTA

Jest gdzie
„naskarżyć"
Nadal nie we wszystkich placówkach
handlowo-usługowych pracuje się zgod
nie z zasadą „Klient nasz pan". Jeżeli
prawo konsumenckie jest naruszane, mo
żemy zwrócić się o pomoc do przedstawi
cielstw Państwowej Inspekcji Handlowej.
Wystarczy osobiście lub telefonicznie zgło
sić do nich nasze wątpliwości, czy też
uwagi związane z obsługą konsumenta. W
Koszalinie Okręgowy Inspektorat PIH mie
ści się przy ul. Mickiewicza 26, (tel.
262-91, 93). Skargi konsumentów przy
jmowane są codziennie od 7.30 do 15.30,
w czwartki w godz. 7.30—18 i w każdą
pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8 do 13.
Słupski Oddział Okręgowego Inspektoratu
PIH mieści się przy ul. Filmowej 2 (tel.
254-68). Konsumenci obsługiwani są co

rozłożeniu ich na okres do siedmiu lat,
przy 5-procentowych odsetkach w skali
rocznej. No, już lepiej chyba być nie
może. Ale o czym my tu mówimy, jeżeli
ubiegłoroczne, tanie kredyty na nawo
zy nie zostały jeszcze pospłacane.

Nigdy nie splajtujemy...
... dowiadujemy się od Czesława Korneluka, dyrektora Oddziału Wojewó
dzkiego Banku Gospodarki Żywnoś
ciowej w Słupsku. Wynik finansowy za
minione trzy kwartały jest „na plusie”,
BGŻ jako całość też ma się dobrze.
Dłużników zagrożonych niewypłacal
nością i przewidywanymi z tego tytułu
restrykcjami zaczyna ubywać, dzięki
zarówno procesowi oddłużania rolnict
wa, jak również funkcjonowaniu Agen
cji Własności Rolnej Skarbu Państwa
oräz Funduszu Restrukturyzacji i Od
dłużenia Rolnictwa. W skrajnych przy
padkach BGŻ nie ucieka się do środ
ków ostatecznych, aby wyegzekwować
wierzytelności. Zdaję sobie bowiem
sprawę, iż dobra wystawione na licyta
cję idą prawie za bezcen. Co więcej,
obserwuje się działalność pewnych
grup, które trudnią się obstawianiem
przetargów, zaniżaniem cen itd. Poza
tym, BGŻ też się restrukturyzuje, aby w
przyszłości sprywatyzować się.

Nie ma więc obaw...
... że w najbliższym czasie któryś ze
słupskich banków „pójdzie z torbami”.
Co prawda w najgorszej sytuacji są
banki samodzielne, bez centralnej zwie
rzchności, lecz też nie obawiają się
plajty. I to jest swoisty fenomen tej
sytuacji społeczno-gospodarczej w wo
jewództwie słupskim, którą zasygnali
zowaliśmy na wstępie. Widać uchodzi
ona jakoś w tłoku, a więc jest niewiele
znaczącą w bankowym ogóle.

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

1

Poniedziałek, 26 października 1992 r

października br. Ministerstwo
Finansów podwyższyło (o ok. 23
proc.) kwoty darowizn i spad
ków, zwolnione z opodatkowa
nia. Ile zatem można dostać nie
płacąc podatków?

Zwolnienie z nich uzyska osoba, jeże
li otrzyma pieniądze lub inne rzeczy o
wartości nie przekraczającej 32.450 tys.
zł, z przeznaczeniem na wykup lub
budowę lokalu mieszkalnego. Dotyczy
to jednak tylko najbliższej rodziny dar
czyńcy — małżonka, dzieci, wnuków,
pasierbów, ojczyma, zięcia, synowej.

Komu
fiskus
łaskawy?
Jeśli darczyńców jest wielu, wówczas te
same osoby nie muszą płacić podatku,
gdy wartość spadku nie przekracza
64.900 tys. zł.
Inne spadki i darowizny dla tych
samych osób, mogą być zwolnione z
podatku, jeśli swą wartością nie prze
kraczają 32.450 tys. zł.
Nie płacą podatku także.członkowie
dalszej rodziny darczyńcy (m.in. dzieci
jego rodzeństwa, rodzeństwo jego ro
dziców, wnuki i małżonkowie pasier
bów) otrzymując spadek lub darowiznę
o wartości nie przekraczającej 24.340
tys. zł. Pozostałe osoby zwolnione są z
podatku, otrzymując walory warte nie
więcej niż 16.230 tys. zł.
Inaczej uregulowano obowiązek po
datkowy w sytuacji nabycia poprzez
spadek lub darowiznę spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub budynku mieszkal
nego.
Osoby z najbliższej rodziny darczyń
cy są zwolnione z podatku, jeśli wartość
takiego spadku lub darowizny nie prze
wyższa 97.100 tys. zł, a dalszej rodziny
64.650 tys. zł. Inne osoby nie płacą
podatku, jednak tylko w sytuacji prze
jęcia spadku o wartości nie większej, niż
54.650 tys. zł.
Ministerstwo Finansów stale uaktu
alnia także samą wysokość podatku,
pobieranego od darowizn i spadków.
(jura)
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Wielu z nas zastanawia się, jak sobie
poradzić z domowymi inwestycjami. Na
sze płace nie nadążają za inflacją. Na
kredyty bankowe nas nie stać, bo... „te
odsetki”. Czy wobec tego zda u nas
egzamin, funkcjonujący od lat w krajach
trzeciego świata, tzw. system argentyń
ski?

Pierwsze informacje na temat
zasad systemu pojawiły się w Po
lsce w 1991 r. Argentyńska firma
AICE Konsorcjum Spółka z o.o.
zawarła wówczas umowę z Fabry
ką Samochodów Osobowych w Wa
rszawie na ratalną sprzedaż samo
chodów produkowanych przez
FSO. Fabryka dostarcza samocho
dy, AICE zaś organizuje ich sprze
daż na raty.
W czerwcu br. w Pomianowie
koło Białogardu powstała polska
firma działająca w myśl zasad sys
temu argentyńskiego — General
Business Konsorcjum. Inspiracją

Zaczęli od pustego pola
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A zaczęło się to wszystko w 1977 roku od
pustego pola, które kupił Bolesław Grabow
ski ze swoim szwagrem Bogusławem Bar
tosikiem (dzisiaj współwłaścicielem zakła
du). Szwagrowie zaczęli od budowy warsz
tatów o powierzchni 94 m2. Początkowo we
dwóch wykonywali wszelkie usługi — remo
nty silników, urządzeń, produkowali siatkę
ogrodzeniową. Potem zatrudnili 2—3 uczniów. Liczba pracowników stale się powię
kszała.
Przedsiębiorstwo nastawione jest cały czas
na rozwój. Do marca przyszłego roku za
trudnienie ma wzrosnąć do 80 osób.
Metal GB wyprodukował w ciągu trzech
lat ok. 2 tysięcy mieszadeł dla przemysłu
budowlanego. Urządzenia te znajdują uzna
nie na rynkach niemieckich, włoskich i fińs
kich, tylko nie w Polsce, choć z powodzeniem
zastępują tradycyjną betoniarkę.
Do produkcji mebli stal sprowadzano do
tychczas tylko z Niemiec. Pan Grabowski
zrobił sobie ostatnio „wycieczkę” do pol
skich hut i okazało się, że niemiecką stal
można zastąpić polską. Wyroby pokrywane
ŁAŚNIE wróciłem z Bolonii, gdzie
są farbami proszkowymi (najnowsza metoda
wystawiałem meble i urządzenia
pokrywania metali). Właśnie zakupiono do
do ekspozycji glazury i terakoty —
firmy
powiedział współwłaściciel firmy Metal
GB nowoczesną linię technologiczną z Nie
miec do malowania proszkowego.
p. Bolesław Grabowski z Korzybia w gminie
Bolesław Grabowski w czerwcu tego roku
Kępice. — Produkujemy też urządzenia mie
zdobył tytuł menedżera miesiąca Pomorza
szające dla przemysłu budowlanego (w ko
Środkowego. Właściciel firmy twierdzi, że
operacji z firmą brata — Gras w Korzybiu).
jedyną drogą do likwidacji kryzysu ekonomi
Wszystkie wyroby eksportujemy. Głównymi
cznego w Polsce jest utrzymywanie i rozwój
naszymi odbiorcami są Niemcy. Wchodzimy
małych i średnich przedsiębiorstw (do 100
na rynek holenderski, portugalski i hiszpański.
osób załogi). — Jeżeli nie będzie preferencji
Niektóre z mechanizmów urządzeń i me
dla takich przedsiębiorstw, które dają szansę,
bli, produkowanych w zakładzie w Korzybiu
produkują i regularnie płacą podatki —
są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym jako
wszyscy stoczymy się po równi pochyłej! —
wzory użytkowe w Europie Zachodniej. Fir
powiedział.
ma zatrudnia 43 pracowników — spawaczy,
ślusarzy, narzędziowców. Kadra inyżnierska
Na zdjęciach: Niemcy montują linię tech
zajmuje się projektowaniem, udoskonala
nologiczną do malowania proszkowego (kor)
niem wyrobów.
Fot. Jan Maziejuk
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WYJAŚNIENIA
NORD (Koszalin: ul. Zwycięstwa

137): 1) Chełmoniewo, ogrzewanie etażo
we, 2) ul. Własna, ogrzewanie gazowe; 3)
ul. Daleka, 4 pokoje; 4) ul. Spokojna,
ogrzewanie etażowe; 5) Wilkowo, podda
sze użytkowe; 6) ul. Leśna, ogrzewanie
gazowe; 7) ul. Warmińska, ogrzewanie
gazowe; 9) ul. Szymanowskiego, II piętro;
10) ul. Chopina; budynek poniemiecki; 11)
ul. Poprzeczna, IV piętro; 12) ul. Niepod
ległości, pod budownictwo rzemieślnicze;'
13) ul. Kalinowa, pod budownictwo mie
szkaniowe; 14) Koszalin-Północ, włoska
pizzeria; 15) stolarnia z budynkami i urządzeniami.
J&W Koszalin, ul. Piłsudskiego 28:

1) możliwa działalność handlowa; 2) ul. W.
Kostrzewy; 3) ul. Miła, przedwojenny; 4)
przedwojenny; 5) Kretomino, zamknięty;
6) os. Bukowo, zamknięty; 7) os. Bukowo,
elewacja zewnętrzna; 8) ul. W. Wasilews
kiej, IV piętro; 9) ul. E. Gierczak, parter; 10)
ul. Władysława IV, parter; 11) ul. Hołdu
Pruskiego, IV piętro (nadbudowa); 12)
Rokosowo, blisko woda i gaz; 13) 2 km od
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Koszalina na Gdańsk; 14) pełne uzbrojenie,
użytkowanie wieczyste; 15) 4 km od Ko
szalina, hurtownia.

usługowo-mieszkalne; 13) Radzikowo,
mieszkaniowa; 14) Starówka, handlowy;
15) Grzybowo, produkcyjno-usługowy.

DELTA (Słupsk, ul. Traugutta 19): 1)

GEOMAR (Szczecin, ul. Monte Cas
sino 18a): 1) Pogodno; 2) Pogodno; 3)

Ustka-Przewłoka; 2) os. Niepodległości;
3) Lębork; 4) Widzino; 5) Grabno, do
wykończenia; 6) os. Niepodległości, ot
warty; 7) os. Gdańska; 8) ul. Banacha; 9)
ul. Królowej Jadwigi, telefon; 10) ul. Ko
szalińska, III piętro; 11) ul. Kościuszki, z
ogrodem; 12) Kobylnica, rzemieślnicza;
13) rekreacyjna nad jeziorem; 14) niewielki
sklep; 15) na niehałaśliwą działalność.
MERKURY (Słupsk, ul. Władysława
IV 7 B): ) poza Słupskiem własność; 2)

dwa segmenty, magazyn; 3) poniemiecki,
pół bliźniaka; 4) na wsi; 5) os. Akademic
kie; 6) os. Akademickie; 9) góra willi; 10)
Zatorze; 11) poza Słupskiem; 12) Ustka,
pół bliźniaka; 13) rolnicza; 14) hale produ
kcyjne; 15) Rowy, gastronomiczno-hand
lowy;
LEX SERVICE (Kołobrzeg, ul. Armii
Krajowej 3/2): 1) dzielnica rybacka; 3) ul.
Jodłowa; 5) Radzikowo; 6) ul. Kaszubska;
7) ul. Rubinowa; 9) Starówka, IV piętro;
10) centrum, I piętro; 11) ul. Unii Lubels
kiej, stare budownictwo; 12) Radzikowo,

dla założycieli GBK, Danuty i Jana
Januszewiczów, była firma AICE.
Różnica między oboma konsorcja
mi polega na tym, że AICE umoż
liwia jedynie zakup samochodów,
GBK — wszystkich dostępnych na
polskim rynku artykułów konsump
cyjnych. Kredytuje również inwes
tycje.
Zasadę działania konsorcjum
można przyrównać do zakłado
wych kas zapomogowo-pożyczko
wych. Klient ma prawo ubiegać się
o kredyt na artykuły konsumcyjne
lub inwestycje w wysokości 30, 50,
100 i 200 milionów złotych. Dla każ
dego wariantu pożyczki tworzy się
osobne grupy umów. Przy pożycz
kach 30, 50 i 100-milionowych mu
szą powstać grupy liczące 72 osoby,
przy kredycie dwustumilionowym
należy zgromadzić 120 umów. Two
rzeniem grup i podpisywaniu umów
zajmują się przedstawiciele Konsor
cjum na terenie całego kraju.
Aby „wejść do systemu” trzeba
zawrzeć z GBK stosowną umowę,
wpłacić 3-procentowe wpisowe (je
go wielkość zależy od wysokości
kredytu) i pierwszą ratę. Na przy
kład klient pragnie kupić artykuł w
cenie 30 min złotych. Najpierw
zgłasza się do terenowego przed
stawicielstwa firmy, tam zawiera
umowę i wpłaca wpisowe w wyso
kości 900 tys. zł oraz ratę podstawo
wą — tj. 830 tys. zł. W sumie daje to
kwotę 1 min 730 tys. zł.
W chwili zgromadzenia 72 umów
kredytowych na 30 milionów, kon
sorcjum wysyła klientowi informa
cje i ten zaczyna systematycznie
wpłacać raty miesięczne.
Raz w miesiącu w każdej grupie
kredytowej odbywa się losowanie i
licytacja, które wyłaniają szczęśli
wców uzyskujących kredyt. Osta
tni z siedemdziesięciodwuosobowej
grupy otrzymuje pożyczkę w ciągu
trzech lat, z grupy studwudziestoosobowej — w ciągu pięciu lat.
Zarząd Konsorcjum twierdzi, że
ich oferta jest uczciwa i pewna.
Konto, na które kredytobiorcy
wpłacają raty jest zablokowane dla
przedstawicieli GBK. Pieniądze
może podjąć tylko wpłacający.
Czy jest to rzeczywiście system
pewny, każdy musi przekonać się o
tym sam.

JOLANTA STEMPOWSKA
Na zdjęciu: 16 października po
wstało koszalińskie przedstawiciel
stwo General Business Konsorc
jum przy ul. Zwycięstwa 142.

Fot. Jerzy Patan
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Ińsko; 4) Chwarstnica; 5) Pilichowo; 6)
Bukowo; 7) Osowo; 8) Zdroje; 9) Niebuszewo; 10) Centrum; 12) Kijewo, budow
lana; 13) Pomorzany, budowlana; 14) ul.
Książąt Pomorskich, handlowy; 15) Mielno-Unieście, gastronomiczny.
K8iK (Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Waryńs
kiego 46): 1) Jelitkowo; 2) Osowa; 3)

Gdańsk-Wrzeszcz; 5) Pruszcz Gdański; 6)
Osowa; 7) Zakoniczyn; 8) Przymorze; 9)
Osowa; 10) Gdańsk-Wrzeszcz; 11) Brzeźno;
12) budowlana, Osowa; 13) rzemieślnicza.
EUROBIZNES (Poznań, ul. Promie
nista 118): 1) os. Warszawskie, szklarnia;

3) os. Warszawskie, ogród, osobne wejście
do czterech mieszkań; 5) Podolany, orygi
nalna architektura; 6) Swierczewo, pełne
uzbrojenie; 12) rejon ul. Obornickiej, pełne
uzbrojenie; 13) Raszyn, pełne uzbrojenie;
14) budynek i szklarnia z ziemią orną; 15)
pawilon gastronomiczno-handlowy na tra
sie Poznań-Świecko i 3000 m2 parkingu.
(ML)

Niemieckie szkolenia dla polskich
pracodawców

Marketing i kontroling to główne tematy szkoleń, które będą organizowane w Polsce dla
naszych pracodawców przez Konfederację Pracodawców Polskich i Zjednoczenie Związków
Przedsiębiortw Berlina i Brandenburgii (ZZPBiB). Będą się one odbywały w latach 1993—94.
Niemcy zachodni mają już doświadczenia w kształceniu swoich kolegów ze wschodnich landów.
Jeżeli mówimy o marketingu, to mniej
więcej wszyscy wiemy o co chodzi, ale kont
roling, to mało znany termin w Polsce.
— W skład kontrolingu wchodzi plano
wanie, kontrola i zapewnienie sprawnego
przepływu informacji w firmie — mówi Ry
szard Bogaczyński, prezydent Koszalińskie
go Związku Pracodawców. — Chodzi o to,
by szef firmy miał określone informacje w
określonym miejscu i czasie. Muszą one być
również odpowiednio usystematyzowane.
Wszystko to, by móc porównać wyniki firmy
z planem jej działania i dokonać ewentualnej
korekty jeszcze w trakcie realizacji planu, tak
by nie było za późno na zmiany. Dobrze
działający kontroling w firmie pozwala unik
nąć bankructwa.
We wrześniu przebywała w Niemczech na
zaproszenie ZZPBiB grupa pracodawców z
Polski. Koszaliński Związek Pracodawców
reprezentował między innymi Ryszard Boga
czyński, który jest również współwłaścicie
lem i dyrektorem firmy „Remko”. Spotkanie

miało formę warsztatów, które obejmowały
dyskusje z niemieckimi fachowcami gospo
darczymi na tematy związane z metodami
prowadzenia przedsiębiorstw w warunkach
gospodarki wolnorynkowej. Już wcześniej
Konfederacja Pracodawców Polskich zgłosi
ła się do Bundestagu z prośbą o pomoc i
dofinansowanie przeszkolenia polskich pra
codawców. Wrześniowe warsztaty zostały
zorganizowane, by skonkretyzować zakres
pomocy. Polskim gościom pokazano rów
nież jak działa prawdziwie nowoczesna firma
— berliński oddział Spółki Akcyjnej „Her
litz”, produkująca sprzęt biurowy. Szef dzia
łu finansowego tej firmy będzie prawdopo
dobnie jednym z wykładowców na szkole
niach w Polsce.
Będą u nas prowadzone trzy formy szko
leń. Pierwsza skierowana do kierowników
jednostek gospodarczych potrwa 3—4 dni.
Druga forma będzie trwała około tygodnia.
Obejmie szefów firmy lub ich zastępców.
Trzecia, bardziej fachowa forma, będzie

przeznaczona wyłącznie dla specjalistów od
kontrolingu lub marketingu. Spośród uczest
ników tych kursów zostaną wytypowani ka
ndydaci na szersze szkolenia w Niemczech.
Staliby się oni instruktorami, kształcącymi
kolejne grupy pracodawców w Polsce. Szko
lenia w Polsce nie wymagają znajomości
języka niemieckiego. By jechać do Niemiec,
ta umiejętność jest konieczna.
W ciągu dwóch lat istnieje możliwość
przeszkolenia co najmniej 100 pracodawców
z samego województwa koszalińskiego. Wie
le zależy od ilości chętnych.
— Liczymy, że najwięcej uczestników bę
dzie się rekrutowało z byłych firm państ
wowych, dziś sprywatyzowanych, jako, że
one mają aktualnie najwięcej kłopotów —
mówi R. Bogaczyński. — Uczestnictwo wią
że się z pewnymi opłatami, ale ponieważ
większość kosztów szkoleń pokrywa strona
niemiecka, nie powinny być wysokie.
Pierwszy kurs odbędzie się w lutym przy
szłego roku. Obejmie tylko pracodawców z
województwa koszalińskiego.

★ ★ ★

Przy okazji wrześniowych warsztatów,
Niemcy zaproponowali polskim pracodaw
com przeszkolenie osób obsługujących bądź
programujących komputery. Wiązałoby się to
z wyjazdem ich do Berlina, a co za tym idzie —
ze znajomością języka niemieckiego. Kursy
będą trwały 8 do 26 tygodni. Przeznaczone są
dla profesjonalistów w tej branży.

MAREK LOOS

GŁOS POMORZA

Poniedziałek, 26 października 1992 r
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BÄNK ROZWOJU ROLNICTWA
SPÓŁKA AKCYJNA

W POZNANIU

Oddział w Koszalinie
aleja Zawadzkiego 2 tel/fax 43-13-11
Ekspozytury w Kołobrzegu u!. Giełdowa 12 tel/fax 233-62
w Połczynie-Zdroju ul. Wojska Polskiego 54 tel./fax 635-31

Oferujemy usługi w zakresie:
★ otwierania i prowaazema bieżących rachunków bankowych,
★ lokat terminowych Złotowych i walutowych
★ kredytowania działalności gospodarczej, w tym ratalnej
sprzedaży,
★ obsługi kasowej klientów,
★ wymiany walut oraz skupu euroczeków.
Zapraszamy do Oddziału w Koszalinie w godzinach 8.15—15.30

w robocze soboty w godzinach 8.15—13.
Bank stosuje kwartalną kapitalizację odsetek.
Bank działa na terenie 25 województw, poprzez 21 oddziałów oraz 15
ekspozytur.

JESTEŚMY BANKIEM PRYWATNYM.
Swoje usługi adresujemy
do wszystkich klientów.

K-2737

SKUTECZNA REKLAMA
-W„GŁOSIE POMORZA”!
General Business Konsorcjum
ARGENTINA

proponuje
KREDYTY W SYSTEMIE
ARGENTYŃSKIM

nie oprocentowane

ENOMINACJA
miała
być, według zapewnień
Hanny
Gronkiewicz-Waltz, dzierżącej z mi
nistrem finansów kasę
państwa,
przeprowa
dzona 1 stycznia przyszłego roku. Ale
jak na razie, nie udało się zdusić
inflacji, a więc na nowe złotówki
jeszcze poczekamy, czego ja — jeśli
mam być szczery — wcale nie żałuję.
No bo jeśli ta nowa złotówka miałaby
się dewaluować jeszcze szybciej niż
stara, to szkoda zachodu. Zęby było
jasne: szkoda w tej chwili!
W nowych banknotach skreśli się
cztery zera. Dzisiejsze 10 tysięcy bę
dzie tyle warte, co nowa złotówka.
Banknotem o największym nominale
ma się stać dwieście złotych. Nim te
banknoty ujrzymy, będziemy jeszcze
mogli operować banknotem o nomi
nale dwóch milionów złotych. Sporo
forsy w jednym papierku, ale za cza
sów inflacji w Niemczech w latach
dwudziestych krążył banknot o nomi
nale stu miliardów marek i jakoś lu
dzie żyli...
W jakimś piśmie znalazłem tytuł
nad informacją o nowej złotówce:
„Będzie jak przed wojną".
Ejże?
Przed wojną nie dwustozlotowy,
ale stuzłotowy banknot był najmoc
niejszy. Ponadto mieliśmy banknoty
50 i 20-złotowe. W sumie tylko trzy,
gdyż już dziesięciozłotówka była mo
netą (srebrną zresztą), podobnie jak
pięciozłotówka i dwuzłotówka. Z róż
nych stopów produkowano złotówki,
pięćdziesięciogroszówki, dwudziestogroszówki,
dziesięciogroszówki,
pięciogroszówki, dwugroszówki i jednogroszówki. Pamiętam, jak w pią
tki, które były dniami... dziadów, krą
żących od mieszkania do mieszka
nia,matka szykowała dla nich dwu
groszówki, które stanowiły wartość
niecałej połowy kajzerki (bułki, jakby
ktoś nie wiedział).
Załóżmy, że nowa waluta miałaby
wejść do obiegu już dzisiaj. Bardziej
dla zabawy, niż w celach „nauko
wych", bierzemy do ręki „Mały Rocz
nik Statystyczny", wydany w 1939

ZANIM ZABRZĘCZĄ NOWE ZŁOTÓWKI

A jak to było
przed wojną ?
roku, a więc zawierający dane za rok
1938.
Rocznik podaje zarobki nie miesię
czne, ale tygodniowe. Wolnych so
bót, oczywiście, nie było. I tak prze
ciętny zarobek tygodniowy w zakła
dach zatrudniających 49 robotników
wynosił 24 zł i 10 gr, w zakładach
nieco większych (do 199 pracowni
ków) — 27 zł i 40 gr., a w pozo
stałych, największych — 31 zł i 90 gr.
(Czyżby nie odwrotnie niż dzisiaj?)
Elitą świata pracy byli pracownicy
poligrafii: 39,7 zł za tygodniową pra
cę Na dole tabeli znajdowali się drzewiarze — 17,2 zł.
Powyższe dane dotyczą całego kra
ju, a przecież znacznie więcej zarabiali
mieszkańcy Warszawy niż Wołynia: ci
ostatni o ponad połowę mniej (18,9 zł)
niż warszawianie (40,3 zł).
Pomijając bezrobotnych, których
rzeczywistej liczby nie sposób ustalić,
choćby z uwagi na przeludnienie wsi,
najgorzej żyła właśnie wiejska biedo
ta. Za dniówkę pracy mężczyzna otrzymywał przeciętnie: na wiosnę —
1,7 zł, w lecie 2,5 zł, jesienią —1,6 zł,
kobieta zaś odpowiednio: 1,3 zł, 1,9 zł
i 1,3 zł. Bez wyżywienia! I te dane też
są ogólnopolskimi, gdyż np. latem
mężczyzna, zamieszkały w wojewó
dztwach wschodnich, dostawał za
dniówkę jedynie 2,1 zł, podczas gdy
w województwach zachodnich (Po
znań) — 3 zł.

Najlepiej żyli ci, którzy pracowali,
jakbyśmy dziś powiedzieli w budże
tówce. Miesięczne uposażenie praco
wników administracji cywilnej i nau
czycieli mieściło się w wachlarzu:
3000 zł (minister) i 100 zł (począt
kujący urzędnik), z tym, że najwięcej
etatów było w grupie dziewiątej,
gdzie zarabiało się 210 zł miesięcznie.
Trzeba przyznać, że całkiem, nieźle
mieli wojskowi i policjanci. Np. puł
kownik otrzymywał miesięcznie 632
zł (utrzymujący rodzinę —713 zł), zaś
kapral odpowiednio 137 i 167 zł.
Porucznik zarabiał 265 zł (utrzymują
cy rodzinę — 324 zł), zaś kapitan już
345 zł (400 zł mający rodzinę). W
przypadku kawalera awans z porucz
nika na kapitana oznaczał miesięczne
pobory o 80 zł większe!
Pensje policjantów to: 700 zł mie
sięcznie dla inspektora i 150 zł dla
posterunkowego.
Dobrze radzili sobie też ci, którzy
zahaczyli się na kolei. Tu skala zarob
ków wahała się od 1000 zł (ale tylko
jedenaście etatów w całym kraju) do
100 zł. Najwięcej, bo aż 28 179 eta
tów, wiązało się z kwotą 175 zł mie
sięcznego uposażenia.

r\im

Aby obraz był bardziej czytelny,
trzeba jeszcze wymienić niektóre ce
ny. Były różne — zależnie od woje
wództwa. Podam liczby odnoszące
się do Poznania:
1 kg masła — 3,57 zł, 1 kg jaj —1,9 zł,
1 kg cukru — 1 zł (cena stała w całym
kraju — monopol), węgiel — 44 zł za
tonę, elektryczność — 5,72 zł za 10
kWh, znaczek na list — 25 gr, na
kartkę — 15 gr (też opłaty stałe w
całym kraju). Ponadto: 1 kg Chleba
żytniego pytlowego — 31 gr, 1 kg
mąki pszennej — 45 gr, 1 kg ziem
niaków 7 gr, 1 kg mięsa wołowego —
1,53 zł, mięsa wieprzowego — 1,38
zł, słoniny — 1,59,1 I mleka — 32 gr.
Jak to się ma w stosunku do pensji,
możemy sami się zorientować, ale
trzeba jeszcze zważyć, że wysokie
było komorne. Np. w mieście powia
towym, w którym mieszkałem z rodzi
cami przed wojną, za trzy pokoje bez
żadnych wygód płaciliśmy 100 zł
miesięcznie!
Faktem jest jednak i to, że pracujący
u bogatego chłopa wiejski proleta
riusz otrzymywał za całodzienną pra
cę: na wiosnę równowartość 1,7 kg
cukru, zaś latem — 2,5 kg!
Od „przed wojny" minęło już po
nad 50 lat. Dziś przybysze ze Wscho
du żądają za dniówkę przy murarce
100 tysięcy z utrzymaniem i nocle
giem. Biorą zwykle i tak mniej niż
Polacy, dlatego znajdują u nas za
trudnienie „na czarno". Przed 1939
rokiem średnie zarobki w budownict
wie wynosiły średnio zaledwie 77
grosze za godzinę...
Czy to wszystko, o czym wyżej,
kogoś pocieszy lub zmartwi? Nie pi
sałem tego tekstu w celu „osłody"
naszego samopoczucia, ale do prze
myślenia...

M.A. JAWORSKI

Bank Spółdzielczy
w Słupsku ul. Słoneczna 26
tel. 255-12, 223-71, fax 277-32
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Bank Spółdzielczy

Oprocentowanie wkładów
oszczędnościowych

w Koszalinie, ul. Morska 51

działa na obszarze
całego kraju
i świadczy następujące
usługi:

■JLtaimk

Szczegółowych informacji udziela

Str. 11

SPÓŁDZIELCZY

nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 142.

przyjmuje lokaty wkładów oszczędnościowych terminowych od
1 do 36 miesięcy
otwiera i prowadzi rachunki bankowe oraz przeprowadza roz
liczenia pieniężne
udziela kredytów dla osób fizycznych i prawnych, jako formę
zabezpieczenia zwrotu kredytu przyjmuje hipotekę, zastaw,
gwarancje bankowe, poręczenie, cesję należności, blokadę środ
ków na rachunkach bankowych
obsługuje książeczki oszczędnościowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe BS, PKO BGŻ.

mmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmlśiim

1-miesięczne
2-miesięczne
3-miesięczne
6-miesięczne
12-miesięczne
24-miesięczne
36-miesięczne
ROR
obiegowe
obiegowe

—
—
—
—
—
—
—
—
—

20%
25%
39%
42%
49%
53%
58%
13%
10%

Oddział Banku Spółdzielcze*
Dębnica Kaszubska ul. Kościelna 5 B

— z podobnym oprocentowaniem
Kasa banku czynna

IIE

w dniu powszednim 8—17
w soboty robocze 8—14.
K-2746

Bank Ochrony Środowiska SA

G-4241

w Warszawie

1111111 Bank Spółdzielczy

11

w Rymaniu tel. 216

działający na terenie
gminy Rymań i okolic.

Przedstawiamy Państwu
następujące formy lokat:y
i’vista — oprocentowanie 5%
ach. bieżące — 6%
3-miesięczne — 37%
6-miesięczne — 42%
L2-miesięczne — 46%
24-miesięczne i dłuższe
49%

Jdzielamy również kredyty:
— rolnicze — 58%
— gotówkowe — 70%
Oprocentowanie w stosunku rocznym.

ODDZIAŁ WK0SZALINIE, UL. SZCZECIŃSKA18
TEL. 230-05, 230-06, FAX 230-07
TELEX 534311
jij.f.tjf'i'WTffyy
iVrfiA liiWILJ LT

Lokaty terminowe

3-miesięczne 39%
6-miesięczne 42%
12-miesięczne 48%
24-miesięczne 50%
rachunki a’vista 12%
odsetki kapitalizujemy kwartalnie
kredyty preferencyjne, komercyjne, płatnicze
kantor wymiany walut
wynajem kaset i skrytek sejfowych do przechowywania
przedmiotów i papierów wartościowych

Do sprzedaży obligacje BOS SA o nominałach 10 min i 20 min
złotych. Obligacje są oprocentowane w wysokości 130% stopy
kredytu refinansowego Narodowego Banku Polskiego, po
okresie jednego roku daje prawo zakupu akcji Banku Ochrony
Środowiska SA po cenie obniżonej o 20%.

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 8 do 14
w SOBOTY ROBOCZE od 8 do 14.
G-4274

G-4248

[Hilf Oprocentowanie wkładów

i lokat terminowych
w Banku Spółdzielczym
w Gościnie i w Oddziale BS w Siemyślu
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wkłady oszczędnościowe avista
lokaty 3-miesięczne
lokaty 6-miesięczne
lokaty 12-miesięczne
lokaty 24-miesięczne
lokaty 36-miesięczne

13%
35%
44%
50%
51%
54%

Oprocentowanie kredytów w BS i OBS
1) kredyty obrotowe rolnicze 47%
2) kredyty na budownictwo
mieszkaniowe
110%
aktualnie
3) kredyty gotówkowe

oprocentowania
kredytu refinansowego

41,8%
74%

Oprocentowanie wkładów oszczędnoś
ciowych jak i kredytów naliczane jest w
stosunku rocznym.Bank nie stosuje kwar
talnej kapitalizacji odsetek.

Zapraszamy do Banku Spółdzielczego
w Gościnie i Oddziała BS w Siemyślu.

\

iiun Bank Spółdzielczy

POWSZECHNY
BANK
KREDYTOWY SA
W WARSZAWIE

I

w Kołobrzegu
ul. Armii Krajowej 7

działa na obszarze
całego kraju i świadczy
następujące usługi:

ODDZIAŁ W KOŁOBRZEGU
78-100 KOŁOBRZEG
skrytka pocztowa 240

Oddział nasz oferuje:

Pomorski Bank Kredytowy

rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób
fizycznych,
rachunki bieżące dla wszelkich podmiotów gos
podarczych,
rachunki walutowe ,,A” i ,,C”,
obsługę walutową transakcji handlu zagranicznego,
zlotowe lokaty terminowe,
kredyty na działalność gospodarczą,
kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych,
wszelkie czynności bankowe wykonywane stosow
nie do zawartych umów oraz zlecone przez inne
banki.

Spółka Akcyjna
używany skrót PBKS SA
PBKS SA jest spółką skarbu państwa,
siedzibą centrali PBKS SA jest m. Szczecin.
Bank działa na terenie 10 województw
poprzez 49 oddziałów. Na terenie woj.
słupskiego Oddziały PBKS SA
zlokalizowane są w:

INTERESY ZPBKSI — TO CZYSTY ZYSK

Słupsku — Stary Rynek 2

Centrala telefoniczna: 240-61 do 63
fax: 226-03, tlx: 053 4287
Godziny otwarcia:
codziennie: 7.30—17.30
soboty robocze: 7.30—13.30

Jana Bauera 3
Człuchowie — Dworcowa 1
Lęborku — Armii Krajowej 1 8
Bytowie

Pomorski Bank Kredytowy SA
• prowadzi rachunki
★ osób fizycznych
★ organizacji społecznych
★ budżetów

• prowadzi działalność w zakresie:
rozliczeń złotówkowych
rozliczeń dewizowych
przechowywania oszczędności
kredytowania podmiotów gospodarczych
obsługi kart VISA

G-4247
G-4251

POWSZECHNA
KASA OSZCZĘDNOŚCI

• oprocentowanie lokat
terminowych wynosi:

BANK PAŃSTWOWY
II Oddział Wiodący w Słupsku

34% — 3-miesięczne
39% — 6-miesięczne
48% — 12-miesięczne
55% — 24-miesięczne
Oprocentowanie kredytów wynosi od 47% wzwyż w
zależności od oceny kredytobiorcy, podmiotu kredytu i
ponoszonego ryzyka banku.
g-4240
%/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////y

w Będzinie

oferuje Państwu nowe,
atrakcyjne formy oszczędzania:
ir książeczki systematycznego oszczędzania
5-letnie — z minimalną wpłatą miesięczną 100.000 zł
10-letnie — z minimalną wpłatą miesięczną 50.000 zł
oprocentowane tak jak wkłady terminowe 36-micsięczne (obecnie 110% w
stosunku rocznym
★ przy zachowaniu obecnej stopy oprocentowania daje to — po 5 latach —
kwotę oszczędności 6 min zł — kwotę odsetek 15,9 min zł)
★ książeczki „Oszczędzamy na wakacje” — dla dzieci i młodzieży.
Proponujemy także korzystne oprocentowanie wkładów terminowych
złożonych na okresy 1, 2, 3, 4. 5, 6, 9. 12, 24, 36. 48 miesięcy.

informuje

PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
%
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Bank Spółdzielczy

Na terenie województwa słupskiego, obsługę w zakresie obrotu oszczędnościowego,
walutowo-dewizowego oraz kredytowania wykonują placówki
Banku Państwowego PKO:
— Oddział w Bytowie, plac ks. kar. Wyszyńskiego 7
— Oddzićił w Człuchowie, ul. Dworcowa 1
— Oddział w Lęborku, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3
— Oddział w Miastku, ul. Armii Krajowej 21
— Oddział w Sławnie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
— I Oddział w Słupsku, ul. 9 Marca 6
— II Oddział w Słupsku, ul. 11 Listopada 2

Powszechna Kasa Oszczędności,
Bank Państwowy prowadzi szereg
atrakcyjnych form oszczędzania

oraz Ekspozytury PKO w:
—
—
—
—
—
—
—
—

Czarnem, ul. Moniuszki
Debrznie, ul. Traugutta 2
Kępicach, ul. Konopnickiej 7
Łebie, ul. 10 Marca
Słupsku, ul. Garncarska 7
Słupsku, ul. Piotra Skargi 8 (SPB)
Słupsku, plac Zwycięstwa 8 (ZUS)
Ustce, ul. Kopernika 22

Zapewnia wysokie oprocentowanie
wkładów terminowych

W oddziałach naszego banku działają kantory walut wymienialnych

ZAPRASZAMY DO KAS NASZYCH ODDZIAŁÓW!
K-2736

Osoby oszczędzające w naszym banku wezmą
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Zapraszamy do:
siedziby Banku w Będzinie w godz. 7.30—14.00.
Punktu Kasowego w Mścicach (przy Remizie Strażackiej)
w godzinach: 10.30—17
K-2730

KASA

,V

KREDYT BANK SA

tVvv'V

PAŃSTWO*

KREDYT BANK SA
Oddział w Koszalinie ul. J. Piłsudskiego 85
tel. (0-94) 410-510, 410-511, tlx 0532593 KBSA fax 414-192

Prowadzi:

Anonimowa, roczna lokata oszczędności
(na żądanie • może być imienna)

Wysokie odsetki do podjęcia co trzy miesiące!

# obsługę rachunków bankowych podmiotów gospodarczych.

Oprocentowanie rachunków wynosi 8%, wszelkie operacje gotówkowe
(wpłaty i wypłaty) oraz przelewy są wolne od opłat bankowych.
Do dyspozycji Państwa stawiamy również tresor nocny, który umożliwi
Państwu dokonywanie wpłat o każdej dogodnej porze.
Udzielamy korzystnych kredytów na cele gospodarcze.

(nie trzeba czekać cały rok)

Bony rentierskie LOKATA mają nominały
5, 10 i 15 milionów złotych.

• obsługę rachunków walutowych

Prowadzimy rachunki walutowe A i C w 11 głównych walutach europejs
kich, korzystnie oprocentowanych. Minimalna kwota rachunku walutowego
wynosi 3.000 USD
• lokaty zlotowe i walutowe osób fizycznych
i podmiotów gospodarczych

Lokaty zlotowe na okres 3, 6, 12, i 24 miesięcy przyjmowane są już od 20
min zl. Lokaty na krótsze okresy (1 i 2 miesiące) natomiast już od 1 mld zl.
Najniższa kwota lokaty walutowej wynosi 5.000 USD. Gwarantujemy
korzystne oprocentowanie, a przy wpłacie w formie bezgotówkowej premiu
jemy dodatkowym oprocentowaniem.
# operacje handlu zagranicznego

Bank prowadzi wszelkie operacje handlu zagranicznego. Jesteśmy uczest
nikami międzynarodowej sieci rozliczeń bankowych SWIFT, co gwarantuje
bezpieczeństwo i szybkość rozliczeń.

Kredyt Bank Si to szybkość, solidność, skuteczność
Bliższych informacji udzielamy w siedzibie banku.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 13.

K-2739

fi

Reklama w naszej gazecie
zapewni sukces Tobie i Twojej firmie

★ podmiotów gospodarczych (o różnych formach własności)

★
★
★
★
★

przyjmuje lokaty wkładów oszczędnościowych termino
wych od 3 do 36 m-cy
(wkłady ludności gwarantowane przez skarb państwa)
Konkurencyjne oprocentowanie i tak:
— 3-miesięczne — 37%
— 4-miesięczne — 38%
— 5-miesięczne — 40%
— 6-miesięczne — 43%
— 9-miesięczne — 44%
— 12-miesięczne — 46%
— 15-miesięczne — 49%
— 24-miesięczne — 51%
— 36-miesięczne — 55%
otwiera i prowdzi rachunki bankowe oraz przeprowadza
rozliczenia pieniężne.
udziela kredytów dla osób fizycznych i prawnych. Jako
formy zabezpieczenia zwrotu kredytu preferuje hipotekę,
zastaw, gwarancję bankową, poręczenie, cesja należności
blokada środków na rachunkach bankowych.
obsługuje książeczki oszczędnościowe i ror BS PKO i BGŻ.
wykonuje usługi kserograficzne.

Aktualne oprocentowanie 40 % rocznie
Od bonu o nominale 10 min złotych
po 90 dniach można podjąć z tytułu odsetek

MILION ZŁOTYCH!

Roczne bony

PROGRESJA

o nominale 5 milionów złotych
można przedstawić do wykupienia w
każdej chwili, bez 'karnego" obniżenia
oprocentowania, otrzymując odsetki
właściwe dla okresu posiadania bonu.
Oprocentowanie bonów PROGRESJA
jest tym większe, im dłuższy jest
okres
ikr utrzymywania bonu
i aktualnie wynosi w stosunku rocznym:

Odsetki nie podjęte*po kolejnych 3 miesiącach,
a dopiero pr2y wykupie bonu - po 12 miesiącach,
podlegają oprocentowaniu tak samo, jak kwota nominału. Oznacza to, że

Realizacja bonu
w miesiącu
utrzymania
wkładu

1 2

z kapitalizacją odsetek oprocentowanie roczne
bonów LOKATA wynosi

Oprocentowanie
wkładu

0 18 24 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40

46,4% to jest ponad 4,6 min zł.
Oczywiście, jeżeli -jak u>e wszystkich polskich bankach - wysokość
oprocentowania lub zasady kapitalizacji nie ulegną zmianie.

3

4 5 6

7 8

po
9 10 11 12 12
mieś,

Po upływie 12 miesięcy bon nie podlega dalszemu oprocentowaniu.

Szczegółowych informacji udzieląją
oddziały i ekspozytury PKO BP.

