Mostem między przekonaniami oddzielo
nymi największą przepaścią jest szlachet
ność.

(A. Świętochowski)

Imieniny:
dziś — Iwony, Sabiny, Wincentego
jutro — Tadeusza, Szymona
Wschód słońca — 6.22 —zachód —

16.17
Zachmurzenie małe i umiarkowane.
Wiatr słaby i umiarkowany, północ
no-wschodni i północny. Ciśnienie
wzrośnie. Rano — mgły!
Stan morza — 4 do o, wiatr północny i
północno-wschodni o sile 4 do 7 w skali
Beauforta.

Ukazuje się od 1 września 1952 r.

Słupskie
bezrobocie

Nakład 55.000 egz.

Jak działa ZUS?

Diagnoza
i nadzieje
30 września w województwie
słupskim bez pracy pozostawało
45298 osób. Stopa bezrobocia
wyniosła 23,1 procent (w stosu
nku do tzw. zawodowo czyn
nych).
Walka z bezrobociem i aktualna
sytuacja na rynku pracy w wojewódz twie słupskim były tematem drugiego
w tym roku posiedzenia Wojewódz
kiej Rady Zatrudnienia. Przypomnij
my, że w skład tego gremium, które
mu na mocy ustawy przewodniczy
wojewoda, wchodzą przedstawiciele
związków zawodowych, samorzą
dów terytorialnych, pracodawców i
organów administracji państwowej
Podczas posiedzenia, które odbyło
się w miniony piątek, bez zastrzeżeń
przyjęto przedstawione przez woje
wodę, a opracowane przez Wojewó
dzkie Biuro Pracy, dokumenty: „Ana
lizę rynku pracy województwa słup
skiego oraz założenia programowe
walki z bezrobociem" i „Wstępny po
dział limitów dla rejonowych biur
pracy na aktywne formy przeciwdzia
łania bezrobociu w 1993 roku".

Czy ZUS jest dobrym płatni
kiem, czy nie spóźnia się z wy
płacaniem rent i emerytur. Czy
pojawiają się błędy komputero
we?
Z tym pytaniem zwróciliśmy
się do kilku mieszkańców Kosza
lina.
Starsza pani sprzedająca w centrum
miasta kwiaty (prosiła o anonimowość):
Mam 850 tysięcy emerytury. Sprawami
finansowymi zajmuje się mąż. Do ZUS
nie mam żadnych uwag. Emeryturę otrzymuję dokładnie co miesiąc.
(dokończenie na str. 2)
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Forum
inwestorów
Wczoraj w Warszawie rozpoczęło się trzy
dniowe, III Forum Inwestorów. Jego celem
jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów

i\oszaim — ofupsK

NR 252 (12496)

pomiędzy inwestorem zagranicznym i pol

Wtorek, 27 października 1992 r. Cena 1200 zł

skimi przedsiębiorstwami, zainteresowany
mi w tworzeniu spółek z obcym kapitałem.
Udział w spotkaniu bierze prawie 100 firm z
Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych,

ani Krystyna Stodutska z Przed
siębiorstwa Produkcyjno-Han
dlowego „Troć" w Kobylnicy
koło Słupska oznajmia, że jest
w takiej samej sytuacji jak inni i nie
widzi powodów, aby prasa okazywa
ła zainteresowanie jej firmą. Pracow

P

nicy są innego zdania i gdy w świetlicy
wyłuszczają swoje racje wpada tam pani
Stodulska zdegustowana tą „spowiedzią".
Przygania jednemu z pracowników: „A ty,
Zdzichu, zamykaj bramę zamiast grać w
karty!"

Właścicielem firmy jest Władysław
Sobecki, a pani Stodulska tylko reprezen
tuje jego interesy. Co uważa sam właściciel

e 43 POLSKIE czołgi T-55 zni
szczono w Przedsiębiorstwie Złomu
Metali w Dąbrowie Górniczej. Jest to
kolejny etap realizacji układu o redukcji
broni konwencjonalnej w Europie. W
sumie, aby dostosować uzbrojenie do
wynegocjowanych wielkości, Polska

musi zniszczyć 1120 czołgów, 246
wozów bojowych, 705 armat oraz
45 samolotów, (zm)
• OD WCZORAJ możemy latać
do Mińska. Samoloty będą kursowały
cztery razy w tygodniu. Rejsy będą
obsługiwać Polskie Linie Lotnicze LOT
i Aerofłot. (JB)
• NA ŁAMACH „Życia Warsza
wy", doradca prezydenta do spraw
gospodarczych — A. Olechowski

przedstawił szczegóły kontrak
tów Fiata z bielską Fabryką Samo
chodów Małolitrażowych. Wyjaś
nia on, że Fiat przejął długi zagraniczne
i część tych jakie fabryka ma wobec
polskich banków. Kiedy strona polska
przystępowała do negocjacji Włosi do
magali się fabryki oddłużonej. Olecho
wski poczytuje sobie za duży sukces to,
że część polskiego zadłużenia udało się
przerzucić na konto Włochów. Teraz
dług stał się zmartwieniem spółek, a
budżet państwowy nie będzie musiał
dopłacać do FSM co miesiąc ponad
250 mld złotych. Zadłużenie kraju
zmniejszyło się o 20 milionów dolarów
\ miesięczn ie—dodał były minister finan-

Zdzichu, zamykaj bramę!

Kanady i Japonii. Spośród 156 polskich
przedsiębiorstw. Ministerstwo Przekształceń
Własnościowych oferuje do sprzedaży po

Uniki pracodawców

nad 50. Prezydent L Wałęsa wystosował do
uczestników Forum specjalne posłanie, w
którym podkreśla rolę kapitału zagranicz

dzą, że od dłuższego czasu jest nieuchwyt
ny. — Mieszka na terenie zakładu, ale znika
stąd przed szóstą rano, jakby nas unikał —
dodaje Leonarda Karnowska, inni potwier
dzają. Ta sama pracownica wraz z dziewię
cioma innymi osobami zaskarżyła pracoda
wcę do Sądu Rejonowego w Słupsku o nie
wypłacanie
wynagrodzeń
za
pracę.

sów. Na pytanie, czy była jakaś inna
alternatywa, odpowiedział, że tylko —
bankructwo fabryki. (JB)

• POSTKOMUNISTYCZNY
pucz w Tadżykistanie nie udał się
— powiedział szef Narodowego Komi
tetu Bezpieczeństwa. Siły rządowe od
zyskały w niedzielę kontrolę nad Duszanbe. Agencja TASS podała, że zwo
lennicy byłego prezydenta R. Nabijewa
opuścili budynek parlamentu, pałac
prezydencki i gmach radia i telewizji. W
trakcie zamieszek zginęło podobno kil
kaset osób. (ces)
• WCZORAJ wybuchł pożar w
największym w Europie zakładzie prze
ładunkowym ropy naftowej na Szetlandach. Dzienna produkcja tego ter
minalu wynosiła 900 tys. baryłek. W
wyniku pożaru spadła o połowę, (ces)

• PODCZAS zjazdu CDU kanc
lerz Niemiec H. Kohl zapowie
dział, że konieczna jest podwyżka
podatków, ze względu na rosnące
Na
rozwój
koszty zjednoczenia.
wschodnich landów przeznacza się ro
cznie 140 mld marek. Jeżeli nie uda się
poczynić odpowiednich oszczędności,
to podwyżka nastąpi jeszcze przed
1995 rokiem, (ces)
• PREMIERZY Czech i Słowacji
podpisali wczoraj umowy o unii celnej.
Ma ona ułatwić handel pomiędzy tymi
państwami po rozpadzie federacji.
(ces)

nego dla polskiej gospodarki rynkowej. Do

Rozprawa zakończyła się ugodą, mocą któ rej pracodawca zobowiązał się do uregulo
wania wszystkich roszczeń płacowych do
15 bm. Termin minął, pieniędzy nie ma,
pozwanego tez nie

końca 1994 roku chcemy sprywatyzować
ponad połowę przedsiębiorstw sektora pańs
twowego. Aby się to udało, niezbędny jest
udział kapitału zagranicznego. (JB)

(dokończenie na str. 2)

Od nowego roku

Pensje nauczycieli
- w terminie
Nauczyciele niektórych koszalińs
kich szkół znowu przeżywają stresy,
ponieważ otrzymali informację, że
pobory za kolejny miesiąc pracy będą
mogli odebrać dopiero po 2 listopada.
Tymczasem zbliża się Święto Zmar
łych i wyjazdy do rodzin, więc pienią
dze są im teraz szczególnie potrzebne.
Powodem późniejszego wypłacania
poborów miał być brak środków na
kontach bankowych poszczególnych
szkół.
Według wyjaśnienia, jakiego udzielił wicekurator, Andrzej Derkacz,
nie ma obecnie powodów do takich
obaw. Administracja oświatowa otrzymała bowiem pieniądze na ten cel
i są one właśnie przekazywane do
lokalnych banków. Pensje we wszys
tkich placówkach oświatowych po
winny być wpłacone jeszcze w tym
tygodniu, (esz)

Mało ułlj
Rylik
mistrzynią Europy
Bardzo dobrze zaprezentowali się
polscy kick-bokserzy na mistrzost
wach Europy według formuły full-contact w greckiej miejscowości Kawała.
Nasza 8-osobowa reprezentacja wy
walczyła 7 medali.

d sierpnia układana jest nowa warstwa profilująca na drodze krajowej

O

173. Pierwsze 5.900 m ułożono na przełomie sierpnia i września. Teraz

układa się kolejne 1.600 m od Złocieni a do Połczyna-Zdroju. Wykona

wcą robót jest Drawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, a całość
finansuje Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Koszalinie.
Kierowcom jadącym drogą 173 polecamy szczególną ostrożność na licznych

Wśród złotych medalistów znalazła
się kołobrzeżanka Agnieszka Ryłik (na zdjęciu). Wywalczyła ona mis
trzostwo Europy w kategorii 60 kg,
pokonując w finale już w pierwszym
starciu reprezentantkę Grecji Marię
Papasoglu.
Dwa pozostałe najcenniejsze „krą
żki" zdobyli: Mariusz Cieśliński w
kategorii 51 kg oraz Wojciech Wierteł
w kategorii 67 kg.
Wicemistrzami Europy zostali: Piotr
Kroczewski (kat. 60 kg). Piotr Bartni
cki (kat. 63,5 kg) i Piotr Falender (kat.
71 kg). Medal brązowy w kategorii 54
kg zdobył Robert Kopiecki. (suw)
Fot. JERZY PATAN

Zgodnie z umową zawartą pomię
dzy rządem a Bankiem Światowym,
PKP mają prawo podnosić cenę bile-'
tówco kwartał. Z tego przywileju PKP
skorzystają już od początku nowego
roku. Od 1 stycznia prawo do uIgowych przejazdów stracą urzędnicy państwowi, wojsko,
policja, straż pożarna, pracow
nicy szkół i kultury. Zniżkę 50-procentową zachowają studenci do 26
roku życia — tylko w 11 klasie. Zyskają
natomiast uczniowie szkół specjal
nych i inwalidzi I grupy z chorobą
zawodową, będą jeździć w II klasie
bezpłatnie. Dzieci do lat 4 i pracow
nicy PKP zachowają dotychczasowe
przywileje, (ces)

ILi\ - 7.400

Hurtownia
„Kryształ”

Łosino
tel. 276-14

zakrętach, (io)

Opinie
zapytał

-W %

ii---

(dokończenie na str. 2)

„Demoskop"

JUBILEUSZOWY
WIELKI KONKURS

„GŁOSU POMORZA”

Fot. IZABELA OLEŚ

ENATOR Janusz Baranows
ki, przebywający od kilku dni w
jednym z łódzkich szpitali, zre
zygnował z funkcji prezesa
Rady Nadzorczej „Westy . Decy
zję podjął zgodnie z ustawowymi wy
mogami niełączenia funkcji publicz
nych z pracą w spółce, (zm)

S

w godz. 7—17

czy

płk R. Kukliński, przekazując
Stanom Zjednoczonym infor

„PEWEX”

macje o strukturach wojsko

PW „PROJBUT” ul. Piłsudskiego 11—15

wych Układu Warszawskiego
oraz czy gen. W. Jaruzelski,

Koszalimtel. 244-21

wprowadzając stan wojenny,
dopuścili się zdrady wobec
narodu polskiego, czy też po

•
•
•
•
•

stąpili jak patrioci.
R. Kuklińskiego uznało za
zdrajcę prawie 46 proc. bada

oraz UWAGA!!!

nych. W. Jaruzelskiego — po
nad 15 proc. Jako patriotę o-

SPRZĘT FIRMY „FINLUX”

ceniło Kuklińskiego prawie 16

ZESTAW PREZYDENT
OWC 21, 25, 28 cali
OWC 28 cali z kolumnami

proc., natomiast W. Jaruzels
kiego za patriotę uznało 59
proc. badanych.

FINLUX to: NOWOCZESNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I ELEGANCJA
SPRZEDAŻ Z BONIFIKATĄ

Najczęściej uznawali Kukli
ńskiego za zdrajcę ankietowa
ni mający wyższe wykształce
nie, najrzadziej — podstawowe. (zm)

atrakcyjną odzież damską i męską — nowe kolekcje skór
luksusowe kosmetyki
niezawodny sprzęt AGD
klocki lego i inne zabawki
sprzęt audio-wideo renomowanych firm

— łańcuszki rozrządu, paski klinowe — fiat 125, 126 oraz LADY — 40 proc.
— kaset wideo — 50 proc.

ZAPRASZAMY w godz. 10—18.
«swe«» mmamt

K-2780

JUBILEUSZOWY WIELKI
KONKURS „GŁOSU POMORZA"
Karnety

Wtorek, 27 października 1992 r

GŁOS POMORZA

Str. 2

już w sobotę !

W sobotnio-niedzielnym magazynie „Głosu
Pomorza" (31 października — 1 listopada)
ukażą się kolejne dwa karnety. Ich prawidłowe
wypełnienie drukowanymi w październiku (na
stronie 1) kuponami — upoważniać będzie do
losowania nagrody głównej — samochodu
TOYOTA COROLLA i nagród rzeczowych.
Nagrody rzeczowe na karnet październikowy
będą losowane 10 listopada w Słupsku. Toyota
Corolla znajdzie swego właściciela podczas
wielkiego finału naszego konkursu, który plano
wany jest w pierwszej połowie grudnia br.
^ Życzymy wygranych!_________________^

W Kołobrzegu ;,

°9 EAflfpÜgSOWg

TANIO sprzedam dom mieszkalny, ga
raż, 1,50 ha ziemi w tym sad zlokalizowany
we wsi Klępino, 6 km od Białogardu. Biało
gard tel. 34-86 po dziewiętnastej.

Se Wtórzy o Wcologij
oczyszczalni pod Koło
brzegiem sześć potężnych
mieszadeł — aeratorów —
wiruje w zbiorniku o pojemności po
nad 11 tysięcy metrów sześciennych,
dostarczając tlen bakteriom żywią
cym się organicznymi składnikami
ścieków komunalnych. Oczyszczone
przez bakterie nieczystości, po odwi
rowaniu, pozostaną jako nawóz, a
ciecz — prawie czysta woda — powę
druje do morza. Rozruch komory na
powietrzania zakończy się w połowie
grudnia.
W końcu ubiegłego tygodnia in
westor powierniczy tej miejskiej in
westycji wartości 20 miliardów zło
tych — Przedsiębiorstwo Usług In
westycyjnych — przyjął budowę od

W

generalnego wykonawcy — „Hydro-Inż-Budu". Po zakończeniu rozru
chu gospodarzem instalacji pozosta
nie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji.
Połowa tegorocznego budżetu
miasta przeznaczona jest na ekologię.
Dzisiaj, 27, bm. w hotelu „Skanpol"
rozpoczyna się dwudniowa konfere
ncja z udziałem ośmiu senatorów z
komisji ochrony środowiska, woje
wody koszalińskiego i przewodniczą
cego sejmiku samorządowego. Pier
wszego dnia mowa będzie głównie o
problemach i osiągnięciach Koło
brzegu i gmin ościennycji, jutro —
pod przewodnictwem senatora Je
rzego Madeja — dyskusja rozszerzy
się na zagadnienia województwa i
kraju. (PP)

SPRZEDAŻ
FIAT 126 p, rok prod. 1984, Czarna
Dąbrówka 89/20, tel. 366.
OPEL corsa 1986, rozliczenie-ulga cel
na, Koszalin, 45-20-00.

Wygraj

(dokończenie ze str. 1)

MERCEDESA
MINI !
MERCEDES-MINI

KUPON
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Słupskie bezrobocie
(dokończenie ze str. 1)

W pierwszym z tych dokumentów
stwierdza się m.in., że do charakterys
tycznych cech bezrobocia w woje
wództwie słupskim należą: wysoki,
przekraczający 50 procent udział ko
biet w ogólnej liczbie osób, pozos
tających bez pracy, fakt, iz 62 procent
bezrobotnych to ludzie młodzi (do 34
lat oraz to, że aż 27,6 procent ogółu
bezrobotnych stanowią osoby zwol
nione z przyczyn dotyczących zakła
dów pracy.
W drugim z przedłożonych doku
mentów zaproponowano wstępny
podział iirnitów dla Rejonowych Biur
Pracy na rok 1993. Na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu najwię
cej pieniędzy otrzymają biura pracy w

2DARZEMÄ
I
»1 [« Ml
Przez dach, przez okna
i drzwi
Rozwiązał się kolejny „worek”
z wiadomościami o kradzieżach i
włamaniach.
W Lęborku wczoraj o 6.40 nie
znani dotychczas sprawcy przedostali
się do magazynu sklepu PSS „Jubi
lat", torując sobie wejście przez dach,
sufit, zamknięte na kłódki drzwi. Skra
dli alkohol, papierosy, używki, zaba
wki, wiele innych artykułów znisz
czyli. Wstępny, dalce niepełny
szacunek strat opiewa na 50 min
zł. Również przez dach weszli (?)
złodzieje do hurtowni Sonel w Słup
sku przy ul. Tuwima. Oprócz artyku
łów spożywczych zabrali z metalowej
kasetki 8,7 min zł. Łączne straty, też
wstępnie, ocenia się na 15 min zł.
Łupem włamywaczy padły dwa
komputery IBM z oprzyrządowaniem,
których właścicielką do tamtej pory
była Wyzsza Szkoła Inżynierska w
Koszalinie. Jest uboższa o 40 min zł.
Ponad 23 min zl strat odnotowała
hurtownia „Nad Wogrą" w Połczy
nie, w wyniku kradzieży m.in. 7 trans
porterów spirytusu. W Kołobrzegu
do piwiarni włamał się złodziej-koneser. Zabrał po kilka butelek najlep
szych gatunkowo piw, a także 5-lit

Uniki pracodawców

Słupsku (24 mld zł), Człuchowie
(20,2 mld zł) i w Lęborku (20,1 mld zł).
Najmniej — w Sławnie (7,7 mld zł) i
w Ustce (3,1 mld zł). Zdecydowana
większość przyznanych środków
przeznaczona zostanie na organizo
wanie robót publicznych i prac inter
wencyjnych. W skali województwa
tylko 19 mld zł z tych funduszy (93
mld zł) przeznaczy się na pożyczki dla
bezrobotnych. Na przekwalifikowa
nia — 9 mld.
Postanowiono także zobowiązać
dyrektora Wojewódzkiego Biura Pra
cy do wystąpienia w Ministerstwie
Pracy i Polityki Socjalnej o dodat
kowe 4 mld złotych na pożyczki dla
bezrobotnych, pragnących rozpocząć
działalność gospodarczą na własny
rachunek, (mb)
rową beczułkę. Wyliczono, że zarobił
ok. 6.5 min zł.
I jeszcze meldunek ze Słupskiego: z
Ośrodka Zdrowia w Biesowicach
zginęły strzykawki, leki przeciwbólo
we, kalkulator i 500 tys. zł, leżące
zresztą w otwartej kasecie.

Nożem w brzuch
Elegancko nazywa się to nieporo
zumieniem. Doszło do niego między
prowadzącym noclegownię „Zodiak"
w Koszalinie, a innym panem. Skutek
jest jednak taki, że ten drugi został
ugodzony nożem w brzuch, na szczę
ście bez naruszenia narządów we
wnętrznych.

Zginął motorower
W Kaliszu Pomorskim — Ogar,
KOA 26—98. (zm)

Koleżance

Teresie
Kmiecik
słowa głębokiego
współczucia
i otuchy w żałobie
kierują
pracownicy PLSP
Koszalin.
G-4321

— Wszyscy tu jesteśmy na wypo
wiedzeniach po czternastu miesią
cach pracy — mówi L. Karnowska,
— Firma, zajmująca się wędzeniem i
marynowaniem ryb zatrudniała w
„porywach” do 68 osób. Z początku
wszystko szło dobrze, zarabialiśmy
nawet do dwóch milionów miesięcz
nie, ale trzeba było pracować po dwa
naście godzin dziennie. Kłopoty za
częły się od maja, od tego też czasu
nie mamy zapłacone za pracę. I nie
wiadomo co daiej począć...
— Ten przypadek jest nam dobrze
znany, chociaż wcale nie odosobnio
ny, skoro mamy aż 373 skargi doty
czące przede wszystkim niewypłacal

Postkomunistyczna Demokraty
czna Partia Pracy będzie najwię
kszym ugrupowaniem w nowym
parlamencie na Litwie. Według
najnowszych
prognoz
instytutu
IN FAS, partia ta uzyskała w niedziel
nych wyborach przeszło 45 proc.
głosów. Wyprzedziła w ten sposób
Sajudis, który uzyskał około 20
proc. głosów, Chrześcijańsko-De
mokratyczną Partię Litwy — 13
proc. i Socjaldemokratyczną Pa
rtię Litwy — 6 proc. Związek Po
laków na Litwie zgromadził pra
wie 3 proc. głosów i jako organi
zacja mniejszości etnicznej bę
dzie miał swoich przedstawicieli
w Sejmie.
Tryumf postkomunistów na Litwie
komentator Reutera tłumaczy rosną
cym niezadowoleniem społeczeńst
wa z wyników reform gospodarczych,
które firmował Sajudis. Niektóre kło
poty tłumaczy się złymi stosunkami z
Rosją (np. paliwowe) —ich poprawę
obiecywali właśnie postkomuniści.
Sytuacja gospodarcza na Litwie jest
rzeczywiście zła. W ostatnich dwóch
latach ceny w tym kraju wzrosły o
2200 proc., zaś produkcja spadła o
przeszło 30 proc.
Zwycięstwo sił o proweniencji ko
munistycznej nie oznacza porażki de
mokracji. Dowodzi jednak realnego, a
nie parlamentarnego układu sił. Po
winno to przekonać polityków (nie
tylko na Litwie), że o ich pozycji nie
decyduje stosunek do przeszłości, ale
umiejętność skutecznego rozwiązy
wania problemów dnia codziennego.
(ces)

ności pracodawców — mówi Ma
riusz Łach, prawnik z Państwowej
Inspekcji Pracy w Słupsku. — Kurio
zum stanowi przypadek firmy „Agro",
tej od skubania krewetek, której pra
cownicy zasypali Sąd Rejonowy w
Słupsku około 70 pozwami, dotyczą
cymi naruszeń przez pracodawcę pra
wa pracy, przepisów bhp i innych
obowiązków wobec pracowników.
Luki na rynku pracy zapewne sprzyja
ją temu, iż zobowiązania pracodaw
ców są lekceważone. A co do firmy
„Troć" to jej właściciel tymi unikami
tylko pogarsza swoją sytuację. Z, na
szej strony grozi mu jeszcze 5 min zł
grzywny. W tej sprawie wystąpiliśmy
do głównego inspektora pracy oraz
Ministerstwa Pracy, bo jest luka pra
wna, dotycząca zasiłków chorobowych, opiekuńczych i wychowaw
czych. ZUS nie może przejąć tych
świadczeń, skoro firma „Troć" nie
uległa likwidacji, chociaż od trzech
miesięcy nie prowadzi żadnej działal
ności produkcyjnej. Czekamy na od
powiedź.
Tymczasem pracownicy, któ
rym właściciel „Troci” jest dłuż
ny ok. 100 min zł w sumie, otrzymali do wypełnienia deklara
cje o... uzyskanych dochodach.
Jak na urągowisko!
Leszek Lewandowski dodaje: —
Byłem honorowym krwiodawcą, te
raz co parę dni oddaję pół litra krwi za
100 tysięcy, żeby na chleb nie brako
wało. (wir)

FSO 1990, silnik poloneza pięciobiegowy, Darłowo, tel. 36-61.

KUPIĘ dąb sezonowany, Białogard, tel.
72-32.

FIAT uno 1300 diesel (1984) Koszalin,
tel. 45-74-44.

MIESZKANIE dwupokojowe, Koszalin,
41-51-16.

TOYOTĘ corollę 1,8 DXL grudzień
1989, tel. Koszalin, 185-382.
OPEL ascona 22 min, Koszalin, tel.
45-07-24.
OPEL corsa 1990, Kołobrzeg, tel.
296-99.________________________
_GOLF diesel 1,6 rok 1988/89, cena 102
min, Konikowo, tel. 161-325.
PILNIE sprzedam audi 80,1,6 katalizator
(1990),
Koszalin,
45-11-47,
175.000.000,—_______________________

LOKALE
SPRZEDAM lokal, Kołobrzeg, 292-99.
SZUKAM pośrednika w celu szybkiej
sprzedaży dochodowego lokalu. Wysokie
wynagrodzenie prowizyjne od transakcji.
Oferty pisemne BO Koszalin, nr 7408.

USŁUGI

STAR 28 asenizacyjny, Ustka 146-460.
IV 22/44, po piętnastej.
KOMBAJN ziemniaczany, ładowacz,
prasę, suszarnię podłogową, czyszczalnię
nasion, wentylatory i dmuchawę do siana,
Gniazdowo 18.
~126pTi982). Słupsk 44-23-92.

126P (XII 1986). Słupsk ul. Sawickiej
1/18 po 15.
FORD Escort 1,3 kombi (1983) stan
idealny, telewizor OTAKE 29 cali — stereo,
okazja. Słupsk 210-38.
AUDI 80, 1300 cm3, 1979 rok, cena 25
min. Słupsk 430-708.
ROBURA diesel, obudowany — na
chodzie. Słupsk tel. 256-19.
MAZDA 626, XII 1982 idealny, Słupsk
tel. 247-72 po 17.
MERCEDES izoterma 808 i 913 4t, 6t
sprzedam. Łosino/Słupsk tel. 276-14.
” PRZEDPŁATĘ^ Słupsk, 433-585.~~
PALETY przemysłowe tanio. Słupsk tel.
243-00 od 19.
ZIEMNIAKI Atol i Sokół. Lębork tel,
61-14-13 po 15.

ŹALUZJE — produkcja. Słupsk 248-84.
USUWANIE starej farby, cyklinowanie.
Słupsk, tel. 11 -21 -69.
ŻALUZJE najtaniej. Słupsk 44-17-06.

PRACA
ZATRUDNIĘ młode dziewczyny, panie
do pracy w agencji towarzyskiej. Istnieje
możliwość zakwaterowania,
Koszalin,
45-47-64.
PRZEDsTę BIORSTWÖ Produkcyjne
„SEL.FA" zatrudni: murarzy-tynkarzy, gla
zurników, malarzy. Koszalin, ul. Słowiańs
ka 7, tel. 224-21.
SPRZEDAWCÓVVzaIrudnię. Ustka ul.
Marynarki Polskiej 31 — zgłaszać się o
godz. 9.00 w czwartek (były sklep „Bal
tony").
PRACOWNIA dziewiarska zatrudni
dziewiarkę maszynową oraz osoby robiące
na drutach czapki. Słupsk tel. 430-103.
ZATRUDNIĘ dwóch pracowników w
zawodzie murarz-tynkarz. Zgłoszenia po
17. Słupsk ul. Koszalińska 10/181.

CUKIER imp. Niemcy, gat. I. Firma „Apex" Słupsk ul. Poprzeczna 7, tel. 278-73.

RÓŻNE

BIAŁE chryzantemy, ceny hurtowe.
Słupsk Kwiaciarnie: „Narcyz", „Irys",
„Storczyk" oraz szklarnie — Szczecińska 4,
Ustka Kwiaciarnia „Szafirek".

SZUKAM wspólnika do dochodowej
działalności. Oferty pisemne BO Koszalin,
nr 7410.______________________________

„SANA" — 10.950 — oferuje „Agat-market” Słupsk ul. Tuwima 23.
WITRYNY chłodnicze, chłodziarki —
otwarte, oszklone pełne — tanio. Słupsk
43-50-99, 238-64.
DUŻĄ przyczepę kempingową, działkę
budowlaną, kasetę metalową. Szukam po
mieszczeń sklepowych, tel. Koszalin,
189-150.

PILNIE potrzebuję 50 min gotówki. Do
bre zabezpieczenie. Oferty pisemne, BO
Koszalin, nr 7409.
ZAD ZIAŁA NIA wywołujące sku tk i pra wne i faktyczne podejmowane w imieniu
spółki „Auto-NISS" w Koszalinie przez
mojego wspólnika Stanisława Sługockiego nie odpowiadam. Podpisano: prezes
zarządu spółki „Auto-Niss" w Koszalinie
Waldemar Sadowski.

TOTEK PŁACI
Wygrane z 21 października:

(dokończenie ze str. 1)

sprawy rewaloryzacji są przecież stero
wane przez rząd, to wcale nie od ZUS

Antoni K. (nazwisko znane redakcji)
spotkany przy kufelku piwct. Panie, co
pan gadasz o ZUS? Przez tyle lat te sk...
zabierali mi moje pieniądze, a teraz
plącą... niecały milion. Nie, żadnych
zaległości nie ma. Wszystko jest w po

zależy. Osobiście bardzo się dziwię, bo
przez 43 lata płaciłem regularnie składki

5 — 1 227 500 zł
4 — 38 500 zł
3 — 7 000 zł

że był to podatek, który teraz rząd

EX — 5 — 134431 000 zł

poprzez ZUS częściowo zwraca. Przez

4 — 250100 zł

43 lata pracy uzbierałem wystarczającą

3 — 9 600 zł (JB)

rządku. ZUS jest naprawdę cacy, ale
tam na górze...

kosztem grupy najsłabszej — emerytów.

Jerzy Smoleński: Jak do tej pory, to

DL —6 —558 519100 zł

do ZUS. W tej chwili wychodzi mi na to,

sumę na kilka latek swojej emerytury.
Żenujące jest natomiast łatanie budżetu

Notował:
WIESŁAW ADAMOWICZ

ZUS płaci bardzo regularnie, natomiast

Oferujemy
hurtowo
i detalicznie
w atrakcyjnej cenie

elweder obiecał, że jeżeli dokumenty zbrodni katyńskiej zostaną ujaw
nione, to Polska nie wystąpi w tej sprawie do Trybunału Między
narodowego w Hadze i nie zażąda pociągnięcia do odpowiedzialności
sprawców tej zbrodni — tak twierdzą „Nowe Czasy", na które powołuje się
moskiewski korespondent „Gazety Wyborczej" J. Malczyk. W artykule
„Trzech z teczką na Kremlu" napisano, że dopiero po zawarciu takiego
porozumienia Moskwa dała „zielone światło" dla ujawnienia akt tej sprawy.
(ces)
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Jan Kwiatkowski

o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku Zona, Córki, Wnuki
Msza św. odprawiona zostanie w dniu 28 października 1992
roku o godz. 13.30 w kościele Najśw. Serca Jezusowego w Słupsku.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 28 października 1992 roku
o godz. 15 na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej.

Zamówienia
i informacje:
Koszalin, ul. Pawła Findera 71 Ajj
(róg Orlej)
tel. 43-57-81 G..4249.

Z prawdziwym żalem żegnamy Panią

dr ALEKSANDRĘ AWSTRIC
zmarłą w dniu 25 października 1992 roku cenionego
lekarza, wieloletniego dyrektora szpitala w Słupsku,
człowieka o bardzo wysokiej kulturze osobistej,
szanowanego i kochanego przez chorych i kolegów
Izba Lekarska w Słupsku
G-4363

G-4361

Dnia 24 października 1992 roku zmarł
w wieku 70 lat
nasz Ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiam, że
w dniu 24 października 1992 roku
odeszła od nas na zawsze moja Najdroższa Mamusia
i Najbliższa Przyjaciółka

LUCYNA MAKOCHONIK
Małgorzata
Przyjaciół i Znajomych proszę o modlitwę w Jej intencji
28X1992 r, o godz. 8 w kościele pod wezwaniem
Ducha Świętego w Koszalinie.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 28X1992 r.
o godz. 12.30, na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
G-4359

FORD sierra 2,0 L, 1983 automatic, nie
oclony, Koszalin, 43-45-10.

KUPNO

Jak działa ZUS ?

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 24 października 1992 roku zmarł
sp.

■

VOLKSWAGEN golf 1,6 D (1982) pięoiodrzwiowy, Szczecinek, tel. 445-52.

PEUGEOT 405 combi D, 1989 X, Karlino 391.

^PRZEDPŁATĘ, Koszalin, Władysława

NASZ KONKURS DLA DZIECI

WIERTARKO-pilarkę, frezarkę, szlifier
kę taśmową, Białogard, tel. 72-32.

Kazimierz Król
o czym zawiadamia w głębokim smutku Rodzina.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 27 października
1992 roku o godz. 7.00 w kościele mariackim.
Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 27 października 1992 roku
o godz. 15.00 z Kaplicy Cmentarnej w Słupsku.
G-4360

GŁOS POMORZA

Wtorek, 27 października 1992 r
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ŻYCIE NA GORĄCO • BEZ RETUSZU • PRAWDZIE W OCZY

Dzień w... Kołobrzegu
Całkiem inaczej prawdzie w oczy pa
rzez trzy miesiące w roku Koło
trzą nowożeńcy: po osiem par w dwie
brzeg jest własnością całej Pol
pierwsze soboty października i aż
ski, przyjeżdżają wczasowicze:
tworzą problemy, tworzą fortuny.
dziewiętnaście 24 bm.
Dzięki nim przeciętny kołobrzeżanin
Jak bez retuszu przedstawić chara
ma na koncie 7 milionów złotych, ale
kter kołobrzeżanina? Jakieś 2700
też przez nich miasto w sezonie staje
się mniej bezpieczne niż zazwyczaj —
------------------------------------ 'l
108 przestępstw w czerwcu i 206 w
sierpniu. Czy nie strach mieszkać tu
taj? Sprawca gwałtu lub ciężkiego
pobicia ma raczej zapewniony proces,
łatwiej uchodzą sprawiedliwości dro
bni złodziejaszkowie. Po trzech kwar
tałach sprawność policji wynosi 59
procent, podczas gdy po półroczu
była o 10 procent wyższa. Te ciemne
sprawy to, oczywiście tylko część
____________________________/
prawdy o Kołobrzegu.
W którym miejscu uchwycić na
gorąco Perłę Bałtyku w październiku?
bezrobotnych i 25 tysięcy zatrudnio
Chyba nie w szpitalu, w którym leczy
nych patrzą na świat różnie. Inaczej
się co miesiąc 893 pacjentów: na
też spędzają czas wolny. Kawiarnie i
cmentarzu w Zieleniewie, gdzie koń
restauracje świecą pustkami. Na głó
czą swoją ziemską podróż mężczyźni
w wieku 65 lat i kobiety — ponad 73?
wnej ulicy Walki Młodych po dziesią-

P

Gorąca
perła

tej wieczorem spotkaliśmy osiemnaś
cie osób. Były wśród nich trzy samo
tne kobiety, dwie pary z wózkami
dziecięcymi, grupa (rodzina?) odpro
wadzająca kogoś na dworzec i pijak w
spodniach opadających na kolana,
„ze wszystkim” na wierzchu.
W tym czasie zapewne dochodziło
do większości z czterech tysięcy sto
sunków płciowych dziennie. Ile ko
biet zaszło w ciążę? Nie tak znów
wiele. W dniach 12—20 października
kołobrzeżanki urodziły 2 dziewczynki
i 8 chłopców. Przeciętny wiek matki
25 lat.
Spędzając październikowy dzień u
ujścia Parsęty nie należy zapominać o
zdradliwej pogodzie. Mokre bryzy nie
są zdrowe na dłuższą metę, łamie w
kościach, boli głowa od przewiania.
Dni bezwietrzne prawie się nie zda
rzają. Lecz to nie problem Czytelnika,
„Głos" można czytać w zaciszu na
ławce lub w innym przyjemnym miej
scu...

Wie pan?
Bałtyk
wysechł!
Czy kołobrzeżanie wiedzą, że ich miasto
leży nad morzem? Pytanie wydawałoby się
absurdalne, ale prosimy tylko zwrócić uwa
gę, jak odpowiadali mieszkańcy zagadnięci
0 to, czy często chodzą nad morze i kiedy
ostatnio się kąpali?
Krystyna R. — Oj, dawno! Urlop spę
dziłam w Poznaniu, a kiedy indziej niż latem
nie chodzę. Mieszkam w Radzikowie i nie
mam czasu na spacery. Kąpałam się w
zeszłym roku.
Jerzy P. —- Opalałem się piętnaście lat
temu, a na spacery chodzę dosyć często.
Andrzej Cz. — Pracuję w przetwórni
ryb i mam dosyć kontaktów z morzem. No,
chyba że przyjedzie rodzina. Gdzieś trzeba z
nimi wyjść, pokazuję więc port.
Grzegorz J. — Nie wierzę w to, że
oczyszczalnia coś daje. Pięć lat temu do
stałem wysypki na całym ciele, to samo mój
pies. Od tego czasu nie kąpię się w morzu, a
na spacerze byłem wiosną.
Grażyna C. — Latem to nawet nie
próbuję iść nad morze, bo taki tłok, ale
jesienią chodzę bardzo często. Nie, nie
kąpię się, dla mnie woda jest za zimna.
Tomasz Z. — Po to sprowadziłem się
tutaj żeby używać morza! Jak tylko mam
parę godzin wolnych, to ubieram się ciepło
1 idę na „dziką” plażę. Nie wyobrażam sobie
przyjemniejszych spacerów jak wzdłuż wo
dy podczas silnych wiatrów.
Aldona G. — Dzieci wyciągają mnie co
niedziela, żeby karmić łabędzie. Czują się
bardzo pokrzywdzone, jeśli im odmawiam.
W sumie jestem im wdzięczna, że mnie
mobilizują, bo gdy były małe, to ogranicza
łam się do spacerów po parku nadmorskim,
dalej się nie zapuszczałam.
Morze jest ulubionym miejscem space
rów większości kołobrzeżan, ale są i tacy,
którzy przez kilka lat nie zwróciliby uwagi,
gdyby raptem Bałtyk wysechł...

M iasto
wojskiem stoi
Kiedy zaczynamy rozmowę z dowódcą
garnizonu Kołobrzeg majorem dyplomowa
nym Waldemarem Skrzypczakiem, dowia
dujemy się, że akurat podpisał rachunek za
dzierżawę pomieszczeń, w których znajduje
się wojskowy klub na „Ogrodach”.
— Płacimy czternaście milionów za mie
sięczną dzierżawę jednego małego klubu —
mówi. — A jest to kropla w morzu naszych
wielomiliardowych wydatków. Twierdzę, że
miasto żyje z wojska: wielu dostawców żyw
ności, piekarnie, ogrodnicy. Widzimy co się
stało w Białogardzie, po zlikwidowaniu tam
baz wojskowych. Handel „padł”, dostawcy
bankrutują. Mam ekspertyzy o skutkach
ekonomicznych wycofania wojsk amerykań
skich z Niemiec. Po początkowej euforii z
tego powodu, ludzie zaczęli dostrzegać ubo
czne, ujemne skutki w dochodach przed
siębiorstw, handlu itp.
W. Skrzypczak może tylko powiedzieć, że
jest 21 jednostek. Może także powiedzieć, że
32 Pułk Zmechanizowany z ul. Jedności
Narodowej, który jest objęty inspekcjami
KBWE, posiada ok. 900 etatów.
Uważa, że wśród mieszkańców miasta
istnieje negatywne nastawienie do wojska w
mieście. — Dlaczego? — pyta — Przecież
my nikomu nie przeszkadzamy. Przeciwnie
miasto z nas żyje!

Pociąg
do Kutna...
Spacer kuracjusza
Przepiękne, wczesne październikowe po
południe. W parku nadmorskim z hałasem
przechodzą grupy przedszkolaków, trzyma
jących się parami za ręce. Do zamkniętej na
głucho kawiarni „Morskie Oko” przybito
pstrokatą tabliczkę: „Obiekt do sprzedania.
Wiadomość w PP Uzdrowisku”. Niektórzy z
kuracjuszy siedzą na ławeczkach i czytają
gazety, inni spacerują skrajem plaży, do
której leniwie przybijają fale Bałtyku.
Barbara Durda jest kuracjuszką w sanato
rium „Kombatant”. Przyjechała z Zabrza.
O pobycie tutaj nie chciałabym mówić, bo
jestem krótko — stwierdza. — Aleja chciała
bym czegoś od pana dowiedzieć się o Koło
brzegu.
Interesuje się gdzie są zabytki w Koło
brzegu, pyta o nastroje mieszkańców miasta.
Jej towarzyszka spaceru Maria Jusiak miesz
ka w Nałęczowie. Jest tutaj pierwszy raz,
wyżej jednak ocenia tę kurację od pobytów w
Świeradowie Lądku-Zdroju. — Przy moim
charakterze pracy, a jestem kierowniczką
sklepu, taki odpoczynek raz w roku jest
bardzo przydatny
mówi. — Ciągle trzeba
być „frontem” do klienta, bez przerwy dys
pozycyjnym i uśmiechniętym. Mam zamiar
przyjechać tutaj w przyszłym roku.

Obie panie chwalą sobie personel odpo
wiedzialny za wykonanie zabiegów. W sana
torium i zakładzie przyrodoleczniczym nr 1.
— Obsługa jest bardzo uprzejma i usłużna
mówi pani Barbara. — Może posiłki nie są
zbyt wykwintne, ale cóż można zrobić mając
20 tys. zł tak zwanego „wsadu”.
Panie szybko ze mną się żegnają, śpiesząc
się na obiad.
Plażą, w przeciwną stronę, podąża szyb
kim krokiem samotny mężczyzna. Janusz
Kasprzak z Leszna ma 55 lat. Od pół roku
jest na emeryturze. Na leczeniu sanatoryj
nym jest po raz pierwszy. Przyjechał leczyć
bóle kręgosłupa. Choroba zawodowa: przez
całe życie był kierowcą. Kurację odbywa w
sanatorium „San”. — Bóle są nie do wy
trzymania — mówi. — Ale tutejsze zabiegi mi
pomagają, może ma na to wpływ klimat
morski, w których dobrze się czuję.
Wyjeżdża już za parę dni i żałuje, że
dopiero niedawno zaczął chodzić na poranne
spacery nad morze. — Wie pan, jakie mnóst
wo ludzi chodzi plażą o szóstej rano, opowia
da. On i panie z „Kombatanta” spędzają po
kilka godzin na plaży, kiedy tylko na to czas
pozwala.

Zielony autosan zajeżdża przed
dworzec. W ciemny, październiko
wy wieczór Kołobrzeg zakwita mo
tylimi barwami. To rezerwa wraca
do cywila!
Przyjechali z Rogowa. Autobus
zniknął odwożąc dowódcę, zostali
wolni. Ich rocznik z Trzebiatowa
jest wolny już od szesnastej. Tak
zdążył się opić „wolnością”, że te
raz podpiera ściany czekając na
pociąg do Kutna. Nowa fala w
kolorowych chustach chwali się, jak
to dziewczyna pła-ka-ła, gdy wyje
żdżali. Na dworcu nie ma jednak
zapłakanych panien. Są za to pa
nowie z bordowymi otokami na
rogatywkach. Tylko trzech, a jaki
posłuch! Złośliwe syki mają prawo

Bez Nyborga
ani rusz

Morze coraz bardziej prywatne
Krzysztof Pospolicki, prezes zarządu spółki akcyjnej „Rybak”,
uważa, że trzeba zmienić nastawienie rządu, który kolejnymi posunię
ciami deprecjonuje pozycję rybołówstwa. To najważniejsze zadanie
Stowarzyszenia Armatorów Rybackich, do którego należy K. Po
spolicki.
„Rybak” został powołany, aby zmienić sytuację na lokalnym
kołobrzeskim rynku. Kapitał akcyjny w wysokości 1 mld zł zebrało 22
rybaków. Wszyscy— oprócz Lechosława Goździka, legendy Paźdzernika 1956 r. — pochodzą z Kołobrzegu. Ich celem jest wybudowanie
na nabrzeżu przetwórni ryb, dzięki której rybacy bez problemów
mogliby sprzedawać swój towar. Likwidacja pośredników na drodze
do klienta spowoduje obniżenie ceny ryb, sprawi, że będzie to produkt
bardziej konkurencyjny na rynku. Wydzierżawiono już półhektarowy
teren przy porcie rybackim. Na przetwórnię potrzeba 40 mld zł. Jak
dostać jednak kredyt? Od 1 stycznia 1993 r. spółka zacznie administ
rować całym portem. Krzysztof Pospolicki w Koszalinie oglądał
chłodnię Centrali Rybnej o pojemności 1 tys. ton. Być może rybacy
kołobrzescy ją wydzierżawią.
★

★

★

Także Wojciechowi Nagalskiemu, który wraz z żoną Beatą założył
Prywatne Przedsiębiorstwo Transportu Morskiego, .dopiekły ban

kowe porządki. Odsyłano go „od Sasa do Łasa”, a w Warszawie
usłyszał wręcz takie słowa:
I co ja zrobię, jak pan zbankrutuje?
Statek postawię sobie przy moście Poniatowskiego?
Znikąd nie dostał kredytu na zakup „Hajnówki”, której chciała
pozbyć się Polska Żegluga Bałtycka. Zgodzono się w końcu na
korzystny dla obu stron kontrakt leasingowy i jednostka wartości 230
tysięcy dolarów należy do PPTM. U państwa Nagalskich byliśmy 18
września, w dwie godziny po podpisaniu papierów. Informowaliśmy o
tym przed miesiącem. Jak teraz z nastrojami w firmie? Czy nadal
optymizm na przekór wszystkim, którzy twierdzili, że nie da się
zarobić na transporcie morskim?
— „Hajnówka” wypłynęła! — słyszymy. W wynajętych pokojach
hotelu „Skanpol”, gdzie mieści się siedziba przedsiębiorstwa, nastroje
bardzo dobre. W swój pierwszy rejs statek wybrał się do Gdańska po
ładunek nasion strączkowych. Zabierze je do Szwecji. Stamtąd — do
Wismaru po ziemniaki dla Estończyków. I tak ma się to kręcić.
Jak powstało przedsiębiorstwo? Ciężką pracą, po kilkanaście
godzin dziennie, kosztem życia rodzinnego. Był lombard, inne zajęcia,
ale zawsze czegoś brakowało. Właściciele mówią dziś o pierwszym
frachcie. Będą następne!

odezwać się tylko za ich plecami,
ale to też anonimowo.
Na chustach postacie kobiet-monstrów, efekt wyobraźni głodzonej
przez 18 miesięcy. Drobne postacie,
które teraz ciągną po posadzce ko
lorowe kity, jeszcze rano były żoł
nierzami. Mundur wyrównywał.
Teraz — zagubieni — chowają się
w płachtach — symbolach z za
kłopotaniem. Sami nie wiedzą, czy
chcą zwracać na siebie uwagę. W
kompanii raźniej: pompki na środ
ku hallu, głośne odliczanie do zera....
Biedni chłopcy z Łódzkiego! Nie
zna życia kto w wojsku nie był?
Odpowiedzcie, czy wiecie co włożyć
do garnka, za co opłacić czynsz,
czym się zająć od rana do wieczo
ra? Tego wojsko was nie nauczyło.
Życie da wam szkołę. Popatrzcie na
tego bezdomnego, który śpi w po
czekalni, nie dając nabrać się na
wasze butne okrzyki. Popatrzcie,
macie czas, pociąg do Kutna od
chodzi o 22.50.1 nie rozrabiajcie, to
nic nie da. Łatwiej uniknąć wojska
niż życia. Baczność!

Jeszcze trochę i nazwę duńskiego
miasta Nyborg mali kołobrzeżanie
będą znali lepiej lub równie dobrze,
jak Koszalin. Turystycznie, gospo
darczo, sportowo to 17-tysięczne
miasto wyrasta na najpoważniej
szego partnera 46-tysięcznego Ko
łobrzegu. Może nas lubią?

Nie chcemy
archeologów
Kołobrzeg to także potężny „ka
wał” historii. Przekonywują co do
tego odkrycia archeologiczne: a to
ośmio-metrowa łódź drewniana ze
średniowiecza, a to misternie wyko
nana figurka z tego samego okresu,
Pisaliśmy już nieraz o tych wykopali
skach. Wydawałoby się, że powinna
cieszyć możliwość szczycenia się
swoją historią, zabytkami. Ale mias
to jakby tego nie rozumiało.
Dwojąca się i trojąca grupka ar
cheologów z PAN, na'gwałt chce
ratować zabytki ukryte w ziemi
przed ostatecznym ich zniszcze
niem, które rozpoczyna się wraz z
kolejną inwestycją na Starówce. Nie
mają telefonu w biurze, nie mówiąc
o komputerze, który stanowi już nor
malne narzędzie pracy archeologa.
Miasto przyznało na utrzymanie biu
ra w tym roku 140 min zł, potem
szybko obcięło fundusze do 14 min
zł. Na koniec i tego nie chce wy
płacić.
Dziwna sprawa. Archeolodzy wy
jadą i znajdą sobie pracę na wyko
paliskach w Elblągu, gdzie ich przy
jmą z otwartymi rękami. Wykopy się
zasypie, pobuduje nowe domy i ni
komu już nie przemknie przez myśl,
że Kołobrzeg istnieje nie od lat
dwóch, trzech, ale od ponad tysiąca...

Ciemna strona

W żeglarskiej
tawernie
W porcie jachtowym w Kołobrzegu,
spotykają się żeglarze z różnych krajów.
Dobijają tu także jachty z innych kon
tynentów. Miejscem ich bliskich kontak
tów jest niewielka tawerna, która mieści
się w portowym forcie.
Morski wystrój lokalu, przednie trunki i
koszalińskie piwo Brok, mila uśmiech
nięta obsługa gwarantują przy dużej do
zie żeglarskiej wyobraźni, wspaniale i częs
to niewiarygodne wspomnienia wilków
morskich. Przy szantowej muzyce można
nawet głośno pośpiewać i wychylić jed
nego głębokiego, za tych co na morzu.
Warto więc odwiedzić tę niewielką ale
sympatyczną tawernę.

Prokuratorów zastaliśmy nad spra
wami, które latem wzbudzały spore
emocje.
26 lipca czarny mercedes ścigał
przechodniów. Niektórych dogonił i
ranił. Młodzi ludzie z Poznańskiego nie
będą raczej sądzeni za usiłowanie za
bójstwa, lecz za chuligaństwo. Akt oskarżenia nie został jeszcze sporządzo
ny, pani prokurator prowadzącej spra
wę nie zastaliśmy, więc żadnych pew
nych wiadomości nie mamy. Pozos
tajemy więc z zapewnieniami rzecz
nika Prokuratury Wojewódzkiej, że po
mimo prób ojca jednego ze sprawców
— sprawie nie ukręci się łba.
Wypadek na torach przyniósł na
początku sierpnia żałobę dwóm rodzi
nom. Kierowcy autobusu numer „4”
postawiono zarzut nieumyślnego spo
wodowania katastrofy. Zebrany jest już
materiał dowodowy, przeprowadzone
rozmowy z obsługą pociągu, pasażera
mi. PKP oszacowała swoje straty na co
najmniej 150 milionów złotych. Wypo
wiedział się biegły z pracowni wypad
ków komendy wojewódzkiej. Ekspery
ment procesowy wykazał, że kierowca
miał możliwość zauważenia pociągu.
Do końca listopada będzie sporządzo
ny akt oskarżenia.
W Dźwirzynie 11 sierpnia przed dys
koteką doszło do pobicia, w wyniku
którego zmarł człowiek. Podejrzany
przyznał się do winy, lecz jednocześnie
stwierdził, że nie pamięta wszystkich
szczegółów, gdyż był bardzo pijany. W

dokładnym wyjaśnieniu sprawy pomo
głyby zeznania dwóch świadków któ
rych tożsamości nie udało się ustalić.
Są to dwie kołobrzeżanłd. Obie
szczupłe, wysokie. Tej nocy jedna mia
ła włosy blond, rozpuszczone, oraz bia
łą bluzkę. Jej koleżanka miała również
długie włosy, ale ciemne, a na sobie
luźne czarne spodnie i białą koszulę.
Można się domyślać, że były częstymi
gośćmi dyskotek w Dźwirzynie, gdyż
do bramkarza, który je pamięta, zwra
cały się po imieniu, prosząc o interwen
cję. Niestety, szybko wsiadły do małe
go samochodu zachodniej marki i od
jechały ze znajomymi. Jeśli czytają
„Głos* — prosimy je o kontakt z
prokuraturą kołobrzeską.
Ku końcowi zbliża się proces prze
ciwko lekarzowi oskarżonemu o wy
stawianie fałszywych recept. Informu
jemy o tym na bieżąco. Wyrok zapad
nie być może już 30 bm. Ta począt
kowo oczywista dla opinii społecznej
sprawa pokazuje, jak to nigdy nie moż
na orzec o winie lub niewinności, nie
wysłuchawszy wszystkich świadków i
nie biorąc pod rozwagę wszystkich
okoliczności.
Jedną ze świeższych spraw jest kłu
sownictwo w wykonaniu dwóch Nie
mców, które trwało dosyć długo a
skończyło się w nocy 3 października.
Bracia z Warstein zostali wypuszczeni
z aresztu po złożeniu poręczenia mająt
kowego w wysokości 150 milionów
złotych. W ich imieniu sprawą zajmie
się adwokat, kłusownicy zaś wyjechali
do siebie... Na polowanie? (PP)

Autorzy tekstów: Piotr Łuczka i Piotr Pasikowski
Zdjęcia: Jerzy Patan i Piotr Krahl

Wtorek, 27 października 1982 r.
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Zielone płuca Lęborka
pod ochronę

jeszcze 640 milionów, by do 20 mieszkań
wprowadzili się lokatorzy.
‘ Szkoda. bo budynki niszczeją, a jak
zapewnia prezes SPPS Henryk Mądry,
można podłączyć się pod oczyszczalnię
ścieków winiarni, skorzystać z jej wody i
energii.
-— Budynki będą tak długo stały, oz się
rozlecą — powiedział z goryczą prezes
Mądry, (kor)
. .
Fot. Jan Maziejuk

Ładnie się zapowiadały
Za obiektami Spółdzielni Pracy Prze
myślu Spożywczego w Miastku stoją dwa
nie wykończone budynki mieszkalne.
Właściciele Spółdzielnia Pracy Przemysłu
Spożywczego — SPPS i ZSI,.Połam ” nie

Koncepcja utworzenia wokół Lę
borka leśnej strefy ochronnej pojawiła
się podczas opracowywania tzw. pla
nu urządzania lasów państwowych
dla nadleśnictw — Lębork oraz Cewi
ce, przez Biuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej w Gdańsku, a potem
na naradzie zorganizowanej w Regio
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku. Wiesław Rembieliński,
wojewoda słupski podchwycił po
mysł i wystąpił do regionalnego dyre
ktora lasów w Gdańsku, aby ten, za
pośrednictwem Dyrekcji Generalnej
LP wnioskował do ministra ochrony
środowiska o utworzenie strefy ochronnej.
Strefa miałaby obejmować lasy pań
stwowe w promieniu 10 kilometrów
od Lęborka (nie rozstrzygnięto jesz

mają pieniędzy na dokończenie budowy.
SPPS chce sprzedać mieszkania za 840
milionów. Urząd Miąsta i Gminy wiosną
wpłacił 200 milionów zaliczki, ale teraz
wycofuje się — brak funduszy. Potrzeba

26 października rejonowe biura pracy w woje
wództwie koszalińskim dysponowały następują
cymi ofertami pracy dla bezrobotnych:

W

W konkursie
Wiem wszystko

5)

skiej spada do minus 2 stopni Cels
jusza. 2. Co to jest atol? Odpowiedź: rafa
koralowa w kształcie pierścienia, która
otacza powstałe w ten sposób jezioro
— lagunę. 3. Kto największą ilość razy
wygrał mistrzostwa Formuły I? Odpo
wiedź: Argentyńczyk Juan Miguel Fan
gio (pięciokrotnie), 4. Kto wynalazł pier
wszą żarówkę? Odpowiedź: Thomas Al
va Edison. 5. Gdzie znajduje się „ściana
płaczu”? Odpowiedź: we wschodniej
części Jerozolimy. Jest to ostatni frag
ment świątyni zburzonej przez cesarza
rzymskiego Tytusa, stanowi dla Żydów
miejsce modlitw.
5—6 września (zestaw XVII): 1. Ilu
kilometrom odpowiada rok świetlny? Od
powiedź: 9461 miliardów kilometrów.
2. Kiedy pojawił się w sprzedaży pierwszy
aparat fotograficzny? Odpowiedź: w
1898 roku skonstruował go George
Eastman. 3. Który ssak jest najmniejszy?
Odpowiedź: ryjówka etruska z rodziny
ryjówek. Jej długość bez ogona wynosi
4 cm. 4. Jakie dyscypliny wchodzą w
skład dziesięcioboju? Odpowiedź: bieg
na 100 metrów, skok w dal, rzut kulą,
skok wzwyż, bieg na 400 metrów, bieg
na 110 metrów przez plotki, rzut dys
kiem, skok o tyczce, rzut oszczepem,
bieg na 1500 metrów. 5.'Gdzie, na jakim
kontynencie znajduje się największe sku
pisko jezior? Odpowiedź: w Europie, w
Finlandii jest ponad 60 tys. jezior.
(c.d.n.)

■

Październikowe „Żagle
„Żagle" to dziś jedyny w kraju mie
sięcznik o morzu i żeglarstwie. Po
zawieszeniu „Morza" — „Żagle" po
winny nieco zmienić swój profil, aby
rozszerzyć krąg czytelników.
Najciekawszym materiałem infor
macyjnym są propozycje Polskiego
Związku Żeglarskiego dotyczące
zmian w Kodeksie morskim, nadzoru
technicznego nad jachtami i nowych

stopni żeglarskich. Już pierwszy sto
pień żeglarski winien dawać prawo
do prowadzenia jachtów po wodach
morskich.
W cyklu „Krótka historia nawiga
cji" — o dziejach sekstantu, a w
„Elektronice na jachcie" — o autopilotach.
Dla szantymenów jest pieśń z reper
tuaru zespołu „Cztery refy" „Spanish
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ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I ROI.NE
Sok owocowy 100 proc. orange
litrowe opakowanie.

Ff

12 tys. zł za

Cukier luzem (worki po 50 kg)
7100 zł za
kilogram. Ryż luzem
5450 zł za kilogram.
Ćwiartki tylne kurczaków (mrożone)
18
tys. zł, kurczaki mrożone kl. I
850 USD za
tonę. Ćwierci wołowe młode
21500 zł za
kilogram. Kazeina spożywcza półsucha — 3620
USD za tonę.

Wina gruzińskie 0.71 (z dostawą) —14500 zł za
butelkę. Porzeczka czarna i czerwona mrożona
luzem 1,15 DM za kilogram. Wiśnie mrożone
z pestką luzem
1,0 DM za kilogram.
Czekolada „Carpatia” 100 gramów 5350 zł
za sztukę. Mleko w proszku chude 1,3 proc.
(import)
1120 USD za tonę. Kawa zielona
„Arabica”
900 1250 USD za tonę, „Robusta”
700- 990 USD za tonę.

Fosforyty przemysłowe — 29 31 USD za
tonę. Pszenica wysokoglutenowa 30 32 proc.
117 USD za tonę. Kazeina techniczna 3700
USD za tonę.
Marmur biały
450 tys. zł, granit czarny
„garbo” — 700 tys. zł za metr kwadratowy.
Diamenty syntetyczne — 14 tys. zł za gram.
Opony używane z EWG 75 tys. zł za sztukę.
Szkło budowlane grubości 4 mm — 34 tys. zł za
metr kwadratowy. Cement typ 12/70 — 33 USD
za tonę.

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

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

PKO
Słupsk

PKO
Koszalin

Koszalin
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Emad",
ul. Szczecińska 3
zatrudni czterech stolarzy
meblowych i jednego murarza.
• Zakład Techniki Medycznej, ul. Słowiańska
15 — poszukuje osobę do spraw marketingu z

ŻYCZENIA
NOCĄ
Oto zestaw piosenek, proponowanych słu
chaczom Koszalińskiej Rozgłośni Radiowej w
nocnym koncercie życzeń z piątku na sobotę.
Wszelkie informacje i zgłoszenia: Radio Ko
szalin, tel. 45-28-12.

W poniedziałek o godzinie 9 na
całym wybrzeżu koszalińsko-słupskim morze było spokojne. Stan
morza wynosi! 1 st. Wiały wiatry
zmienne o sile 2 — 3 st. B.
KOŁOBRZEG
19 X (poniedziałek) — „Anica”
(bandera Antiqua) wszedł do portu i
po załadunku szkliwa tego samego
dnia wyszedł w morze; „Wojewoda
Koszaliński” (jacht KKM „Tramp”)
wyszedł w rejs do Królewca.
24 X (wtorek) — „Lars Hagerup”
(bandera norweska) wyszedł w mo
rze z ładunkiem szkliwa.
21 X (środa) — „Anne Sophie”
(bandera duńska) wszedł pod balas
tem i po załadunku szkliwa wyszedł
w morze.
21 X (sobota) — „Anne Sophie”
weszła do portu i po załadunku szkli
wa wyszła w morze. „Astrachaniec”
(bandera rosyjska) wszedł do portu i
tego samego dnia wyszedł w morze.

NIERUCHOMOŚCI I PAPIERY WARTOŚ
CIOWE

Kantor przy
ul. Armii Krajowej 1A
w Sławnie

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

skup

sprzedaż

14600
9500
23200
2750
10590

14800
9700
23900
2850
10890

14800
9600
23700
2860

—

14500
9650
23600
2850
10850
2520

14650
9500
23300
2760

—

14350
9400
23000
2750
10500
2450

—

—

—

—

—

—

1340
—

1390
—

8400
1320
1050

8600
1380
1100

14720
9520
23100
2780
10500
2430
2490
8450
1330
1070

14820
9620
23500
2850
10800
2500
2550
8600
1360
1120

14750
9500
23300
2800
10500
2450
2500
8450
1320
1080

14850
9600
23800
2900
10700
2550
2600
8700
1400
1150

14700
9500
23300
2780
10600
2470
2500
8430
1350

14800
9600
23500
2880
10700
2570
2600
8560
1400

—

—

—

—

2430
2460
8400
1310
1050

2500
2540
8600
1380
1150

Kołobrzeg
• Wytwórnia Lodów, ul. Partyzantów 29, tel.
283-32 zatrudni cukiernika ze stażem pracy.
• Zakład Instalacji Sanitarnej — Piotr Ogrodowczyk, ul. Wiosenna 11. tel. 218-24 zatrudni
spawacza-hydraulika.
• Biuro Usługowo-Handlowe „Mix" — inż.
Piotr Mikołajczyk (teren budowy przy Wojska
Polskiego 1 w Bagiczu) zatrudni czterech hyd
raulików, trzech spawaczy i dwóch elektryków
budowlanych,
• Biuro Obsługi Plaży, ul. Kasprowicza, tel.
235-47 zatrudni elektryka, mechanika i kierowcę
ciągnika.
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Remus",
ul. Unii Lubelskiej 3/4, tel. 250-45 zatrudni jed
nego spawacza, hydraulika i murarza, (ju)

ais#-, --

Kołdry z puchu gęsiego 150 x 200 cm --- 700
tys. zł za sztukę. Telewizor „Horizont” — 20
calowy typ Philips — 160 USD za sztukę.

Kantor przy
ul. Kaszubskiej 1
w Koszalinie

zna

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Konfekt", ul. Hibnera 85 — zatrudni pięciu tapi
cerów.
• Spółka Cywilna „Jan", ul. Szczecińska 31 —
zatrudni pracownika do obsługi komputera (naj
chętniej — niepełnosprawnego).
• Archiwum Państwowe, ul. Marii Skłodows
kiej 2 — przyjmie do pracy archiwistę z wykształ
ceniem wyższym i znajomością niemieckiego.
• Zakład Ogólnobudowlany Edwarda i Adama
Delandów — zatrudni dwudziestu murarzy-tynkarzy, dziesięciu glazurników i dziesięciu posadz
karzy. Kontakt: ul. Zwycięstwa 204 (za Żandar
merią Wojskową).
• Zakład Elektronicznej Techniki Obliczenio
wej, ul. 4 Marca 38 — przyjmie dwóch programis
tów z biegłą znajomością programowania na mik
rokomputerach.
• Biuro Zbytu Sprzętu Fotolaboratoryjnego
„Technolab", ul. Siennickiego 9 — przyjmie technika-elektronika.
• Zakład Stolarski Czesława Pracowitego, ul.
Dywizji Drezdeńskiej 10 — zatrudni stolarza bu
dowlanego.
• Zakład Przetwórstwa Rybnego „Sotwed" yv
Smolnem 16 koło Dobrzycy zatrudni dziesięciu
pracowników przy wstępnej obróbce ryb. (jola)

statków w portach

1. ZUCCHERO/PAUL YOUNG: „Senza
Una Donna", 2. REPUBLIK A: „Telefony”,
3. KOOL AND THE GANG: „Cherish”, 4.
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO: „Z nim
będziesz szczęśliwsza”, 5. MICHAEL
JACKSON: „Thriller”, 6. JACEK WÓJCI
CKI: „Konie Apokalipsy”, 7. LAID BACK:
„Sunshine Reggae”, 8. LADY PANK: „Za
wsze tam, gdzie ty”, 9. SHAKIN STEVENS:
„Broaking Up My Heart”, 10. M. UMER/J.
PRZYBORA: „Piosenka jest dobra na wszy
stko”, 11. JENNIFER WARNES: „First
WE Take Manhattan”, 12. THE ALAN
PARSONS PROJECT: „Don’t Answer
Me”, 13. GEORGE MICHAEL: „Careless
Whisper”, 14. U2: „With or Without You”,
15. WHAM: „Wake Me Up”, 16. BAL
TIMORE: „Tarzan Boy”, 17. CHRIS REA:
„Touche d’amour”, 18. MADONNA: „Papa
Don’t Preach”, 19. POD BUDĄ: „Bardzo
smutna piosenka w stylu retro”, 20. INXS:
„Baby Don’t Cry”.

Kantor przy
ul. 9 Marca 5
w Słupsku

wykształceniem siuilnim handlowym om.
jomością angielskiego

RUCH

sprzedaż

skup

Świdwin
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„Gamma" Janusza Trybalskiego, ul. Nałkowskiej
3 — zatrudni krojczynię.
• Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „Samo
pomoc Chłopska", ul. Niedziałkowskiego 5 —
przyjmie sprzedawcę do sklepu mięsno-wędliniarskiego.
• Spółdzielnia Pracy Usługowo-Wytwórcza
„Zgoda", ul. 3 Marca 1 — zatrudni pięć kraw
cowych.
• Zakład Usługowo-konfekcyjny. Krawiectwo
Odzieży Lekkiej Danuty Wierzbickiej, ul. 1 Maja 21
A — przyjmie do pracy pięć krawcowych.

Szczecinek
• ZSI „Połam", ul. Bugno 1 — przyjmie kiero
wnika sekcji konstrukcyjnej, specjalistę do spraw
marketingu i eksportu, dwóch informatyków, czte
rech absolwentów z wykształceniem wyższym i
dobrą znajomością angielskiego i niemieckiego,
oraz absolwenta z wykształceniem wyższym eko-

Kompleks magazynowo-produkcyjny na
pow. 6,9 ha w tym: 3 obiekty magazynowo-produkcyjne, budynek socjalno-biurowy
(mieszkanie 3-pokojowe) stacja paliw, teren
utwardzony uzbrojony
cena 650 min zł.
Dom mieszkalny
dwie kondygnacje plus
warsztat stolarski — obiekt nowy — Kołobrzeg
cena 550 min zł.
Hala produkcyjno-magazynowa o pow. 140
metrów kwadratowych
do wydzierżawienia
lub wykupu
cena dzierżawy
20 tys. zł za
metr kwadratowy w Kołobrzegu — Janiska.
Pakiet kontrolny akcji Bałtyckiej Giełdy
120 min zł. (tg)

ARTYKUŁY ROLNO-PRZEMYSŁOWE

Zielone" w cenie

W ciągu minionego tygodnia kurs dolara w
kantorach wzrósł średnio około 500 złotych.
Na tak poważną zwyżkę waluty amerykańs
kiej, wpłynął głównie wzrost jej notowań na
światowych giełdach. W ubiegły wtorek kurs
dolara w stosunku do niemieckiej marki
podniósł się o 3,40 feniga, w piątek natomiast
o 2,25 feniga. Tym samym w ostatni piątek
średni kurs „zielonych” w krajowych kan
torach wynosił w skupie 14670 złotych, w
sprzedaży natomiast 14835 zł.
Większość pozostałych walut, opierają
cych swój kurs w dużej mierze na notowa
niach niemieckiej marki utrzymała ceny
sprzed tygodnia.
Tabelka przedstawia notowania walut obowiązujące wczoraj (26 btn.) w kantorach
Środkowego Pomorza, (jura)

Al
numiużnym o spucjülnusci okunomiu i łiruinst*
• Zakład Komunikacyjny Urządzeń Zasilają
cych „Telkom-Telzas", ul. Sikorskiego 3 — przy
jmie dwie osoby z wykształceniem wyższym: elek
tronika i programistę.
• Szczecineckie Przedsiębiorstwo Dróg i Mo
stów „Spedim", ul. Pilska 30 — zatrudni kierow
nika budowy (wymagane wykształcenie wyższe
techniczne i dwuletni staż pracy w drogownict
wie) oraz majstra budowy (wymagane wykształ
cenie średnie drogowe i dwuletni staż pracy w
zawodzie)
• Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Sło
wianka", ul. Kościuszki 26 — poszukuje pracow
nika do spraw energetycznych; wymagane wy
kształcenie wyższe lub czteroletni staż pracy w
zawodzie oraz dodatkowe uprawnienia w zakresie
dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych
(preferowany — inwalida).
• Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „Elcer" w Koszalinie, ul. Piłsudskiego
28 (tel. 248-20) —zatrudni dwudziestu agentów
handlowych.

Akcje Giełdy spadają

biznes

ałtycka Giełda Towarowo-Pieniężna
w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 3
(tel/fax 258-39, tel, 236-43) przekazała
nam notowania obowiązujące w po
niedziałek, 26 października br.

• ZUS Białogard, ul. Kpchanowskiego — za
trudni kobiótó na stanowisku inspektora; wyma
gane wyksztJLwnie wyższe ekonomiczno-admini
stracyjne. Zgłoszenia przyjmuje ZUS Koszalin, ul
Piotra Skargi 1.
• Pomorski Bank Kredytowy Oddział w Biało
gardzie, pi. Wolności — przyjmie do pracy osobę z
wykształceniem wyższym, po egzaminie państ
wowym z niemieckiego lub angielskiego.
• Spółka „Selma", ul Grunwaldzka — poszu
kuje trzech krawcowych do szycia kurtek.
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Wioletta", ul. Lutyków 28 — zatrudni sześć
krawcowych.
• Zakład Ogólnobudowlany Spółka Hrankowski-Malek w Grzybowie 99 — przyjmie do pracy
piętnastu mężczyzn: murarzy, tynkarzy i glazur
ników. Możliwość zakwaterowania.
• Przedsiębiorstwo Handlowe „Jantar-Tekstil", ul. Grunwaldzka — zatrudni dziesięć szwaczek
przemysłowych do pracy na akord.
• Spółdzielnia Ogrodnicza w Karlinie — zatru
dni osobę do prowadzenia kiosku. Zgłoszenia
przyjmuje p. Zołotar, tel. 34-52.
• Auto-Center", ul. 1 Maja 74 — zatrudni
trzech mężczyzn (lakiernika, mechanika, i sprzeda
wcę). Zgłoszenia przyjmuje Małgorzata Sobecka,
tel. 27-73.
• Gospodarstwo Rolne Jolanty Neumann
(zgłaszać się do dawnego biura PGR Kozia Gó
ra-Krukowo) — przyjmie trzech traktorzystów.
• Zakład Stolarski Piotra Króla, ul. Bolesława
Śmiałego 48 —- poszukuje dwóch stolarzy z kwali
fikacjami,
• Zakład Produkcji Drzewnej „Kedlav". Wal
demara Wojtkowskiego w Brzeźnie 3 (tel.
17-625^—zatrudni dziesięciu pracowników przy
produkcji drzewnej.
• Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, ul. Kró
lowej Jadwigi 1 — poszukuje dwóch kierowców z
uprawnieniami do prowadzenia samochodów cię
żarowych z przyczepami.
• Zakład Krawiecki „Estrella", ul. Połczyńska
57 A— poszukuje czterdzieści szwaczek wykwali
fikowanych.

Ladies" — o dziewczynach z Talcahuano.
Amerykański Coast Guard propo
nuje czterokrotną podwyżkę kar pie
niężnych za picie alkoholu na jach
tach. Na Florydzie nie wolno na jach
cie mieć otwartego pojemnika z al
koholem, nawet z piweml
Jak zwykle walorem miesięcznika
są doskonałe kolorowe fotografie na
dobrym papierze.
Już niedługo „Żagle" będą zamie
szczać materiały z naszego regionu.
(boj)
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POMAGAMY BEZROBOTNYM

Białogard

PRAWIPŁOWE ODPOWIEDZI

jednym z lipcowych wydań ma
gazynu „Głosu Pomorza” opub
likowaliśmy prawidłowe odpo
wiedzi na dziesięć zestawów pytań w
konkursie „Wiem wszystko”. Dzisiaj po
dajemy odpowiedzi na zestawy drukowa
ne od 25 lipca do 6 września br. (ciąg
dalszy jutro).
25—26 lipca (zestaw XI): 1. Kto
odkrył funkcje serca i krwiobieg? Od
powiedź: dr William Harvey. 2. Który
botanik po raz pierwszy sklasyfikował
istoty żywe na gatunki i rodzaje? Od
powiedź: Karol Linneusz. 3. Kim byl
Eskulap? Odpowiedź: grecki bóg medy
cyny. 4. Kim byli Etruskowie? Odpo
wiedź: autochtoniczną ludnością Italii
przed Rzymianami. 5. Kto wynalazł pier
nia w Seveso koło Mediolanu. 2. Co to
wszy model maszyny sumującej i kiedy?
jest holografia? Odpowiedź: technika fo
Odpowiedź: Blaise Pascal w 1642 r.
tograficzna, która pozwala otrzymy
1—2 sierpnia (zestaw XII): 1. Co w
wać trójwymiarowy obraz przedmio
matematyce oznaczają ciągi Fibonaccietów. 3. Do czego służą falochrony? Od
go? Odpowiedź: ciąg, w którym każda
powiedź: są konstrukcjami z betonu
liczba następna (wyraz) jest równa su
albo z kamienia, które zabezpieczają
mie poprzednich dwóch wyrazów cią
port albo wewnętrzny basen, a niekiedy
gu. 2. Od czego termometry — Celsjusza
plażę, przed gwałtownością fal mors
i Fahrenheita — otrzymały swoje nazwy?
kich. 4. Kim byl Adonis? Odpowiedź: Był
Odpowiedź: od nazwisk obu wynalaz
to piękny młodzieniec grecki, w którym
ców. 3. Kto jest ogólnie uważany za tego,
zakochała się bogini Afrodyta. Po swo
który rozwinął teorię kwantów? Odpo
jej śmierci otrzymał przywilej spędza
wiedź: Max Planck. 4. W którym roku
nia połowy roku w krainie zmarłych, a
odbył się chrzest Polski: Odpowiedź: 966 r.
drugiej — na ziemi, u boku Afrodyty. 5.
5. Podaj nazwę największej pustyni oraz
Jak się nazywa największa jaszczurka żyją
jej powierzchnię. Odpowiedź: Sahara —
ca na ziemi: Odpowiedź: waran.
jej powierzchnia wynosi 7750 kilomet
22—23 sierpnia (zestaw XV): 1. Co
rów kwadr.
to jest fresk? Odpowiedź: rodzaj polich
8—9 sierpnia (zestaw XIII): 1. Podaj
romii (wielobarwnych malowideł na
symbol kobaltu. Odpowiedź: Co. 2. Kto
ścianach) polegający na nakładaniu
jest ogólnie uważany za tego, który roz
farb wodnych na świeży tynk, zanim
winą! zasady nowoczesnej astronomii?
ten wyschnie. 2. Co to jest dąb korkowy?
Odpowiedź: Mikołaj Kopernik. 3. Podaj
Odpowiedź: drzewo z rodziny bukowa
najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze
tych, z którego kory wyrabia się korek.
Wielkiej Niedźwiedzicy? Odpowiedź: A3. Gdzie żyje największy ślimak? Odpo
liath. 4. Podaj najmniejszy kontynet na
wiedź: tytan olbrzymi żyje w Oceanie
kuli ziemskiej. Ile wynosi jego powierzch
Indyjskim. 4. Skąd pochodzi gra w kości?
nia? Odpowiedź: Australia; 7.687.848
Odpowiedź: z Mezopotamii. 5. Które z
kilometrów kwadr. 5. Co to jest opera
jezior jest naglębsze? Odpowiedź: Bajkał.
Buffe? Odpowiedź: opera komiczna.
29—30 sierpnia (zestaw XVI): 1. Co
14—15—16 sierpnia (zestaw XIV):
to jest dryfująca kra? Odpowiedź: warst
1. Co to jest dioksyna? Odpowiedź: jest
wa unoszącego się na wodzie lodu,
to sztuczny barwnik, silnie trujący, z
który pokrywa morza polarne. Tworzy
trudem poddający się unieszkodliwie
się wtedy, gdy temperatura wody mor
niu. Byt on głównym elementem skaże-

cze, czy wnioskować o włączenie
lasów prywatnych — w takim przypa
dku wymagana byłaby zgoda właś
cicieli). Według ustawy o lasach, z
1991 r. strefy leśne — ochronne —
tworzy są wokół miast liczących po
wyżej 50 tys. mieszkańców. Lębork
nie spełnia tego warunku, ale być
może minister przychyli się do wnios
ku, w którym uzasadnia się, iż miasto
— jedna z większych aglomeracji na
Pomorzu Środkowym — jest ośrod
kiem przemysłowym. Lasy ochronne
miałyby spełniać funkcję glebochronną, klimatyczną, wodochronną, rekreacyjno-zdrowotną i estetyczno-krajobrazową. Traktowane byłyby jako
przyrodnicza baza wypoczynku i tu
rystyki (jak dotychczas).
Utworzenie strefy ochronnej wią

załoby się z pewnymi ograniczeniami
w gospodarce leśnej. Szczegóły, to
już sprawa planu urządzenia lasu opracowywanego przez wspomniane
biuro gdańskie. Wiadomo jednak, że
może to być podniesienie wieku rębności lasów, ograniczenie stosowa
nia zrębów tzw. zupełnych do naj
słabszych siedlisk, zakaz pozyskiwa
nia żywicy i karpiny (pniaki), ograni
czenie pozyskiwania drewna, runa le
śnego, zwierzyny, konieczność wy
konywania pewnych zabiegów ochronnych.
Aby zrekompensować wynikłe z
tego powodu straty, użytkowników
lasów w strefie ochronnej zwalnia się
od podatku leśnego. W przypadku
gminy Nowa Wieś Lęborska będzie
to, jak oszacowano, ubytek kilkuset
milionów złotych we wpływach bu
dżetowych w ciągu roku.
Częściowo strefa pokrywałaby się z
fragmentem obszaru krajobrazu chro
nionego w pradolinie Łeby i na wzgórzach morenowych na południe od
Lęborka, (maj)

DARŁOWO
21X (środa) — „Nordtreader” (ban
dera szwedzka) wszedł do portu.
22 X (czwartek)
„Nordtreader”
wyszedł w morze z łaunkiem zrębków.
24 X (sobota) — jacht „Wojewoda
Koszaliński” wrócił z rejsu do Króle
wca.
USTKA
19 X (poniedziałek) — „Silena”
(bandera honduraska) wszedł do po
rtu i po załadunku peluszki wyszedł
w morze. „Newski” (bandera rosyjs
ka) wszedł do portu.
20 X (wtorek) — „Newski” po
załadunku pustych beczek plastiko
wych wyszedł w morze.
24 X (sobota) — na redzie zakot
wiczyły statki: „Kołosowka” (bande
ra rosyjska) z mrożonymi rybami,
„Tonią” (bandera honduraska) po
łubin i „Boksytowy” (bandera rosyj
ska) z makrelą, (boj)

^Urząd Skarbowy Referat Egzekucyjny w Drawsko Pont
podaje do publicznej wiadomości
że dnia 30 października 1992 r. o godz. 10.00 w lokalu Drawskiej
Fabryki Mebli w Drawsku Pom. ul. Obrońców Westerplatte 7a
odbędzie się sprzedaż z licytacji następujących ruchomości należą
cych do Drawskiej Fabryki Mebli:
1. Autobus — Jelcz — typ 080 rok prod. 1981, wart. szac.
66.330.000 zł
2. Ciągnik C355 rok prod. 1974, wart. szac. 7.500.000 zł
3. Ciągnik C360 rok prod. 1975, wart. szac. 10.600.000 zł
4. Zestawy segmentowe (meble „EDWARD" — 80 kpi. w
cenie 4.900.000 zł za jeden zestaw), wart. szac. 392.000.000 zł
Cena wywoławcza na I licytacji wynosi 3/4 wart. szacunkowej.
W przypadku niedojścia do skutku I licytacji, II licytację wyznacza się na
dzień 3 listopada 1992 r. na godz. 10. Cena wywoławcza na II licytacji
wynosi 1/2 wart. szacunkowej.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
organowi egzekucyjnemu w dniu licytacji. Organ egzekucyjny
zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn,
k

K-2773

A

I liga „B"
tenisa stołowego
W meczu o mistrzostwo l-ligi „B", o czym
informowaliśmy tenisiści stołowi Pogoni B.M.
Wenta pokonali lidera Kormorana Ostróda 7:3.
Punkty dla zwycięzców zdobyli: W. Potrykus -—
2,5, M. Sikorski i K. Piński — po 2 i M.Bieniasz —
0,5.
Inne wyniki 6. kolejki: Broń II Radom —AZS
A. Kozak Rzeszów 3:7, SKTS Łomża — San
Poznań 6:4, Stal Stocznia Szczecin — Wa
wel Wirek Ruda Śląska 5:5, Górnik Pszów —
AZS Politechnika Wrocław 8:2.
Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

10:2
10:2
10:2
8:4
6:6
6:6
4:8
3:9
3:9
0:12

Wawel
AZS Rz.
Kormoran
Pogoń
Górnik
Stal
Broń II
San
SKTS
AZS PW

4. miejsce
polskich

43—17
36—24
35—25
38—22
34—26
31—29
28—32
25-35
19—41
11—49
(fen)

>°

Polskie szczypiornistki zajęły czwarte
miejsce podczas międzynarodowego tur
nieju rozgrywanego w Holandii. W ostat
nim spotkaniu Polki zremisowały ze zwy
ciężczyniami tej imprezy Rumunkami
26:26. (suw)

SPORT
Wysokie lokaty akrobatów
W Poznaniu rozegrano zawody o Puchar Polski w gimnastyce akrobatycznej.
W klasie mistrzowskiej czwórek, wysokie, drugie miejsce zajął zespół szczecineckiego
Darzboru w składzie: R. Krawiec, K. Wronowski, D. Wiśniewski i P. Emert, a trzecie —
kombinowany zespół Pogoń Połczyn-Zdrój —AZS Poznań (R. Kubacki, J. Gałas, K. Gącik i
Zb. Smolarek). Wygrała Polonia Świdnica.
— Połączona czwórka została utworzona z trzech byłych zawodników Pogoni, studiują
cych obecnie w Poznaniu oraz poznaniaka — poinformował nas prezes Okręgowego Związku
Akrobatyki Sportowej w Szczecinku, Zbigniew Ludwiczak.
W klasie I wygrała czwórka Targówek Warszawa, a drugi był zespół Darzboru, w składzie:
P. Zelewicz, A. Domański, R. Gorczyca i P. Pawluś.
Finały Pucharu Polski odbędą się w połowie listopada w Rzeszowie, (el)

Zmiany pod
siaitką
Pisaliśmy już o kłopotach siatkarzy przed no
wym sezonem. Tuż przed inauguracją mistrzostw
męskiej ligi okręgowej wycofał się AZS WSInż. w
Koszalinie.
Rozegrano więc tylko trzy mecze.
Oto komplet rezultatów: Przeciwlotnik Koszalin
— Darlovia 3:0 (15:8,15:3,15:13), Wielim Szcze
cinek — Pogoń Połczyn-Zdrój 1:3 (8:15, 7:15,
15:13, 13:15), Szejk Karlino — Granica Koszalin
3:0 (16:14, 15:9, 16:14).

★ ★ ★

Nie zaczęła swoich występów will lidze koło
brzeska Kotwica. Jej pierwsze mecze zostały prze
łożone na 14-15 listopada, (e!)

juniorów

Klasa
okręgowa

Wielkopolska

Koszalin

W12. kolejce spotkań drużyny województ
wa koszalińskiego rozegrały mecze wyjazdo
we. Wielim Szczecinek przegrał z Pogonią
Szczecin 0:2, a Kotwica Kołobrzeg za
brak dokumentów poszczególnych zawodni
ków została ukarana walkowerem 0:3 w
meczu z TPS Winogrady. Pozostałe rezul
taty: Polger Chemik Police — Warta Po
znań 0:0, Lech II Poznań — Celuloza
Kostrzyn 1:1, Flota Świnoujście — Sti
lon Gorzów 2:0, Arkonia Szczecin —
Orzeł Biały Wałcz 0:2, Lech I Poznań —
Stal Stocznia Szczecin 1:0, Warta Mię
dzychód — Olimpia Poznań 1:5.

Wyniki 10. kolejki spotkań: Gwardia II
Koszalin — Kotwica Kołobrzeg 2:1, Po
morzanin Sławoborze— Saturn Mielno
5:2, Drawa Drawsko — Pogoń Połczyn-Zdrój 2:2, Wielim Szczecinek — Pło
mień Myślino 5:3, Victoria Sianów —
Zawisza Grzmiąca 0:3, Spójnia Świdwin
— Mechanik Bobolice 2:1, Głaz Tycho
wo — Gryf Polanów 2:1.

Liga międzywojewódzka
*

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

Lech I
Flota
Pogoń
Olimpia
Wielim
Chemik Polger
Orzeł Biały
Stal Stocznia
Lech II
Warta P.
Celuloza
TPS Winogrady
Stilon
Arkonia
Kotwica
Warta M.

21:3
19:5
18:6
16:8
14:10
13:11
13:11
13:11
12:12
11:13
10:14
10:14
9:15
7:17
3:21
3:21

38—4
30—15
20—2
38—16
10—9
22—15
16—10
18—13
23—19
17—16
14—34
14—35
15—17
15—25
10—31
15—51
(suw)

Pomorze
Trwa dobra passa drużyny Czarni/Gryf
Słupsk. W 13. kolejce na swoim boisku poko
nała ona lidera rozgrywek Lechię Gdańsk
2:1 (1:0). Bramki zdobyli: E. Czelewicz i J.
Rubinowicz. Bohaterem tego meczu był miej
scowy bramkarz D. Piechota. 3 minuty przed
końcem obronił on rzut karny!
Pozostałe rezultaty: Powiśle Dzierzgoń
— Wierzyca Starogard Gdański 1:1, Ga
dania Gdańsk — Legia Chełmża 7:0, Wis
ła Tczew — Unia Wąbrzeźno 5:1, Brda
Bydgoszcz — Arka Gdynia 0:2, Chemik
Bydgoszcz — Zawisza Bydgoszcz 2:0,
Polonia Gdańsk — Bałtyk Gdynia 1:1,
Polonia Elbląg — Elana Toruń 4:2.

W lidze weteranów

Amator przegrał!
Ostatnia kolejka spotkań w Pomorskiej Lidze
Oldboy'ów przyniosła sensację. Kołobrzeski Ama
tor zszedł z boiska pokonany! Sprawcą wielkiej
niespodzianki jest Sparta Gryfice, która wygrała
2:1.
Zespół Czarni/Gryf ze Słupska pokonał aż 9:1
połczyńską Unię. W tym spotkaniu W. Puzon
strzeli) aż 7 goli (!) i w ogólnej klasyfikacji wy
przedził dotychczasowego „króla strzelców", Le
szka Pałkę z Amatora.
W. Puzon ma już 15 trafień, L. Pałka — 12.
Pozostałe rezultaty: Czarni Czarne — Świa
towid Łobez 1:0, Kolejarz Wierzchowo —
Pamet Świdwin 2:2, Wybrzeże Biesiekierz —
Weteran Gościno 3:3, OSiR Jantar Ustka —
Unia Białogard 3:1
Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amator
Sparta
Czarni Cz.
Światowid
Unia Białogard
OSiR Jantar
Kolejarz
Pamet
Czarni/Gryf
Wybrzeże
Unia P.Z.
Weteran

15:3
14:6
14:6
13:7
13:7
11:9
8:10
8:10
7:11
5:15
3:15
3:15

42—9
30—19
17—7
26—13
21—12
18—15
15—19
15—22
28—16
12—29
10—40
11—44
(el)

16:4
31—11
13:7
16—12
13:7
14—10
21—15
11:9
23—20
11:9
11:9
13—13
10:10 17—15
10:10 15—17
9:11 13—19
8:12 14—19
8:12 12—22
7:13 12—16
7:13 14—23
6:14 14—18
(suw)

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

Słupsk
Wyniki 9. kolejki (w nawiasach rezultaty
juniorów). Piast Człuchów —Gryf Słupsk
1:4 (1:2) — bramki: P. Cywka 1 (P) i A.
Sokołowski 4 (G), Garbarnia Kępice —
Sława Sławno 1:0 (3:1) —Zb. Trzciński 1
(G), Stal Jezierzyce — Skotawia Dęb
nica Kaszubska 6:1 (1:1) — D. Miecz nikowski i Z. Dobosz po 2 oraz K. Sosnowski i
K. Leńczyk po 1 (S) oraz Zb. Oblizajek 1 (S),
Chrobry Charbrowo — Tęcza Nowa
Wieś Lęborska 3:0 (2:1) — M. Krużel, K.
Łuczak i W. Pobudkiewicz po 1 (Ch), Bytowia Bytów — Orkan Gostkowo 4:1 (3:1)
— G. Szymczewski 2, J. Wojach i T. Ignatowicz po 1 (B) oraz G. Leik 1 (O),
Polonez Bobrowniki — Sparta Sycewice 1:0 (3:7) — P. Staszczuk 1 (P), Start
Miastko — Wybrzeże Objazda 4:4 (4:1)
— R. Żak, A. Kulon, K. Kornaś i Zb. Wiśniew
ski po 1 (S), brak strzelców z zespołu gości.
Tabela

19:7
19:7
19:7
17:9
16:10
14:12
13:13
13:13
12:14
12:14
11:15
11:15
10:16
10:16
8:18
4:22

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

48—18
31—16
23—17
33—22
31—16
20—16
20—23
11—20
24—25
20—25
19—27
25—35
18—19
20—23
7—16
13—45
(fen)

W ub. sobotę w hali WSInż. w Koszalinie
odbyły się strefowe zawody seniorów, ju
niorów i juniorów młodszych w badmin
tonie. Ogółem w imprezie wzięło udział 84
zawodników. Wśród juniorek młodszych
sukces odniosła Katarzyna Rorat z Motusa Koszalin. Trzecie miejsce zajęła jej
koleżanka klubowa Magdalena Dybza.
W grze pojedynczej chłopców najlepszy
okazał się Maciej Gnitecki ze Stali Sulę
cin, a Andrzej Błahut z Motusa uplaso
wał się na trzecim miejscu. Gra podwójna
dziewcząt przyniosła zwycięstwo zawod
niczkom koszalińskim: M. Dybzie i K.
Rorat, a na trzecim i czwartym miejscu
uplasowały się ich koleżanki klubowe Ma

gdalena Koziar i Beata Szuster oraz
Agnieszka Maraszkiewicz i Joanna
Karmazyn, Andrzej Błahut i Marcin
Stańczyk z Motusa zajęli wśród chłopców
drugie miejsce. Najlepsza wśród juniorek
okazała się Agnieszka Sroka ze Stali.
Koszalinianki Sylwia Draganik i Anna
Rzepnikowska zajęły 3—4 lokatę. Nie
mieli natomiast sobie równych w tej kate
gorii wiekowej zawodnicy Victorii Sianów.
Zwyciężył Robert Kowalczyk przed Se-

Dobry
występ
w strefie
bastianem Wiśniewskim oraz Krzysz
tofem Wiórkiem. W grze podwójnej
dziewcząt S. Draganik i A. Rzepnikow
ska (Motus) wywalczyły 2. miejsce, a A.
Szczerbiak i K. Szczykutowicz (Vic
toria) były trzecie. W grze deblowej chłop
ców A. Korczyk i S. Wiśniewski ukoń
czyli zawody na 2. pozycji, a W. Poznań
ski i J. Radziszewski (Motus) na trzecim.
W mikście tryumfowali badmintoniści
sianowscy: K. Wiórek i K. Szczykuto
wicz przed R. Kowalczykiem i A.

Szczerbiak.
Najlepszymi seniorkami turnieju okazały
się zawodniczki koszalińskie Dorota
Grzejdak i Marzena Kozłowska, które
zwyciężyły również w grze podwójnej.
(mars)

Siatkówka
Mężczyźni — wyniki 6. kolejki: AZS Olsztyn —
Chełmiec Wałbrzych 3:0, AZS Częstochowa —
Stal Nysa 3:2, Włókniarz Bielsko — Czarni Radom
3:0, Górnik Kazimierz — Jastrzębie Borynia 3:2.
Na czele tabeli jest Górnik — 12 pkt., przed
Włókniarzem i AZS Częstochowa — po 11 pkt.

Koszykówka
Kobiety (grupa A): Start Starachowice — AZS
Poznań 80:90, Polonia Warszawa — AZS Toruń
77:73, Włókniarz Pabianice — ŁKS Łódź 101:79,
Ślęza Wrocław — Spójnia Gdańsk 82:86. Prowa
dzi Włókniarz przed Spójnią — po 9 pkt.
Kobiety (grupa B) —wynik 5. kolejki: Włókniarz
Białystok — Stilon Gorzów 70:80, Stal Bobrek
Bytom — Stal Madah Brzeg 74:75, Olimpia Po
znań — Lech Poznań 119:113, Start Lublin —
Wisła Kraków 85:68. Prowadzi Olimpia 10 pkt.,
przed Lechem — 9 pkt. i Startem — 8 pkt.
Mężczyźni — wyniki 6. kolejki: Hutnik Kraków
— Zastał Fortuna Zielona Góra 73:86, Górnik
Wałbrzych — ASPRO Wrocław 86:81, PCS Śląsk
Wrocław — Polonia Warszawa 99:95, Spartakus
Jelenia Góra — Nobiles Włocławek 74:76, Lech
Poznań — Pogoń Szczecin 85:78, Stal Stalowa
Wola — Stal Bobrek Bytom 101:87. W tabeli na
pierwszym miejscu jest Lech przed Nobilesem —
po 11 pkt.

sobie Ogniwo Sopot. Wicemistrzostwo wywal
czyli Budowlani Lublin, a brązowe medale Budo
wlani Łódź. I ligę opuszcza MOSiR Siedlce. Wyni
ki ostatniej kolejki: Budowlani Łódź — Budowlani
Lublin 17:9, MOSiR Siedlce — AZS AWF War
szawa 0:22.

Boks
Wyniki z 10. kolejki: Hetman Białystok — Gwar
dia Wrocław 14:6, Jastrzębie — Gwardia War
szawa — mecz przełożono. W tabeli prowadzi
Hetman przed Gwardią Warszawa — po 13 pkt.

Piłka ręczna
Wybrzeże Gdańsk — Warszawianka 25:18, Hut
nik Kraków — Pogoń Zabrze — Fablok Chrzanów
21:15, Śląsk Wrocław — Gwardia Opole 31:19,
Anilana Łódź — Zagłębie Lubin 24:22, Grunwald
Poznań — Petrochemia Płock 17:28, Miedź Legnica — Iskra Kielce 26:28. Na czele tabeli znajduje
się Pogoń Z. — 13 pkt. przed Warszawianką i Iskrą
— po 12 pkt.

Hokej
Rugby
Zakończyły się rozgrywki w ekstraklasie rugbistów. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewniło

W zaległym meczu Unia Oświęcim pokonała
Górnika 1920 Katowice 10:3 i umocniła się na
pozycji lidera rozgrywek, (suw)

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

l\la boiskach europejskich
FRANCJA
Wyniki 12. kolejki: AC Le Havre — Olympique
Lille 1:0, Olympique Nimes — US Valenciennes
2:1, Racing Club Lens — SM Caen 0:3, FC Auxerre
— FC Tuluza 0:0, AS Monaco — Racing Strasburg
2:1, FC Tulon — FC Paris St. Germain 3:0,
Olympique Lyon — FC Metz 1:1, FC Nantes — SC
Montpellier 6:0, Olympique Marsylia — AS St.
Etienne 1:0.
W tabeli prowadzi FC Nantes — 20 pkt. przed
Paris Saint Germain — 19 pkt. i FC Auxerre — 16
pkt.

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

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

16:2
15:3
14:4
10:8
9:9
8:10
8:10
8:10
8:10
7:11
6:12
6:12
6:12
3:15

31—7
36—6
23—10
17—20
15—14
11—13
6—10
15—20
13—18
11—12
13—17
18-29
15—27
7—28
(fen)

Celta Vigo — Real Oviedo 0:0, FC Sevilla — FC
Cadiz 1:0, FC Osasuna — Espanol Barcelona 1:3,
San Sebastian —Real Saragossa 1:1, CD Teneriffa
— CD Logrones 1:1, FC Barcelona — FC Valencja
3:0, Real Burgos — Deportivo La Coruna 0:0,
Sporting Gijon —Albacete Balompie 1:0.
Na pierwszym miejscu w tabeli Deportivo La
Coruna — 13 pkt. przed Realem Madryt i FC
Barceloną — po 11 pkt.

NIEMCY

HISZPANIA

i

Wyniki 8. kolejki: Real Madryt — Athietico
Bilbao 2:0, Rayo Vallecano—Atletico Madryt 2:0,

Wyniki 11. kolejki: Wattenscheid — Saarbruc
ken 3:1, Dynamo Drezno — Norynberga 1:2,

Hamburg — Schalke 04 1:2, Frankfurt — Bayer
Leverkusen 2:2, Kaiserslautern — Karlsruhe 2:3,
Uerdingen — VfL Bochum 2:1, Dortmund —
Mönchengladbach 4:1, Bayern Monachium —
Werder Brema 1:3, 1. FC Köln — Stuttgart 3:1.
Prowadzi Bayern Monachium przed Eintrachtem Frankfurt i Bayerem Leverkusen, wszyscy po
15 punktów.

WŁOCHY
Wyniki 7. kolejki: Ancona Calcio — US Foggia
3:0, AC Brescia — US Cagliari 0:2, AC Florencja —
Sampdoria Genua 4:0, FC Genua — AC Pescara
4:3, Inter Mediolan — Juventus Turyn 3:1, Lazio
Rzym — Atalanta Bergamo 3:0, SSC Neapol — AS
Rzym 2:1, AC Parma — AC Milan 0:2, AC Turyn —
FC Udinese 1:0.
W tabeli na prowadzeniu znajduje się AC Milan
—12 pkt. przed AC Turyn —10 pkt. i FC Florencja
9 pkt. (ML)

W strefie juniorów

U kadetów

W spotkaniu o mistrzostwo regionu wielkopolskiego (tzw. strefa) juniorów, piłkarze
ręczni koszalińskiej Gwardii wysoko pokonali w Obornikach tamtejszy MKS — 35:20(20:9).
Najwięcej bramek dla Gwardii zdobyli: R. Kaca — 10 i G. Szymczyicowski — 7.

Mieszko i KTS

Mecz juniorów młodszych wygrał MKS —16:15 (10:5). Najwięcej bramek dla < iwardzistów
zdobyli: P. Wachowski — 5 i najmłodszy w drużynie — J. Chróścicki — 4. (el)

Kadetki i kadeci rozegrali kolejne turnieje w
tenisie stołowym o mistrzostwo okręgu. W
Koszalinie startowały kadetki. Huragan Bierzwnica poniósł dwie 0:5 — z KTS Koszalinianin i Ostrowianką II.
Po 5:0 dwukrotnie wygrały dziewczęta z
Mieszka Stary Jarosław z Ostrowianką II i
SKS Kluczewo. Ten ostatni zespól również
0:5, przegra! także z Ostrowianką I. Wreszcie
Ostrowianką I pokonała 5:0 drużynę KTS.
Po 8 kolejkach bez straty punktu i z jed
nakowym stosunkiem tzw. małych punktów
(19:1) prowadzą pierwsze zespoły Mieszko i
Ostrowianki.

★ ★ ★

odniósł zwycięstwo na skutek przewagi już w 4
rundzie.

★ ★ ★

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

Str. b
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Piłkarze Malty zremisowali z Estonią 0:0 w
ramach rozgrywek grupy 1 eliminacji MŚ'94. Po
tym meczu w tabeli prowadzą Szwajcarzy -— 5 pkt,
a pozostałe zespoły. Włochy, Portugalia, Malta,
Szkocja, Estonia mają po 1 punkcie.

★ ★ ★

W Reims rozegrano bieg maratoński. Bardzo
dobrze spisał się w nim Polak Leszek Bebło, który
zajął pierwsze miejsce. Pokonał on ten dystans w
bardzo dobrym czasie — 2:11.41,00.

★ ★ ★

W Londynie odbyła się zawodowa walka bok
serska w wadze lekkociężkiej zakontraktowana na
8 rund, w której zmierzyli się Polak Przemysław
Saleta i Anglik Cardwel Hayton. Nasz reprezentant

W Cetniewie rozegrano międzynarodowy tur
niej w halowej piłce nożnej. Przygotowująca się
do mistrzostw świata w Hongkongu reprezentacja
Polski pokonała Łotwę 10:2, Rosję 9:2 i przegrała z
Czecho-Słowacją 1:2, zajmując ostatecznie 2.
miejsce.

★ ★ ★

W finale turnieju tenisowego w Brighton Nie
mka Steffi Graf pokonała Janę Novotną z Czecho-Słowacji. W turniejach mężczyzn zwyciężyli:
P. Sampras w Cyonie, I. Lendl w Hongkongu oraz
P. Korda w Wiedniu.

★ ★ ★

Marian Bublewicz jadący fordem Sierrą został
zwycięzcą XII Międzynarodowego Rajdu Karko
noskiego. Tym samym wraz z pilotem Robertem
Źyszkowskim wywalczył on tytuł mistrza Polski w
rajdach samochodowych, (suw)

★ ★ ★

W Kluczewie walczyli kadeci. Gospodarze
— SKS — ponieśli dwie porażki 0:5 z I i II
zespołami KTS Koszalinianin.
Liderem tabeli jest KTS I — bez straty
punktów, a stosunek małych punktów 43:2.
Może mu zagrozić tylko Spójnia I Świdwin,
która rozegrała o cztery spotkania mniej i ma
same zwycięstwa. Świdwinianie wygrywają
wszystkie mecze „do kółka", (e!)

~\
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CU Telewizja

wia” — serial prod, USA
17.50 „Murphy Brown” (6) —

8.40 „Kapitan Planeta i Planetarianie” (17): „Drobny druk" — se

serial prod. USA
18.15 Encyklopedia II wojny świa
towej
18.45 Ściśle jawne — wojskowy
program publicystyczny
19.00 Wieczorynka

rial animowany prod. USA
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA „
9.^0 Świat kobiet — magazyn
*10.00 Język włoski dla początkują
cych (4)
10.15 „The Carsat Crisis" —język
angielski w nauce i technice (4) dla
zaawansowanych
10.30 Język francuski (3)
11.00 Na życzenie — powtórka naj
ciekawszych programów Dwójki
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archi
wum: Restauracje

PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00
9.10
9.25
9.50

Wiadomości
Mama i ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach

10.00 „Pogranicze w ogniu” (9)
— serial TP (powt. z poniedz.)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11.30 W drugim planie
12.00 Wiadomości

16.55 „Kapitan Planeta i Planetarianie”
(17): „Drobny druk"

12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA
12.15 Magazyn notowań 12.35 Ma
gazyn notowań 12.45 Świat chemii (9)
13.15 Kuchnia 13.30 Fizyka półżartem
(9): „Dlaczego jajko pęka" — serial
prod. niem. 13.45 Rysuj z nami (4):
ABC rysowania 13.55 Surowce: Oleje
roślinne — serial prod, niemieckiej
14.10 Spotkania z cywilizacją — No
wości nauki i techniki 14.20 Co? Jak i
dlaczego? 14.30 Telekomputer 14.50
Przybysze z Matplanety 15.20 My w
kosmosie 15.35 Laboratorium
16.00 Program dnia
16.05 „Tik-Tak" — program dla
dzieci oraz film „Dennis Zawadiaka"
16.55 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (32)
17.00 Teleexpress

V

17.20 „Królik

Bugs

przedsta

19.30 Wiadomości
19.55 Siedem minut dla ministra
pracy
20.10 Arcydzieła sztuki filmowej:
„Gorzki ryż”—film fab. prod. (1949)
22.05 Listy o gospodarce
22.35 Telemuzak
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Notatnik prowincjonalny
23.30 Studio Sport: Puchar Europy
w koszykówce mężczyzn Aris Saloniki
— PCS Śląsk
0.10 Jutro w programie

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne

(powt.)
17.20 Ojczyzna-polszczyzna
17.40 Moja wiara: Interwencja bis
kupa Rzymu
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
18.55 Europuzzle — turniej wiedzy
o Europie
19.00 Legendy filmu „Bracia Marx"
20.00 Punkt widzenia: Okęcie —
Port Lotniczy
20.30 La la mi do, czyli porykiwania
szarpidrutów
21.00 Panorama
21.30 Sport — sportowe wydarze
nia dnia
21.45 Koło Fortuny — teleturniej
22.15 Reżyser i jego gwiazda —
„Życie rodzinne” — film fab. prod,
polskiej
24.00 Panorama

PROGRAM III

Radio
PROGRAM I
Na częstotliwości 225 kHz oraz na
UKF 73,7 MHz i 101 MHz od godz.
0.00—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, 16.00, 18.00,

20.00, 21.00, 22.00
Komunikaty energetyczne, gazo
wnictwa i losowe: 7.55, 13.00,

21.00
Prognoza pogody dla rybaków:
0.58, 6.28, 13.00, 21.00
4.05
Muzyka
przed
świtem
6.00—8.30 Sygnały dnia 9.00—10.30
Cztery pory roku 12.05 Z kraju i ze
świata 13.30 Radio najmłodszych
14.30 MUZYCZNA JEDYNKA 17.30
Przeboje non stop 18.55 Przeboje MU
ZYCZNEJ JEDYNKI 20.12 Komunika
ty Totalizatora Sportowego 20.15 Kon
cert życzeń.

/

PROGRAM II
Wiadomości: 8.00, 11.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.45, 0.30
Skrócony test stereo: 10.00, 1.30
6.00—8.00 Program I na antenie
Programu II 9.40 Czas na jazz 10.00
Koncerty podwójne (CD) 13.00 Z kraju
i ze świata 15.30 Etniczne podróże
muzyczne 16.25 Felieton kulturalny
16.30 Wielkie dzieła, wiecy wykonaw
cy (CD).

Serwis Trójki co godzinę
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki
9.30 Codzienny Informator Ekonomi
czny 10.10 PPR 10.30 CIK 10.45 Tro
chę Louisa 11.05 Kącik przebojów dla
oldboyów 12.15 W tonacji Trójki 13.20
Powtórka z rozrywki 15.10 BRUM
16.00—19.05 Zapraszamy do Trójki
19.35 Muzyczna poczta UKF 20.15
Trzy kwadranse jazzu 22.10 Wieczór w
Trójce 22.40 Klub folkowy 23.25 Sen
tymenty na głosy i instrumenty
0.05—2.00 Trójka pod księżycem

Program Polskiego Radia na fa
lach średnich o częstotliwości 819
kHz od godz. 5.59 do 24.00
6.00— 8.00 Radio Wolna Europa —
magazyn poranny Wiadomości:
6.00,
6.30,
7.00,
7.30,
7.55
17.00—24.00 Radio Wolna Europa
Dzienniki: 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00, 23 00. 23 50.

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 Prognoza
pogody dla rybaków 7.00 BBC 8.20
Komentarz ks. Jana Turkiela 9.00 Stu
dio Kontakt 13.00 Popołudnie z nami
15.00 Muzyka po szkole 16.00 ATUT
— koszaliński program reporterów
18.00 Muzyczne prądy i poglądy —
aud. W. Stachowskiego 19.00 Wieczo
rne spotkania — aud. J. Jarząbek 21.05
Impresje muzyczne — aud. M. Słowik-Tworke 22.00 BBC 23.00 Język
niemiecki — lekcja 17 23.15 Muzyka
przed północą 24.00—3.00 Radio Ko
szalin nocą

WIÓREK — 27 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
mcd. Marcus Welby—ser., 11.00 Viva—show,
11.30 Potyczki rodzinne — show, 12.00 Punkt
dwunasta — mag. informac., 12.30 Co przynie
sie życie — ser., 13.20 Santa Barbara, 14.15
Dynastia Springfieldów — ser., 15.00 Quincy
ser., 16.00 Hans Meiser: Pasja polowania
talk show, 17.00 Riskant! — telegra, 17.30 Cena
jest właściwa — telegra, 18.00 Elf 99 — mag. na
żywo, 18.45 Wiad., 19.15 Explosiv — mag.
Barbary Eligmann, 19.45 Dobre czasy, złe czasy
— ser., 20.15 Koledzy, koledzy — show Lindy
de Mol, 21.15 Zorc — ser., 22.15 Explosiv
Der heisse Stuhl — dysk. telewizyjna, 23.15
Gottschalk — show, 24.00 Prawo i porządek
ser., 1.00 Okropnie fajna rodzina — ser., 1.30
Quincy (powt.), 2.25 Dr med. Marcus Welby
(powt.), 3.20 Hans Meiser (powt.), 4.15 Exp
losiv (powt.). 4.40 Dobre czasy, zle czasy
(powl I ' Id I If 99 (powt.).

cza

8.00 Long Distance
Trials, Mistrz. Europy,
8.30 Kolarstwo górskie,
Puchar Świata, 9.00
Mistrz. Formuły 3000
w Le Mans, 10.00 P. nożna w Holandii, 11.00
Wyścigi Indy-Grand Prix Toyoty-Monterey,
12.00 Gillette World Sports Special — mag.,
12.30 Wyścigi motorówek, 13.30 Baseball,
15.30 P. nożna w Europie, ligi hiszpańska i
holenderska, 17.00 Golf PGA, 18.30 Sprint —
mag. kolarski, 19.00 Motocyklowe zawodowe,
wyścigi w Assen w Holandii, 19.30 Futbol NFL,
21.30 Boks zawodowy, 23.30 Bilard klasyczny,
Królewskie Mistrzostwa w Szkocji.
5.30 SAT 1 Regional
Report (powt.), 6.00
Guten Morgen mit
SAT 1 —tvśniad., 8.30
Sąsiedzi (powt.), 9.00
SAT 1 News
wiad., 9.05 Herz ist Trumpf
(powt.),
9.30
Phantastische
Phänomene
(powt.), 10.20 Der Bergdoktor (powt.), 11.55
Koło formuły (powt.), 12.45 Tele Börse — not.
giełdowe, 13.35 Pod słońcem Kalifornii, 14.30
Sąsiedzi — austral, ser., po filmie: SAT 1 News
— wiadomości, 15.05 Hotel — ser., 16.00
MacGyver—ser., po filmie: SAT 1 News, 17.05
Geh Aufs Ganze! - telegra, 17.45 Programy
regionalne, 18.15 Bingo
telegra, 18.45 SAT 1
News — wiad. i pogoda, 19.00 Sport w SAT 1,
19.20 Koło fortuny — gra, po progr.:. Wetter
News
prognoza pogody, 20.15 Die Goldene
Hitparade der Volkmusik — muz. ludowa,
21.15 Jumbo Crash — film sensac. USA, 23.00
Spiegel-TV — reportaż, 23.35 SAT 1 News —
wiad. i sport, 23.40 Electric Blue — ang., ser,
erot., 0.20 MacGyver (powt.), 1.15 Ścigany —
ser.
A00 Mag. poranny
/DF, 9.00 Zeit im Bild
! 3.00 Mag. południowy
ORF, 13.45 Netto
mag., 14.15 Hist, od
krycia gitary elektrycznej, 15.15 In concert —
koncert z Sewilli 1991 (cz. 1), 16.05 Pep (powt.).
17.00 Mini-ZiB
wiad. dla dzieci, 17.10 Die
grossen 10
parada hitów tv, 18.00 Bilder aus
Deutschland
mag. region., 19.00 Heute
wiad., 19.20 3 SAT-Studio — wywiad na żywo,
19.30 News Quiz, 20.00 Flammende Herzen
spektakl teatr., 21.30 Rywalki
żony Clintona
i Busha, 21.45 Kulturjournal — mag. kult.,
21.51 Sportzeit — wiad., sport., 22.00 Zeit im
Bild, 22.25 Zeit im Bild da capo, 22.30 Club 2,
po progr.:. 10 vor 10
szwajc. mag. inform
oraz 'SM Schlagzeilen.

3sat
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5.15 Planet der Gigan
ten (powt.), 6.05 Kiwi
-— Abenteuer in Neuse
eland -J ser. dla mło
dzieży, 6.30 Trick 7
(powt ). 8.05 Hart aber herzlich (powt.), 8.55
Agentur Maxwell
ser., 10.00 Swingshift
Liebe auf Zeit (powt.), 11.55 Ulice San Francis
co (powt.), 12.50 Bill Cosby Show (powt.), 13.20
Die Fälle des Harry Fox
ser., 14.10 Träume
der Liebe
komedia wioska, 15.55 Hart aber
herzlich — ser., 16.45 Trick 7 — ser. anim.,
18.30 Bill Cosby Show
ser., 19.00 Ulice San
Francisco
ser., 20.00 PRO 7 Nachrichten
wiad., 20.15 Złodziej w hotelu
film krym
USA, po filmie: PRO 7 Nachrichten, 22.25 Der
Nachtfalke
ser.. 23.30 Der Satan mit den
roten Haaren — film przyg. RFN, 1.05* PRO 7
Nachrichten — wiad., 1.15 Święty (powt.), 2.05
PRO 7 Nachrichten, 2.15 Valdez. (powt.), 3.40
PRO 7 Nachrichten — wiad., 3.50 Tausend
Meilen Staub (powt.).
7.00 Teledyski na dzień
dobry, 10.00 Program
Paula Kinga, 13.00 Pro
gram Simone, 16.00
Największe
przeboje
MTV. 17.00 The MTV Coca-Cola Report
inform, muz., 17.15 MTV at the Movies
informator filmowy, 17.30 MTV News at Night
— inform, muz., wywiady, 17.45 3 from 1
3
wybrane teledyski, 18.00 Sport w MTV, 18.30
MTV Prime
nowe teledyski, nowe gwiazdy,
20.00 Dial MTV — teledyski na życzenie wi
dzów, 20.30 MTV’s Most Wanted
popularni
wykonawcy, 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 i, 24.00 Hit List UK
ang. lista
przebojów, 2.00 Program Kristiane Backer,
3.00 Yo! MTV Raps Today
rap show, 3.30
Teledyski nocą.
7.00 The DJ Kat Show
progr. dla dzieci,
9,40 Mrs Pepperpot —
ser. rys., 9.55 Playabout
ser. edukacyjny dla
dzieci, 10.10 Filmy rysunkowe, 10.30 The Pyra
mid Game
teleturniej, 11.00 Let’s Make a
Deal — teleturniej, 11.30 The bold and the
Beautiful — ser. obyez. USA, 12.00 The Young
and the Restless — ser. obyez., 13.00 St Eisewhere—ser. obyez., 14.00 E Street — austral .ser.
obyez. 14.30 Geraldo — talk show, 15.20 Anot
her World — ser. obyez., 16.15 The Brady
Bunch—ser. obyez., 18.45 The DJ KatShow —
progr. dla dzieci, 18.00 Star Trek: The Next
Generation - ser. sf, 19.00 Rescue
wydarze
nia z życia wzięte, 19.30 E Street, 20.00 Family
Ties — ser. komediowy, 20.30 Teech — ser.
komed., 21.00 Murphy Brown
ser.komed.
obyez., 21.30 Anything But Love —- ser. ko
med., 22.00 Gabriel’s Fire
ser. krym., 23.00
Studs — telezabawa, 23.3Ö Star Trek: The Next
Generation — ser. sf, 0.30 Telegazeta.

©
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Redakcja nic odpowiada za zmiany w pro
gramie.

Gdyby nie piny||
Jeszcze przez rok szkoły będą podlegały władzom państwowym.
Od 1 stycznia 1994 r. przejmą je samorządy lokalne (w niektórych
gminach może to nastąpić wcześniej, na wniosek lokalnych władz,
ale wszystko wskazuje na to, że wiele takich wniosków nie będzie).
Jednak życie nie dopasowuje się do przepisów i ustaw, nie respektuje
sztywnych cenzur. Placówki oświatowe już stopniowo wtapiają się
w układ społeczno-gospodarczy gmin. Obserwuje się to m.in. na
przykładzie dofinansowywania ich działalności z budżetów gmin
nych, wspierania przez grupy rodziców uczniów. Jest to naturalna
kolej rzeczy w sytuacji, kiedy w państwowej kiesie zaczyna brakować
pieniędzy na opędzenie podstawowych potrzeb.
W słupskim Kuratorium Oświaty
obliczono, że w tym roku ze strony
rodziców uczniów i innych sponso
rów placówki oświatowo-wychowa
wcze uzyskały pomoc wartości około
10 miliardów złotych (w postaci pie
niędzy, datków rzeczowych i wyko
nanych prac).
Władze gminne różnie podchodzą
do tego problemu. Nie wszystkie my
ślą w ten sposób: „lepiej systematy
cznie zasilać, wspomagać, aby potem
przejąć bez garbu obciążeń finanso
wych, niedoinwestowania, itp."
Do pozytywnie wyróżniających się
należy gmina Potęgowo, której
władze przekazały ostatnio 480 min zł
na remonty.

Wtorek, 27 października 1992 r
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Gdyby nie dotacje gminne, pod
znakiem zapytania stanęłyby inwes
tycje oświatowe. W kuratorium przy
jęto zasadę, że z pańswowych fun
duszy przeznacza się połowę kwoty,
którą daje gmina na budowę np.
szkoły. Do tej pory w roku bieżącym
samorządy gminne przekazały na in
westycje oświatowe około 12 miliar
dów złotych.
Tutaj wyróżnia się gmina Ustka
(wiejska), gdzie na budowę szkoły
podstawowej w Objeździe przezna
czono — poza zobowiązaniami —
dodatkowo 500 milionów złotych (w
sumie 1.880 min zł). Wójt obiecał, że
jeśli uda się sprzedać Zajazd Bałtycki,
to jeszcze dodatkowo na budowę

szkoły przeznaczy się z gminnych fun
duszy 1.300 min zł. W tej sytuacji
ocenia się, że może już wiosną, a
najpóźniej na 1 września 1993 r.
szkoła w Objeździe będzie gotowa.
Druga taka hojna jest wiejska
gmina Słupsk. Ponad miliardowa
dotacja pozwoliła na przyspieszone
zakończenie budowy szkoły w Głobinie i sali gimnastycznej we Włynkówku. Przystąpiono też do opracowywa
nia dokumentacji na budowę nowej
szkoły w Rędzikowie. Na razie około
340 uczniów z Rędzikowa dojeżdża
do słupskiej „siódemki".
Sporym zaangażowaniem finanso
wym może pochwalić się też gmina
Kobylnica, gdzie w tym roku od
dano do użytku szkołę w Sycewicach,
salę gimnastyczną w Słonowicach i
jeszcze przed zimą ma być oddana
szkoła w Kwakowie (10 izb lekcyj
nych). Gmina Kępice też nie od ma
cochy — budują szkołę w Biesowieach (ma być gotowa przed nowym
rokiem szkolnym) i salę gimnastyczną
w Korzybiu.
Kurator oświaty, Zygmunt Sadow
ski twierdzi, że najmniej zaangażowa
ne finansowo w inwestycje oświato
we są miasta. Wyjątkiem jest Czarne.
Podobnie trudno jest uzyskać od
władz miejskich wsparcie na remonty
i inne wydatki bieżące (w Słupsku
jednak na ostatniej sesji podjęto uchwałę o dofinansowaniu remontów
awaryjnych), (maj)

W skrócie

Garbarnia w Kępicach ciągle daje znać o sobie
na międzynarodowym rynku garbarskim. Zakład
bierze udział w wystawach, które co roku od
bywają się w Paryżu, Bolonii i Pirmasens (Nie
mcy). Ukazują się też publikacje — w pismach
„Leather" i „Technology" o garbarni, o tym co się
produkuje i jakie są dalsze plany produkcji. Jak
nam powiedział szef rozwoju produkcji pan Jerzy
Berendt, kontaktów ze światem garbarnia ma
sporo, bowiem zdecydowanie stawia na rozwój.
Przez dłuższy czas nie było większego zaintere
sowania klientów kępickimi skórami. Od pewnego
czasu zainteresowanie to wzrosło. Garbarnia mog
łaby produkować i sprzedawać więcej, jednak są
kłopoty ze zdobyciem surowca, ponadto kom
plikują sytuację zatory płatnicze.
We wrześniu przedstawiciele zakładu byli na
międzynarodowych targach w Paryżu, gdzie pre
zentuje się cały świat garbarski. Poprzednio „Kegar" prezentował się na targach w Bolonii, na
których spotykają się dostawcy i producenci skór
nie tylko z Europy. Była okazja do rozmów z
Meksykanami i Chińczykami. Przywieziono stam
tąd pewne pomysły. Celem garbarni jest wejście

Światowo i... tradycyjnie
na rynki europejskie. Dlatego w Kępicach potrzeb
ne są nowe urządzenia i technologie.
Ostatnio sprowadzono odmięśniarkę przeloto
wą firmy „Turner" z Niemiec, którą wzięto w
leasing z zakładem produkcji kleju pana Kazimie
rza Grabka z Grójca. Pan Grabek z odpadów
wykonuje kleje i komponenty paszowe.
Około 10—13 proc. wygarbowanych skór wy
syła się na eksport. Odbiorcami są głównie Ang
licy, Niemcy i Duńczycy. Planuje się zwiększenie
udziału eksportu w całości sprzedaży do ok.
25—30 proc. Trzeba jednak dorównać wymaga
niom jakościowym

Skóry obuwnicze dostarczane są do Alki w
Słupsku, chociaż już nie w takich ilościach jak
jeszcze do niedawna. Odbiorcami skór z Kępic są
też właściciele wielu małych zakładów obuwni
czych, producenci odzieży skórzanej, (kor)
Na zdjęciach
— obsługa nowoczesnej dwojarki;
— garbarze przy wychodzącej już z użycia tra
dycyjnej odmięśniarce.
Fot. Jan Maziejuk

Telefony

Spotkanie z posłem

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 MZK w
Słupsku — 240-60, Pogotowie weterynaryj
ne, tel. 226-31. Alkoholowy telefon zaufania
242-78 czynny w godz. 16—20 (wtorki i
czwartki). Telefon zaufania 280-35 czynny w
godz 15-— 20, soboty 9 14, niedziela 9 19

Słupsk. Zarząd Wojewódzki
Polskiego Forum Chrześcijańs
ko-Demokratycznego zaprasza
na spotkanie z posłem Władysła
wem Staniukiem, dzisiaj, 27 bm.
o godz. 16.30 w siedzibie Stowa
rzyszenia PAX przy ul. Paderews
kiego 9 (dawna Pankowa). Te
matem będzie: „Parlament RP —
po roku działalności", (a)

Dyżurują
członkowie zarządu

Słupsk. W długie jesienne wieczory młodzież ze szkól podstawowych i ponadpods
tawowych spotyka się na zajęciach w kole fotograficznym w Wojewódzkim Ośrodku
Kultury. Pod okiem doświadczonej instruktorki Jadwigi Zimnej dziewczęta i chłopcy
poznają tajniki fotografowania i procesu laboratoryjnego. Zajęcia są prowadzone w
czterech grupach w zależności od stopnia wtajemniczenia. Młodzi fotograficy biorą
udział w plenerach, konkursach fotograficznych, obsługują imprezy kulturalne w WOK.
Wykonane fotogramy są prezentowane na specjalnej wystawie.
Na zdjęciu: młodzi fotograficy z instruktorką omawiają wykonane zdjęcia. Zanim
trafią na wystawę, muszą być dobre pod względem kompozycyjnym i technicznym, (juk)
Fot. Jan Maziejuk
Z inicjatywy lokalnego samorządu od
było się tu w piątek forum gospodarcze,
w którym obok grupy radnych udział
wzięli między innymi przedstawiciele Re
jonowego Biura Pracy, Pomorskiego Ban
ku Kredytowego, Rejonowego Zarządu
Inwestycji, miejscowych instytucji pry
watnych, spółdzielczych, państwowych i
komunalnych przedsiębiorstw i firm. W
tym gronie ąmówiono sytuację ekonomi
czną, finansową i społeczną miasta. Roz
ważono perspektywy i najbliższą przy
szłość miasta, która —jak łatwo się domy
śleć — nie będzie łatwa. Tym bardziej, że
końca kłótni wewnątrz Rady nie widać, a
spory, jak twierdzono, w znacznym stop
niu utrudniają jej normalne funkcjonowa
nie.
W imieniu Zarządu Miasta, pod nieobe
cność wiceburmistrza Aleksandra Sugiera, zagadnienia związane z tworzeniem i
realizacją budżetu przedstawił Lech Buzanowski. Mówił o wydatkach na opiekę
społeczną, utrzymanie klas zerowych i
przedszkoli oraz działalność kulturalną.
Stwierdził, że tegoroczny budżet jest zbyt
konsumpcyjny i należałoby w roku przy
szłym zmienić go na proinwestycyjny, a
tym samym antyrecesyjny. Wspomniał

Lębork. Jutro, 28 bm. w godz.
14—16 w biurze Rady Miejskiej (pok.
16) mieszkańców w sprawach skarg,
zażaleń i wniosków przyjmować będą
członkowie Zarządu Miasta, (a)

...i reporterzy
Dzisiaj, w godz. 9—16, w słupskiej
redakcji (al. Sienkiewicza 20,1 piętro,
pokój 110, tel. 243-81) sygnały i
interwencje Czytelników przyjmuje
red. Zbigniew Babiarz-Zych.
W Miastku (ul. Dworcowa 29, II
piętro, tel. 35-72) dyżuruje red. Kon
rad Remelski. (Teb)

Forum gospodarcze
także o konieczności zweryfikowania wy
datków na sferę niematerialną miasta i
podporządkowania lokalnych finansów
nowej inwestycji, jaką jest budowa oczy
szczalni ścieków.
Krystyna Dragan, dyrektorka tutejsze
go RZI zapoznała zebranych z realizowa
nymi w Człuchowie inwestycjami —kole
ktor sanitarny przy ulicy Jeziornej, prze-

Człuchów
pompownia tuż obok biurowca RDF, adap
tacja budynku przedszkola przy ulicy
Słowackiego. Sporo uwagi poświęciła ró
wnież oczyszczalni, którą w mieście bu
dować będzie Hydrobudowa Włocławek,
przy sporym zaangażowaniu lokalnych
firm. Na ten priorytetowy cel w warszaw
skim Banku Ochrony Śrdowiska ma być
zaciągnięta pożyczka w wysokości do 10
mld złotych. Jednak część prac miasto
musi wykonać własnymi siłami i będą to

znaczne, jak na skromny budżet, kwoty.
Nie zabrakło na forum tematu, który
powinien spędzać miejscowym decyden
tom sen z powiek — bezrobocie. Kierow
niczka Rejonowego Biura Pracy, Natalia
Nickowska, przedstawiła sytuację bezro
botnych, których zarejestrowano już w
mieście prawie 1.600. Wielu z nich straci
ło prawo do zasiłku. Biuro finansuje mię
dzy innymi prace interwencyjne, udziela
pożyczek na działalność produkcyjną i
usługową, prowadzi kursy nauki zawo
dów, stara się z dobrym skutkiem finan
sować miejsca pracy dla bezrobotnych w
tutejszych zakładach. Wydatkuje pewne
kwoty na roboty publiczne.
W pierwszym forum gospodarczym
wzięło znacznie mniej osób niż jego po
mysłodawcy się spodziewali, zatem i efekt nie okaże się chyba zbyt porywający,
ale najważniejsze, że uczyniono krok, aby
przedsiębiorczość znalazła należne jej
miejsce, także w pracach człuchowskiego samorządu. (JG)

Sławno

Usługi

Miasto — cukierek
Z Fallingbostel (RFN) wróciła de
legacja samorządu miasteckiego.
Przewodniczącego Rady Miasta i
. Gminy Miastko, Rajmunda Rutkows
kiego zapytaliśmy o cel wizyty i o
pierwsze wrażenia.
— Ta wizyta przerosła nasze ocze
kiwania — powiedział przewodniczą
cy. — Nasz przyjazd został potrak
towany bardzo poważnie. Jako przy
kład, jak ważna to była dla Niemców
wizyta, podam, że w centralnym miej
scu miasta, obok flagi niemieckiej,
wciągnięto na maszt również naszą.
Ich gościnność była rzeczywiście im
ponująca i nie tylko kurtuazyjna. We
wszystkich wystąpieniach przedsta
wicieli władz Fallingbostel przejawia
ła się szczerość i otwartość. Mówiono
o chęci przyjścia nam z pomocą. Trze
ba powiedzieć, że w rejonie tej miejs
cowości mieszka dużo Niemców, wywodzącyh się z terenów dawnego
powiatu miasteckiego. Dla nich Mia
stko jest jednocześnie i Rummelsburgiem, gdzie się urodzili, mieszkali,
gdzie leżą ich przodkowie. Chcą, że
byśmy się rozwijali i utrzymywali
wzajemne ścisłe kontakty, również
indywidualne.
Pokazano nam wiele — od olb

Bezpłatnie
sprawdzą
i wyregulują

rzymiej fabryki Krafta zatrudniającej
ponad siedemset osób, produkującej
w sterylnych warunkach ok. 130 ty
sięcy ton produktów żywnościowych
rocznie, aż do gospodarstwa rolnego
— fermy krowiej, produkującej około
pięciu tysięcy litrów mleka dziennie.
To prywatne gospodarstwo jest cał
kowicie skomputeryzowane. Krowa
daje tu — przeciętnie — 8.800 litrów
mleka rocznie.
Fallingbostel pod względem este
tycznym jest miastem-cukierkiem!
Czyste, zadbane, piękne, wspaniale
ukwiecone. Tam na ulicy nie znajdzie
się niedopałka!
Władze samorządu Fallingbostel
zastanawiały się, w jaki sposób po
móc Miastku. Mamy przedstawić
propozycje, w jakich dziedzinach jest
ta pomoc potrzebna. Oni zapraszają
miasteckich rolników do odwiedze
nia i odbycia praktyk w niemieckich
gospodarstwach rolnych. Poza tym
złożyłem oficjalne zaproszenie dla osób, które są zainteresowane szerszą
współpracą z nami. W przyszłym roku
Fallingbostel obchodzi tysiąclecie.
Na obchody te wybierze się nasza
delegacja. Liczymy też na bezpośred
nie kontakty mieszkańców.
Notował (kor)
25 (tel. 710 i 719), każdy kierowca będzie
mógł skorzystać z bezpłatnego sprawdzenia
i regulacji oświetlenia w swym pojeździe,
które będą przeprowadzać pracownicy sta
cji. Jest to tym większa okazja, że już nieba

Człuchów. W dniach 28 i 29 bm, w godz. od
15 do 18 w stacji diagnostycznej Spółdzielni

wem (od początku listopada) niezależnie od

Transportu Wiejskiego przy ul. Słowackiego

światłami, (jura)

pory dnia, będziemy jeździć z zapalonymi

przedszkolach miejsc było ciągle za mało
minęły już, to jednak w tym roku szkolnym

Łeba. Widoczna na zdjęciu posesja przez wiele lat była własnością prywatną.
Następnie kupiłją Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów z Zielonej Góry, który
podjął się przebudowy obiektu. Zadania ze względów finansowych nie dokończył.
Nowym nabywcą stało się miasto. Zapłaciło 600 min zł licząc, ze nieźle na tym zarobi.
Minęły prawie dwa lata, nie doszły do skutku dwa przetargi (na pierwszym żądano
prawie 2,5 mld zł) w końcu za 800 min zł znalazł się nowy nabywca — Bank
Handlowy 5,4 w Warszawie, Oddział w Słupsku. Zamierza on dokończyć przebudowę
i otworzyć... Nie, tym razem nie bank, lecz luksusowy ośrodek wczasowy.
Oglądając nowo otwarte banki nie wyobrażam sobie, aby ośrodek ten nie miał być
luksusowy.
Na zdjęciu: fragment budowy, (wb)
Fot. Zbigniew Bielecki.

jących w przedszkolu od 8 do 13 z obiadów
nie korzysta. Do przedszkola nr 3 na Osied
lu Dzieci Wrzesińskich uczęszczają również
dzieci z pobliskich wsi: Kwasowa, Starego
Krakowa, Bobrowiczek i Pomiłowa. Tylko

jest pełna obsada dzieci. W ubiegłym roku

nieliczne z przebywających w placówce 5

do przedszkoli uczęszczało 384 dzieci, ale
wtedy część z nich chodziła do klas zero
wych w szkołach. W tym roku znalazły się
one w placówkach przedszkolnych, które

godzin jedzą obiady. Dyrektorka przed

dysponują znacznie lepszymi warunkami.
Przejście zerówek do przedszkoli spowo
dowało, że limit miejsc został wykorzys
tany.
Odpłatność za pobyt dziecka w przed
szkolu jest we wszystkich placówkach taka
sama i wynosi 130 tys. miesięcznie oraz 12
tys. — stawka wyżywienia za jeden dzień.
W sumie za pobyt dziecka w przedszkolu
trzeba zapłacić około 400 tys. w miesiącu.
Dzieci z klas zerowych, za 5-godzinny
pobyt w przedszkolu płacą 130 tys. i w
ramach tej opłaty otrzymują śniadanie, a za
ewentualny obiad trzeba zapłacić 6 tysięcy
dziennie. Znaczna część dzieci przebywa-

Dyżury
SŁUPSK: „NAD SŁUPIĄ" ul Kilińskiego
48, tel. 266-50
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
SŁAWNO: „ESKULAP", ul. Armii Krajo
wej 33 b, tel. 33-61

Wystawy
SŁUPSK: BWA ul. Partyzantów 31 a.
— Kazimierz Jałowczyk — rysunek, ma
larstwo, BASZTA CZAROWNIC: Tadeusz
Glaza z Chojnic — rysunek, KLUB MPiK;
Grafika Mirosława Jarugi, MOK: stała galeria
twórczości plastycznej dzieci — „Martwa na
tura", MCK: kawiarnia czynna 14—22 Krzy
sztof Grzesiak z Lęborka — akwarele
BYTÓW: MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE czynne 10—15, „Kultura mate
rialna Kaszubów Bytowskich"„,Współczesna
sztuka ludowa Kaszubów", Bogdan Kraśniewski z Torunia — malarstwo
KLUKI: SKANSEN czynny 9—15, „Kul
tura i sztuka ludowa Słowińców"
USTKA: BWA BAŁTYCKA GALERIA
SZTUKI — Tadeusz Glaza z Chojnic —
malarstwo

pC]

W Sławnie są cztery przedszkola pod
legające samorządowi. Dysponują łącznie
510 miejscami i zatrudniają 80 osób. Z
kadrą pedagogiczną nie ma problemów —
6 nauczycielek ma wyższe wykształcenie a
27 przygotowanie do pracy w placówkach
przedszkolnych. Mimo, że czasy, kiedy w

POGOTOWIE SZKLARSKIE (cało
dobowe) SŁUPSK, ul. Mostnika 7, tel.
435-593
„ADA" KOMPUTEROWY BANK IN
FORMACJI (całodobowy) — usługi—han
del—produkcja, tel. 434-316
TELEN APR AWA — przestrajanie w domu
klienta. Słupsk i okolice tel. 241—97
„INSAT" montaż 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 C O,
GAZ. Słupsk, tel. 442-085
POMOC DROGOWA (całodobowa)
Słupsk, tel 279-40 211 46

szkola mówi, że wielu rodziców nie stać na
taki wydatek. Niektórzy, będący w najtrud
niejszej sytuacji, zdają się na pomoc z
opieki społecznej.
Dobrze układa się współpraca z Zakłada
mi Drobiarskimi, Spółką „Sławodrzew",
Komitetem Osiedlowym, które w różny
sposób pomagają placówce.
Wszystkie dyrektorki przedszkoli podkre
ślają

duże

zaangażowanie

rodziców.

Przedszkole nr 4 przy ulicy Cieszkowskiego
jeszcze do niedawna było placówką Za
kładów Drobiarskich. W czerwcu przekaza
ne zostało samorządowi. Przedszkole się
rozbudowało. Decyzje o rozbudowie po
dejmowano jeszcze wtedy, gdy miejsc w
przedszkolach było zawsze za mało. W

nowych pomieszczeniach trzeba przepro
wadzić tylko prace wykończeniowe i w
styczniu 93 roku powinny być gotowe. Być
może będzie się w nich mieścić czynna
dłużej, świetlica dla dzieci szkolnych. Dyre
ktorka przedszkola mówi o dużym zaan
gażowaniu rodziców, m.in. firma stolarska
Ryszarda Bajtka i Wiesława Czarnucha
przekazała 100 metrów listew o wartości
0,5 min zł, a pan Tadeusz Karpiński firany o
wartości 1 min zł.
We wszystkich przedszkolach stwier
dzono, że po przejęciu ich przez władze
samorządowe placówki te zyskały. Popra
wiło się wyposażenie, są pieniądze na nie
zbędne rzeczy. Przedszkola nie przeżywają
tych kłopotów, które mają szkoły podległe
Kuratorium. Dotacja samorządu na ten rok
wynosi 3 mld 50 min i wraz z dochodami
własnymi zaspokaja potrzeby. W sytuacji,
gdy w wielu miastach przedszkola są zamy
kane, gdy oświata znajduje się w trudnej
sytuacji w sławieńskich przedszkolach pa
nuje optymizm. Niestety, dziś dość rzadki.
(jes)

Kino

SŁUPSK: MILENIUM (tel 251-91) —
„Za horyzontem" (USA, I. 15), g. 17.00,
19.15
SŁUPSK: MŁODZIEŻOWE CENTRUM
KULTURY (tel. 431-130) — Młodzieżowa
Akademia Filmowa — „Mefisto" reż. Istwan
Szabo, temat: Arcydzieła historii filmu. Feno
men faszyzmu oczami Ameryki.
USTKA: DELFIN (tel. 144-677) — „Gladia
tor " (USA, 1.15), g. 17.00, „Umrzeć powtór
nie" (USA, I. 15) g. 19.00
LĘBORK: FREGATA (tel 622-084) —
„Komando Foki" (USA, I. 12), g. 17.00,
„Bugsy" (USA, I. 15), g. 19.00
BYTÓW: ALBATROS (tel 25-17) —
..Bugsy" (USA, I. 15), g. 18.00

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

wynajmie w drodze przetargu

I

LOKALE UŻYTKOWE W SŁUPSKU
1. przy ul. Batalionów Chłopskich 8
lokal użytkowy w poziomie piwnic z oddzielnym wejściem, o pow.
59,80 m2
Czynsz 20.000 zł/m2, wadium 3 min zł

2. przy ul. Braci Gierymskich 2
lokal użytkowy o pow. 19 m2, czynsz 30.000 zł/m2 wadium 3 min zł

3. przy ul. M. Zaborowskiej 29

'

1
i

Tymczasowy Zarządca Gospodarstwa
Rolnego Skarbu Państwa w Przechlewie

i

w Słupsku ul. Romera 3

— trzy pomieszczenia biurowe, każde o powierzchni ca 12 m2,
czynsz 25.000 zł/m2, wadium 3 min zł,
— pomieszczenie produkcyjno-magazynowe o pow. 118,3 m2,
czynsz 25.000 zł/m2, wadium 5 min zł,
— pomieszczenie magazynowe o pow. 45,45 m2, czynsz 25.000
zł/m2, wadium 3 min zł,
— pomieszczenie magazynowe o pow. 36,34 m2, czynsz 25.000
zł/m2, wadium 3 min zł.
Przetarg odbędzie się 29.10.1992 r. o godz. 9 w Zarządzie Spółdzie
lni przy ul. Romera 3. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni
przed przetargiem.

Na lokale, które nie zostaną wynajęte w dniu przetargu, Spółdzielnia
przyjmować będzie oferty pisemne.

O sposobie załatwienia ofert zainteresowani zostaną poinfor
mowani pisemnie.
Informacji o przetargu udziela Dział Eksploatacji, w biurze Zarządu
Spółdzielni ul. Romera 3, pokój nr 8 (parter) tel. 433-218.
G-4309

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

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO:
NAZWA

OSKOWO
UNIESZYNO
KRĘPKOWICE
UNIESZYNO
KRĘPKOWICE

TYP

Ciągnik URSUS
Ciągnik URSUS
Ciągnik URSUS
Sam. „SYRENA”
Przyczepa
Przyczepa
Przyczepa
Przyczepa samozb.
Przyczepa samozb.

ROK BUD. NR SILN/FABR. CENA
WYW0Ł.

C-360
C 385
C-355
R-20
PSE-12,5
D47 B
3-PTS-12
T-010
T-010

1977
1978
1975
1976
1977
1980
1980
1976
1974

310278
4,0 min
002930 27,5 min
242346 10,0 min
518250
1,2 min
586-5-748 2,5 min
59857
4,0 min
1635
16,0 min
2470
9,0 min
93
4,2 min

1.
2.
3.
4.
5.

lin, 256-15.

SPRZEDAM luksusowy dom dwuro
Modrzewiowa 42,

DOM w Ustce z dużą działką. W roz

PRZEDPŁATĘ samochodową. Biało
gard, tel. grzecznościowy 38-00.
AUTO-Handel Banasik — komis —
skup — sprzedaż, raty, pełna obsługa,
wszystkie opłaty na miejscu. Koszalin, ul.
Gnieźnieńska 38, tel. 224-64.
AUTO-Komis „LOTUS",
bezpłatne
przyjmowanie samochodów; sprzedaż ra
talna Słupsk, róg Szczecińskiej — Duniko
wskiego, 44-26-82.
Lębork,

TOYOTA corolla 1300 (1982), przyczepka bagażowa, spawarka 250 A pilnie
sprzedam. Czaplinek, tel. 553-84.

Koszalin, Wyki

HURT-detal;

7 „Merkury" (12—18).

ROZPOCZĘTĄ budowę. Słupsk, tel.

PILNIE
na

sprzedam

lub

Manhattanie

wydzierżawię
nr

9.

Słupsk,

(1987).

BETONIARKĘ 150, stół wibracyjny, fo
rmę. Koszalin, 221-89.

SAMOCHÓD Tarpan chłodnia 229 D,
rok produkcji 1990 oraz 1 50 m kw. płytek
ceramicznych kolor seledynowy. Człu
chów, tel. 67-81.
Słupsk,

436-604.

KUPNO

tel.

blaszaka

LIAZA oplandekowanego 8 ton (1981),
stan dobry, Volkswagen passat combi (1,6
diesel) (1981) lub zamienię na busa. Koło
brzeg, tel. 219-63.

Redaktor naczelny;
WIESŁAW WIŚNIEWSKI

POMORZA
Dyrektor wydawnictwa

i

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

dz. nr

ZACHODNI rozbity (karoserię). Kosza

remontu, albo na części.
408-41 lub 44-564.

DWUPOKOJOWE

Szczecinek,

„DOM-LEX"

Słupsk, tel. 431-130 (15.30—17.30).

stoliki, krzesła oraz urządzenia gastronomi

Rolniczy

Dom

Towarowy

DZIAŁKĘ budowlaną albo rekreacyjną
Wąska 12/21.

dz. nr 52/24 pow. 1167 m kw cena wyw. 17.752.404,—

LOKALE

w centrum Kołobrzegu powyżej 12 m kw.

Koszalin,

tel.

NORD-NIERUCHOMOŚCI,

Koszalin,

Zwycięstwa 137, tel. 279-21, wewn. 171,
176, 177, 250-39. Dom szeregowy 110 m
kw., działka 300 m kw. ul. Gierczak zamia

PŁYTKI styropianowe sufitowe. Ustka,
Marynarki Polskiej 42, 144-010..

na na inne duże miasto.

NIERUCHOMOŚCI „J & W" Koszalin,

PALETY ziegel — 11, gwoździarkę.
Miastko, tel. 31 -23.

miejscowość Kwakowo
dz. nr 114/2 pow. 900 m kw. cena wyw. 23.784.300,—

miejscowość Kobylnica
dz. nr 239/1 pow. 560 m kw. cena wyw. 26.452.840,—

miejscowość Wrząca
dz. nr 333/1 pow. 800 m kw. cena wyw. 14.757.600,—
dz. nr

39/2 pow. 300 m kw. cena wyw.

5.534.100,—

71

pow. 700 m kw. cena wyw. 10.987.900,—

dz. nr

46/1 pow. 800 m kw. cena wyw. 10.810.000,—

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 1992 roku o godzinie 10
w świetlicy Urzędu Gminy.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie
Urzędu najpóźniej na godzinę przed przetargiem.

W razie niedojścia do skutku I przetargu zostanie ogłoszony II

125, POLONEZ, FIAT 126p,
VOLKSWAGEN, AUDI benzynowy i diesel,
inne zachodnie — diagnostyka silnika i
zawieszenia, mechanika — przygotowanie
do rejestracji. CENY KONKURENCYJNE.
AUTO-SERWIS SADOWSKI. Koszalin, ul.
Kosynierów 47 A, tel. 43-43-41. Zaprasza
my od 8—16.
Słupsk,

TELENAPRAWA — krajowe wszystkie,
radzieckie. Koszalin, 43-36-37.
domowe.

Słupsk,

Kobylnica pod nr tel. 290-70 wew. 32.
K-2765

LODÓWKI, pralki. Koszalin, 223-89.

lin, 45-25-25.

DEZYNSEKCJA. Koszalin, 45-40-57.
DEZYNSEKCJA. Koszalin, 241-24.
CYKLINOWANIE, układanie parkietu,
boazerii. Koszalin, 43-02-77.

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

241-97.
tanio,

solidnie.

Słupsk, 430-264.

PRANIE dywanów. Białogard, 20-69.
LOMBARD Stupsk, Tuwima 3, tel.

MAGNETOWIDY, telewizory napra
wa. Koszalin, tel. 275-91.
TELENAPRAWA — Szyszka, Koło

PRACA

RADIO TAXI Koszalin, tel. 919 dojazd
ZATRUDNIĘ

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.
KURS języka szwedzkiego PTTK Kosza
lin, tel. 226-52, 246-41.
WYNAJMĘ M-3 centrum
625-241, po osiemnastej.

Lębork,

POGOTOWIE Towarzyskie „Eliza"
Słupsk, informuje o zmianie tel. 444-730.
Zatrudnię panie do 35 lat.

284-94, 43-93-53.

brzeg, 230-20.

bezpłatny.

RÓŻNE

PRALKONAPRAWY, lodówki. Kosza

robotników

budowla

nych w zawodach glazurnik — murarz

PRZYJMĘ wspólnika do warsztatu samochodowego.Najchętniej lakiernika lub
blacharza. Darłowo, tel. 38-38, po szes
nastej 60-35:

Słupsk,

tynkarz Koszalin, tel. 43-16-13 w godz.
19—20.

FIRMA weźmie w dzierżawę zagranicz
ny samochód dostawczy. Kołobrzeg, tel.
251-84 lub 15-668, godz. 9—12.

AUTOALARMY — trzyletnia gwaran

ZLECĘ wykonanie ogrodzenia cokołu i
schodów. Słupsk, 280-01.

434-486.

BLASZAK

wydzierżawię.

Słupsk,

cja. Słupsk, 216-21.

wo, tel. 65-10.

MARKIZY — żaluzje produkcja, mon
taż. Rymań, tel. 83-191.

Wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci Ojca
Koledze

z powodu zgonu Ojca

składają

Zarząd, Rada Nadzorcza,

ŻALUZJE pionowe, poziome. Darłowo,
PRALKONAPRAWY

domowe.

Słupsk, 432-810.

Wandzie
Strzeleckiej

Stanisławowi
Pokusie

ŻALUZJE. Świdwin, 533-13.
34-33, Kołobrzeg, 224-31, 230-47.

Wyrazy głębokiego
współczucia koleżance

Koleżanki i Koledzy
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Strzelinie
K-2759

składają
oraz koleżanki i koledzy
S.I.U.W.„JANTAR" w Słupsku
K-2763

ul. Piłsudskiego 28, tel/fax 264-48, teren
Łabusza 2 ha na cele rekreacyjne 20 tys./m
kw.

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

i

5. Grunty pod budynkami stanowiącymi własność GS (sklepy)

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy
FIAT

ŻALUZJE, tapicerowanie drzwi. Darło

kw. I, II piętro w Koszalinie.

tony. Słupsk, 221 -42.

wartość zabudowań 168.952.400,—

czyny.

Piłsudskiego 28, tel/fax 264-48, kupi mie

SZAFĘ chłodniczą, kloc masärniczy.
Słupsk, 440-778, po osiemnastej.

965 m kw. cena wyw. 14.679.580,—

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI „J & W" Koszalin, ul.
szkanie 3- lub 4-pokojowe o pow. ok. 65 m

161-207.

965 m kw. cena wyw. 14.679.580,—

dz. nr 52/28 pow.

miejscowość Kończewo

FOLIE
przeciwwłamaniowe
montaż.Malowanie, tapetowanie. Koło
brzeg, Pogodna 6, tel. 267-06.

Kołobrzeg, tel. 819-39, po siedemnastej.

plumosus.

965 m kw. cena wyw. 14.679.580,—

dz. nr 52/27 pow.

dz. nr

ALARMY,
autoalarmy
433-306, Piłsudskiego 80.

POSZUKUJĘ pomieszczenia na sklep

CAŁOROCZNA sprzedaż Asparagus
sprengeri

965 m kw. cena wyw. 14.679.580,—

dz. nr 30 pow. 2400 m kw. cena wyw. 20.328.000,—

bork, 627-310.

CHRYZANTEMY ładne tanio sprzedaż

621-957.

dz. nr 52/25 pow.
dz. nr 52/26 pow.

4. Miejscowość Żelkówko (działka zabudowana)

TANIE żaluzje. Słupsk, 433-463, Lę

Słupsk,

WYRÓB — sprzedaż zniczy. Lębork,

9.350.130,—

mieszkanie o powierzchni 63,5 m kw. cena wyw. 52.050.500,—

tel.284-49.

Kołobrzeg, 812-96.

227 m kw. cena wyw.

3. Miejscowość Kwakowo (działki nie zabudowane)

TELENAPRAWA
MERCEDESA 123 po wypadku lub do

Stupsk, 293-10.

pow.

lin, 45-79-61.

os. Piastowskie 12/3.

TONERY do drukarek lusterkowych.

239/3

miejscowość Sycewice

TELENAPRAWY

MAGNETOWID Grundig VS 226 RC
stereo tanio sprzedam. 77-300 Człuchów,

734 m kw. cena wyw. 17.510.304,—

2. Miejscowość Lubuń

TELENAPRAWA jowisz, helios, nep
tun, elemis. Koszalin, 232-74.

osiową 4,5 tony. Błotnica 27.

Słupsk, tel. 434-539.

pow.

ul. Witosa (działki zabudowane obiektami po masarni) •
dz. nr 239/7 pow. 522 m kw. cena wyw. 21.301.180,—

215-22.

WYCIĄGNIK elektryczny udźwig 3,2

SPRZEDAM
tanio żuka
(1986). Będzino, tel. 162-222.

ul. Krzywa (działka nie zabudowana)
dz. nr 1234

WIDEO FILMOWANIE.

Semkowski, Charzyno, Szkolna 29, tel.

SPRZEDAM tanio samochód opel ascona (1982) Człuchów, tel. 67-81.

ZDZISŁAW STADNIK

K-2767-0

blisko morza. Oferty pisemne Kołobrzeg,

ROBUR, kamaz — części zamienne,
akcesoria, narzędzia. Koszalin, ul. Połczyń
ska 66, tel. 262-77.

min.

nowe.

Słupsk, ul. Poznańska 10. tel. 287-61 Pa
wilon Handlowy „ROLMET".

ALMAR, żaluzje pionowe, poziome,

MERCEDES 124, 200 D combi, model
1987 po wypadku. Słupsk, 438-695.
I

żeliwne

BECZKI ocynkowane 200 I

240-22, 223-38.

kiosk

grzejniki

434-486.

czne, kotły elektryczne i maszyny.

2,3

dz. nr 1015/16 pow. 2816 m kw. cena wyw. 75.012.608,—

— 3.11.1922,
— 4.11.1992,
— 5.11.1992.

DZIAŁKĘ ogrodową sprzedam. Słupsk,

sprzeda; tapczany, kołdry, koce, pościel,

MERCEDES 306 D. Koczała, tel. 20.

MERCEDES 190 E,
Słupsk, 438-695.

dz. nr 1015/15 pow. 2088 m kw. cena wyw. 55.620.144,—

Ciągnik URSUS C-355,
Ciągnik MTZ-82,
Kombajn ziemniaczany Z-644 — szt. 2,
Siewnik zbożowy MAZUR,
Sadzarka do ziemniaków (4-rzędowa prod. POM Człu
chów).

44.000,— borygo 6.100, cement, wapno,
papa. Odpłatna dostawa. Słupsk, 432-589.

Pośrednictwa „Delta” 234-00.

DWIE kawalerki. Słupsk, Władysława IV

pow. 1383 m kw. cena wyw. 30.901.752,—

dz. nr 1015/7 pow. 1464 m kw. cena wyw. 32.711.616,—

przetarg, który odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.

RESTAURACJA „Bryza" w Darłówku

POLONEZA 1,6 (1990). Kępice, 282.
FORD fiesta (1988).
29/8.

dz. nr 1015/6

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
k-2749

ANTENĘ satelitarną Amstrad tanio.

OPEL bus (1982) 1800 cm3 — silnik na
dotarciu, benzyna, 38 min. do uzgodnienia.
Koszalin, tel 249-25, po dziewiętnastej.

21

liczeniu możliwe mieszkanie. Stupsk, Biuro

pow. 1193 m kw. cena wyw. 26.656.392,—

dz. nr 1015/4 pow. 1193 m kw. cena wyw. 26.656.392,—

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej godzinę
przed przetargiem.

DWA hektary ziemi i przyczepę jedno

LT 28 — 35 min.

AUDI 80 (1988) turbo diesel. Koło
brzeg, tel. 220-86, do osiemnastej.

ŻUK (1989),
238-96, 240-21.

v

pow. 1212 m kw. cena wyw. 27.080.928,—

dz. nr 1015/5 pow. 1193 m kw. cena wyw. 26.656.392,—

dzinny w Słupsku, cena 850 min. Słupsk,

FSO (1984). Słupsk, tel. 436-724.

dz. nr 1015/1
dz. nr 1015/2

dz. nr 1015/3 pow. 1193 m kw. cena wyw. 26.656.392,—

Barakowóz BW,
Rozsiewacz nawozów N-033,
Betoniarka BWE-400,
Zbiornik cementu Z-25,
Agregat prądotwórczy PAB-4-3/400,
Kombajn zbożowy Z 056 BIZON-SUPER,
Ciągnik URSUS C-360,
Strugarka do drewna DSMC-63.

w Zakładzie Szczytno
w Zakładzie Pakotulsko
w Zakładzie Pawłówko

Szopena 21 A/2.

VOLKSWAGEN
Słupsk, 250-94.

ul. Kasztanowa (działki nie zabudowane)

Przetarg odbędzie się o godz. 9 w następujące dni:

MIESZKANIE 42 m kw. Koszalin, ul.

AUTOPOŚREDNICTWO.
61-28-46.

1. Miejscowość Kobylnica

Ponadto proponujemy sprzedaż innego sprzętu po
cenie złomu użytkowego.

PRZYCZEPĘ gastronomiczną. Kosza

SPRZEDAŻ

ści położonych na terenie Gminy Kobylnica:

Samochód JELCZ 315 — skrzyniowy,
Samochód Jelcz 315 — cysterna do paliwa,
Przyczepa D-83
Samochód UAZ 469B,
Ciągnik URSUS C-355/360 — szt. 4,
Kombajn zielonkowy E-281/c,
Kopaczka do ziemniaków Z-609,
Kombajn ziemniaczany Z-644,
Kosiarka Z-036,
Wał łąkowy U-678,
Naczepa paszowa TRANDERS,
Siewnik zbożowy MAZUR — szt. 5,
Stertnik SEG-12,
Ścinacz zielonek Z-302,
Przyczepa objętościowa PW-5 — szt. 2,
Rozsiewacz nawozów RNP-3,
Autobus Jelcz PR-110,
Ciągnik siodłowy KAMAZ 5410.

III. Zakład Pawłówko:

Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.1992 r. o godz. 11
w siedzibie przedsiębiorstwa. Wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie PGR
Oskowo do godz. 10.30 w dniu przetargu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu
g 4311.
bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIA

daż na własność niżej wymienionych nieruchomo

II. Zakład Pakotulsko:

84-312 CEWICE, TEL. 61-14-13

MIEJSCOWOŚĆ

Na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprze

I. Zakład Szczytno:

•////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
ROLNE W OSKOWIE

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż nw. sprzętu:

J

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

ZARZĄD GMINY KOBYLNICA

POLAR Serwis. Najtańsze domowe na
prawy AGD. Kołobrzeg, 295-29.

ODDZIAŁ REDAKCJI W SŁUPSKU: ul. Sienkiewicza 20, 7&-201
Słupsk, telefony: kierownik oddziału i sekretariat redakcji — 251 -95, dzien
nikarze—224-56, 251 -95, 243-81,275-91,239-12, telex — 582213, telefax
251-95.
ODDZIAŁ REDAKCJI W KOŁOBRZEGU: ul Giełdowa 12, 78—100
Kołobrzeg, tel. 234-73 (centr.)
ODDZIAŁ REDAKCJI W MIASTKU: ul Dworcowa 29, tel 35-72
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również
prawo skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówionych.
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy „ForurrTSpółka z o.o., ul. Zwycięstwa
137—139, 75-604 Koszalin, centrala telefoniczna 279-21, telex 0532275,
telefax: 233-09. Dyrektor wydawnictwa tel. 226-93.
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z o.o. w Koszalinie, ul.
A. Lampego 18/20.

*

Serdeczne podziękowania
Dyrekcji i Pracownikom WSSE w Koszalinie
Szkołom Podstawowym nr 17 i 8, PLSP oraz
Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu Charon a także
Bliskim, Przyjaciołom i Znajomym, którzy pomogli
i brali udział w ostatniej drodze
ŚP

Sylweriusza Jacka Głębockiego
składa
Żona i Rodzina.
G-4316

k

d

r

PPH „POLSTAR"
wysokiej jakości
b. mocne i niekurczliwe
wg wzorów zachodnich

★
★
★
★
★

KOLOROWE UBRANIA
ROBOCZE

MASARNIA RYBARKIEWI ćn

Czytelniku!!! Wstąp do Biura Ogłoszeń

Kołobrzeg, ul. Witkowice 1 tel. 261 -82

dziennika o największym nakładzie
na Pomorzu Środkowym

schab — 46.500,— ★ żeberka — 27.900,-—
wołowina b/k ex — 46.000,— ★ wołowina z/k — 15.900,—
serdelki firmowe — 28.900,— ★ śląska — 41.900,—
jarmarczna — 30.900,— ★ cebulowa — 24.900—
szynka wp. got. — 79.900,— k baleron — 65.700,

oraz

OFERUJEMY Cl CENY PROMOCYJNE
★ za ogłoszenia drobne 4.000 zł za słowo ★ za ogłoszenia ramkowe 8.500 zł za cm kw.

Pełna oferta do uzyskania w firmie.
Sprzedaż od poniedziałku do soboty w godz. 6—16.

jak zawsze NAJTANIEJ

I

„Głosu Pomorza”

Ceny zbytu niektórych
naszych wyrobów

Zapraszamy

boi

ODZIEŻ OCIEPLANA
GUMOFILCE, KOZAKI

ODZIEŻ ROBOCZĄ
RĘKAWICE
koszule flanelowe
OBUWIE ROBOCZE
środki BHP, ręczniki,

OBUWIE
WŁOSKIE
KOLEKCJA
JESIENNO-ZIMOWA
HURT 99.000—219.000

zapraszamy

f

j

Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24
te!. 254-52 (1) wewn. 11,12,13,14.
G-3071-0

^^T^areklamować się^~\
C^0%gionalne| albo w rad^si
zadzwoń
Słupsk 2-89-54
*emy lub zrobimy to za
po^oZ fi\6 zapłacisz drożej C|«bu
r
Zapraszamy;
‘
e

StUPSK

I

9j\

szycie kołder

^
£

SKLEP
MEBLOWY

OFERUJE
PODUSZKI
KOŁDRY
z puchu i półpuchu

POMORZA
POM#°RSK|Efv
AMA na lelefoń^O

IazETA

^ G-eLEgazeta

Zapraszamy do szerokiej współpracy.
G-4310-0

289-54

rozpoczyna kontraktację:

POLECA MEBLE
DO DOMU I BIURA

Z PCV I ALUMINIUM

1. Truskawek — gwarantujemy cenę nie
niższą niż 0,5 DM dla producenta
2. Żywe króliki.

G -4315

Gwarantujemy sadzonki, nie wymagamy członkost
wa spółdzielni. Chętnych zapraszamy do biura RSOP
Szczecinek, ul. Harcerska 2.

piać za innych*'

WSZYSTKIE KSZTAŁTY I KOLORY
ATEST ITB

NASI KLIENCI
MÓWIĄ,
ŻE NAJLEPSZE

POWOGAZ POZNAŃ

EKSPERTPROJEKT
KOSZALIN,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 24—26
TEL. 24254, 23809
W GODZ. 7.00—15.00

G 4256-0

13/ DOMOWE
B? PRZEMYSŁOWE
CENY FABRYCZNE

KOKS

0RAS 0Y FINLANDIA
DANF0SS DANIA

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

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

CIE

84-312 Cewice k. Lęborka tel. 61-14-80, 61-14-92
to gwarancja: wysokiej efektywności i jakości pasz,
profesjonalnej obsługi i informacji, no
woczesnej technologii produkcji, zna
komitej kadry specjalistów.

w SzczecinUu

Słupsk, Zamiejska 12
tel. 222-59

WODOMIERZE

śląska

robotnicą

Wytwórnia Pasz Cewice

onowa Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska

Jfc *-"■«««

/Ćmie piać za innych • nie piać za innych «nie

wieczorny

^aZE^A
WSPÓŁCZESN;
Sfos
WIELKOPOLSKI

^ „qVBUNA

SŁUPSK

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

D§= MIESZKANIOWE

£ ag?RESS

OnS

0°nSUDSŁUPSKIEGO

G 4307 0

? feRWPAÄY

SZCZECIŃSKI
Jr ßgETA POMORSKA

4/§

,, Parisma-Italy ’ ’

Słupsk, ul. Hubalczyków 12—14
|
tel. 438-378 po 16.

Bacutil Gdańsk Zakłady
Przemysłu Paszowego S A
Gdańsk

^ zimujenny ogłoszenia

£ K°OSWYBRZE?A

B'uro O&N?PRESS>r0m0ci'

Przedstawicielstwo Handlowe

‘-'“pierza

1

WYTNIJ I ZACHOWAJ

CZAS TO PIENIĄDZ «• skorzystaj z naszej

PŁOMI

ERZE

1®- ZAWORY KULOWE

LANDIS GYR SZWAJCARIA
POWOGAZ
POZNAŃ

BARTEROWYM NASZE CENY SĄ BEZKONKURENCYJNE!

DZIĘKI

I® ZEGARY STERUJĄCE

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

SPRZEDAŻ WAGONOWA:

SKŁADY OPAŁOWE

(cały kraj)

K-345/B-0

SŁUPSK uLPrzemysłowa 33

SŁUPSK ui.Towarowa 9a

OPAŁ TYLKO W l-szym GAT.H!

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom nad Słupią” w Słupsku

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

2 lokale sklepowe po około 130 m kw. (hurtownie
itp.) przy ul. Poniatowskiego 34 w Słupsku.

— nieruchomość przeznaczona jest na działalność usługową
— cena wywoławcza — 738.545.000,—.

2. Przekazanie w wieczyste użytkowanie działek budowlanych
przeznaczonych pod budownictwo przemysłowo-produkcyjne
położonych w obrębie Kaliska oznaczonych nr 375/4 i 375/7 o
pow. 5.09 ha.
— cena wywoławcza — 66.100.000,—

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane są w
ok. 8 UMiG — tel. 39-002.
k-2762

IWMm

na oddanie w najem pomieszczeń kawiarni Fregata przy
ul. Dworcowej 12 o ogólnej powierzchni 157 m kw. z prze
znaczeniem na salę gier lub inną tego typu działalność, bez
prowadzenia działalności gastronomicznej.

własnościowe.
Niskie spłaty dzierżawne w okresie spłaty i potem.

Wiadomość (oferty) do 5.11. tel. 430-154, ul. Rejtana 10/41.
■

1. Sprzedaż budynku użytkowego po byłym kinie Ł przekaza
niem w wieczyste użytkowanie działki nr 111/3 o pow. 496 m kw.
położonej w Białym Borze przy ul. Żymierskiego:

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

■mmmmm

Cena 1 m kw. stanu aktualnego 2 min zł.

—■

na zbycie następujących
nieruchomości na terenie
miasta i gminy

4. Część jawna z udziałem oferentów odbędzie się w dniu
10.11. 1992 r.

w Kołobrzegu I

Pierwszy wkład gotówkowy — 100 min zł. Pozostała kwota
rozłożona na 3 lata (oprocentowanie a vista PKO). Po spłacie prawa

i.........

ogłasza pisemny przetarg

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 10% wadium i
złożenie oferty pisemnej do 8.11.1992 r. w pok. nr 8 UMiG.

Zarząd Społem PSS „Jedność”

--------.------- 1

Zarząd Miasta i Gminy w Białym Borze

K-2766

■ - ■— ■ HÜMi

Cena wywoławcza czynszu najmu 10 min zl miesięcznie.
Oferty pisemne z podaniem warunków najmu należy składać do
dnia 30.10.1992 r. na adres Spółdzielni.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3.11.1992 r. o godz. 13.

OBWIESZCZENIE

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium do kasy Spółdzielni
w wysokości 5 min najpóźniej do godz. 12 w dniu przetargu. Wybrany
oferent w razie odmowy podpisania umowy traci wadium.

Za wia damiam9

że Sąd Rejonowy w Słupsku — Sąd Gospodarczy

Zastrzega się prawo wyboru oferenta, a także prawo unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje — tel. 222-57.
K-2764

postanowieniem z dnia 1 października
1992 rok sygn. akt U-44/92

ogłosił upadłość
Przedsiębiorstwa Usługowo- Produkcyj nego
„MANTA" — spółka z o.o. w Ustce

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCh” w SMOŁDZINIE
rest. „POD ŻAGLEM" w Gardnie Wielkiej

oraz wydzierżawi:
masarnię w Gardnie Wielkiej,
punkt skupu żywca w Smołdzinie.

.GŁOS POMORZA"

Oferty
proszę składać „ .
Ofei
do biura Gs „SCh^ w Smołdzinie

BIURA OGŁOSZEŃ i REKLAMY

W dniu 31.10.1992 r. — sobota i 1.11.1992 r. — niedziela
Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku wprowadza doda
tkowe kursy autobusów na Uniach nr 1,2,8,9 w godz. od 10
do 18 z częstotliwością co 15 minut.
Rozkłady jazdy umieszczone na przystankach na ww. liniach
w tych dniach i godzinach będą nieaktualne.
Informujemy również iż w tych dniach uruchamiamy
linię nr 6 łączącą dwa cmentarze w godz. 9—17.30.
Z ulicy Sportowej — Kilińskiego — Wolności — 3 Maja —
Grunwaldzka (Nowy Cmentarz).
Powrót: Grunwaldzka (Nowy Cmentarz) — 3 Maja — Kołłątaja
— Wojska Polskiego — Sienkiewicza — Kilińskiego — Spor
towa.
Godziny odjazdów ze Sportowej

sprzeda

Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego aby w terminie jednego miesiąca od
daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swe wierzytelności u
Sędziego — Komisarza w Sądzie Rejonowym — Sąd Gospodarczy w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 13.
Wierzytelności zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu będą
rozpoznawane na koszt wierzycieli.
Sędzia — Komisarz
G-4314

KOMUNIKAT

9.00
10.00
10.45
11.30
12.15
13.15
14.00
15.00
16.00
17.00

— odjazd z Grunwaldzkiej (Nowy Cmentarz)

9.15
10.15
11.00
11.45
12.30
13.30
14.15
15.15
16.15
17.15

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

K-2760

G-4305

Koszalin: ul'. A. Lampego 20, tel. bezpośredni 222-91 i 262-61 (centrala),
Słupsk:

tlx: 0532275, fax: 222-91 w godz. 7-17
ul. Sienkiewicza 20, tel. 266-08, tlx: 582213, fax: 251 -95, godz. 9-16

WŁOSKI INWESTOR
ZDECYDOWANIE
WYDZIERŻAWI (ZAKUPI)

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

i

L

PRZEDSTAWICIELSTWA W

Białogard: Dom Kultury — ul. 1 Maja 15, tel. 23-34 (do godz. 15);
Bobolice: Baza GS nr 1 ul. Pocztowa, tel. 495;
Bytów: TUiR „Warta", ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, g. 8—16;
Człuchów: „Ruch" S.A. ul. Zamkowa 5, tel. 739, tlx: 0533163;
Darłowo: PPZ „Awimex”. Biuro Usług Turystycznych, ul. Młyńska — os. Cztery Kąty, tel.
29-36, godz. 9—17;
Drawsko Pom.: OKZ, ul. Sikorskiego 4, tel. 27-21;
Kołobrzeg: „Khan", ul. Sienkiewicza 17, p. 9; tel. 248-13 wewn. 18,
Koszalin: „Corinfo" ul. Władysława IV 58/32. tel./fax. 45-29-33, całodobowe B.O. na telefon i
fax 529-33 ■ „NOR-KAR" Koszalin, teł. 43-38-96, godz. 8.00—10.00;
Lębork: „Ruch" S.A. pl. Spółdzielczy 14/16, tel. 621-719, telex: 534278 oraz
■ „MARS-POL”, ul. I Armii WP 42, tel. 624-247;
Malechowo: Kiosk „Ruch” nr 190
Miastko: PHU . Unimarket", ul. 3 Marca 1, tel. 27-92 (9—13) ■ Biuro „Warty" ul.
Grunwaldzka, tel. 20-81 wew. 202;
Polanów: ul. Wolności 5 A
Połczyn-Zdrój: Zakład Usługowo-Handlowy „Dukat", ul. 5 Marca 21;
Sławno: Ekspozytura OST „Gromada" ul. Rapackiego 2, tel. 70-12;
Słupsk: Biuro Ogłoszeń i Promocji „Unipress", ul. Jedności Narodowej 4—5 (hotel Staromiej
ski) tel/fax 289-54, tlx 583219, tel. 36-436 (całą dobę). Na terenie miasta ogłoszenia
na telefon.
Szczecinek: DH „Uniwersał", ul. 9 Maja 30 ■ sklep motoryzacyjny ul. Kard. S. Wyszyń
skiego 76 (d. Żukowa) tel. 440-61;
Świdwin: ul. 1 Maja 18
Ustka: PHUPiT „Bałtyk", ul. Żeromskiego 9 (g. 8—16);
Złocieniec: AGENCJA REKLAMOWA „KWIATKOWSKI", ul. Zdobywców Wału Pomorskiego
6/58, (do godz. 16.00) tel. 71-455 (czynny całą dobę).

_ Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

LOKAL HANDLOWY

(minimum 500 m kw.)
Szczegółowe oferty proszę
składać w Biurze Ogłoszeń
Słupsk w terminie 7 dni
G-4306

h

ZAPRASZAMY DO NOWEGO BIURA
Pełna informacja o wszystkich połączeniach]
lotniczych na cały świat.

BEZPŁATNA REZERWACJA
- TYLKO U NAS

UWAGA!
Zakłady pracy — składy opałowe

WĘGIEL KAMIENNY:

★ kostka ★ orzech
★ groszek ★ miał

KOKS
★ orzech ★ gruby

DOBRA JAKOŚĆ,
ATRAKCYJNE CENY
W. Staszczyk
ul. Czluchowska 11/1
77-304 Rzeczenica tel. 17-21.
G-4313-0 |

kwalifikowany
personel pomoże,
doradzi wybrać najkorzystniejsze ceny biletów.

ZAPRASZAMY od 900 do 1800 w soboty od 1000 do 1400
KOSZALIN DWORCOWA 11

tel.257-77

G-4304

