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^ L. Wałęsa na polifonie w Drawsku strzelał z kuszy boiowei

Przepraszamy
Do tytułu naszej wczorajszej publikacji o okradaniu słupskie
go oddziału PKO przez byłych jego pracowników wkradł się błąd:
niby drobny, ale poważnie zmieniający wymowę artykułu. Te
kstowi daliśmy tytuł: Powszechna Kasa O-kradana. Wskutek
niedopatrzenia ostatni człon tytułu został zmieniony, przez do
danie litery „i” (wyszło „okradania”). Osoba winna powstania
tego przykrego błędu poniosła konsekwencje służbowe.
Za nieumyślne zniekształcenie tytułu przepraszamy pracow
ników PKO i czytelników.
,

Redakcja

Obowiązują już nowe przepisy prawa spółdzielczego. Zmia
ny dotyczą także spółdzielczości mieszkaniowej. Obecnie ina
czej niż dotychczas oblicza się na przykład wartość mieszka
nia przy przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu z lo
katorskiego na własnościowe. Nowe zasady są o tyle korzyst
niejsze dla lokatorów od poprzednio obowiązujących, że odli
cza się od wartości lokalu nie tylko tzw. wkład mieszkaniowy,
ale także spłacony przez lokatora kredyt.

Gry woj enne
Ponad czterystu wyższych oficerów Wojska Polskiego: kapitano
wie, majorzy i generałowie brygad - szkolili się przez pięć dni na po
ligonie w Drawsku Pomorskim podczas centralnego kursu szkoleniowo-metodycznego kierowniczej kadry sił zbrojnych RP. Specjalnym
gościem ostatniego dnia ćwiczeń był prezydent RP, Lech Wałęsa.
MON, Henryk Goryszewski, szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowe
go, biskup połowy WP, gen. Leszek
Sławoj Głodź, Jerzy Szmajdziński,
przewodniczący Sejmowej Komisji

O godz. 9.15 na lotnisku polowym poligonu drawskiego wylądo
wały trzy samoloty Jak-40 z prezy
dentem Wałęsą (w mundurze polowym bez dystynkcji) i ministrem

wiem nawet na poczet należności
policzony mu zostanie spłacony
kredyt, to - zwłaszcza w przypad
ku starszych zasobów - są to kwo
ty bardzo niewielkie. Szczególnie
więc w ostatnich dniach przed
zapowiadanymi zmianami co
dziennie kilkudziesięciu lokato
rów składało tu wnioski o prze
kształcenie mieszkania.
W SM „Kolejarz” w Słupsku
takich wniosków wpłynęło rap
tem 30.
- U nas było tak, jak być po
winno, dlatego ludzie nie spieszyli
się - twierdzi prezes Tadeusz Mól.
Inaczej mówiąc, spółdzielnia nie
stosowała żadnych specjalnych
ulg, więc różnice w opłatach są
nieznaczne. Prezes podaje przy
kłady. Za 46-metrowe mieszkanie
na os. Piastów, wybudowane w
1973 r., według starych zasad lo
kator płacił około 76 min zł, teraz
zapłaci 67 min zł.

(dokończenie na str. 2)

Na piątkowej sesji Rady Miej
skiej Ustki radni przyjęli informa
cję skarbnika o sytuacji finansowej
miasta, uzupełniono składy komi
sji o osoby spoza rady, podjęto de
cyzje w sprawie wysypiska w Wytownie.
auiu
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Wiatrowy park
Wicewojewoda słupski Euge
niusz Diakun spotkał się z Michae
lom Schlegelem, prezesem Zarzą
du WINDBAUS - Gruppe GmbH z
Niemiec. Rozmawiano o projekcie
powołania polsko-niemieckiego
przedsiębiorstwa, które zajmowało
by się produkcją i eksploatacją si
łowni wiatrowych na wybrzeżu Bał
tyku. Omówiono projekt pilotowy
wybudowania "parku wiatrowego"
składającego się z 20 - 30 siłowni
importowanych z Niemiec. Uznano,
ze przeniesienie do Polski produk
cji elementów siłowni wiatrowych
ora2 ich eksploatacja będzie tema
tem spotkania z grupą zaintereso
wanych współpracą przedsię
biorstw z udziałem zakładów ener
getycznych, (for)
'
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Koszalin, ul. Zwycięstwa 7-9
tel. 410-180, w godz. 10.00-18.00.

Zapisy i informacje:
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 7-9 - III piętro
(naprzeciwko parkingu
strzeżonego hotelu „ARKA”)
tel./fax 410180, tel. 410-196
w godz. 10.00-18.00
OGRANICZONA LICZBA
MIEJSC

CZŁUCHÓW. Nie iada gratka czeka mi
łośników futbolu, szczególnie tych, którzy
pamiętają czasy wysokich lotów podo
piecznych Kazimierza Górskiego 2 paź
dziernika o godzinie 11 na stadionie MKS
„Ghojniczanka” rozegrany zostanie mecz
wspomnień. Na płytę wybiegną, .orły Gór
skiego”, aby zmierzyć się z drużynągospo-

bu, którego piłkarze toczą boje w trzeciej

mi, Tomaszewskiego, Domarskiego, Kupcewicza, Kapkę, Ćmikiewicza, Łatę. Sy''
sa, Nawafcę i wielu innych. Przy linii bt>
nej boiska nie zabraknie, oczywiście, Ka
zimierza Górskiego.
Człuchów od Chojnic dzieli ledwie „żabi
skok", a zatem tutejsi entuzjaści piłkarstwa
zjawią się na tak atrakcyjnym meczu bez
wątpienia. (JG)

dział prezydent Wałęsa.
Lech Wałęsa obejrzał też ekspo
zycję najnowszego sprzętu, który

Za ciepło!

Mieczysławem Wachowskim (w
dżinsach) na pokładzie jednego z
nich! Zwierzchnika Sił Zbrojnych
RP witał admirał Piotr Kołodziej
czyk, minister obrony narodowej i
generał Tadeusz Wilecki, szef Szta
bu Generalnego WP. Na finał draw
skich ćwiczeń przybyli też m.in.:
Danuta Waniek, wiceminister

Obrony Narodowej i Rajmund
Szwonder, przewodniczący komisji
senackiej.
Goście obejrzeli m.in. ćwiczenia
wojsk lądowych 8 Dywizji Obrony
Wybrzeża z Koszalina, która pozo
rowała kontmatarcie na pozycje
wroga. Ze wsparciem śmigłowców
szturmowych, żołnierze 8 Dywizji

NIK-t z partii
Pensja powyżej 20 milionów,
wpływy polityczne i ugruntowa
na pozycja towarzyska mamią
kandydatów na wolne stanowi
sko, apolitycznego z założenia,
dyrektora Delegatury NIK w
Koszalinie. Według nieoficjal
nych informacji - swój akces
zgłosiło od 4 do 12 kandydatów,
popieranych przez różne partie.
Związkowcy z delegatury są tym
zaniepokojeni.

niedawna szef koszalińskiej dele
gatury, związany był z Porozumie
niem Centrum. Członkowie Związ
ku Zawodowego Pracowników ko
szalińskiej Delegatury NIK oba
wiają się, że prezes Kaczyński po
raz drugi może dokonać wyboru,
kierując się względami pozamery
torycznymi.
Wczoraj związkowcy podjęli
uchwałę, w której - powołując się na

O obsadzie stanowiska decydu
je Lech Kaczyński, prezes NIK. Te
oretycznie, dyrektorem powinien
zostać przede wszystkim facho
wiec, nie związany z żadną partią.
Jednak Andrzej Donigiewicz, do

ill
^^

„doświadczenie wyniesione ze skut
ków chybionego wyboru byłego dy
rektora delegatury” - domagają się
szefa, fachowca niezależnego poli
tycznie. Warto dodać, że do związ
ków należy niemal cała delegatura.

znajduje się w wyposażeniu Woj
ska Polskiego. Prezydent RP

strzelał z kuszy bojowej 1 Puł
ku Specjalnego nie gorzej od
instruktora, podobał mu się
czołg „Twardy”, nowy wóz te
renowy „Jeż” i śmigłowiec
szturmowy „Sokół”.
Fot. Radosław Brzostek

FABRYKI MEBLI SA

Meble, z których Polska jest dumna.

Pełna oferta w jednym miejscu
SALON FIRMOWY
KOSZALIN, ul. Krzyżanowskiego

1
(przy pętli autobusu nr 6, ul. Władysława IV)

GK-263pa

czynny codziennie 10-18, sobota 10-14

ul.Mariańska 10
tel. fax 42 29 84

zatrudni
zastępcę dyrektora do spraw marketingu i administra
cyjnych w redakcji „GŁOSU SŁUPSKIEGO”
Oferty pisemne z informacją o wykształceniu i przebiegu pracy zawo
dowej prosimy kierować pod adresem: Zarząd Dziennikarskiej Oficyny
Wydawniczej „Rondo", Koszalin, ul. Piłsudskiego 43, do 10 października br. z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy".
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonu: 415-507,
\^425-916 i 424-058 w Koszalinie.
>
AGENCJA DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONNA

SECRET SERVICE SZABEL
Koszalin, Wojska Polskiego 24-26 Tel. 41-16-86; 42-54-55

Z NAMI BEZPIECZNIE!

SWARZĘDZKIE

®

KOSZALIN

Od kilkunastu już dni lokatorzy
zagrzewają się jedynie myślą, że kie
dyś w końcu rozpocznie się sezon
ogrzewczy. No, właśnie - kiedy?
Ponieważ ciepło ciągle jest jeszcze
dotowane przez państwo, w tej kwe
stii wciąż obowiązują stare przepisy
zawarte w rozporządzeniu Głównego
Energetyka kraju. Wynika z nich, że
sezon ogrzewczy rozpoczyna się 15
października. Wcześniej ciepło może
popłynąć do naszych mieszkań pod
dwoma warunkami. Że przez trzy ko
lejne dni temperatura mierzona o
godzinie 19.00 spadnie poniżej 10
stopni Celsjusza oraz że prognoza
długoterminowa będzie przewidywa
ła dalsze ochłodzenie bądź utrzyma
nie ochłodzenia.
W województwie słupskim, już od
trzech tygodni meteorolodzy spoglą
dają czujnie na termometry, aby nie
przegapić wymaganych trzech dni
chłodu. Dopiero w miniony czwartek,
po raz pierwszy tej jesieni słupek rtę
ci znalazł się o godzinie dziewiętna
stej poniżej granicznej dziesiątki. I
tylko w chojnickiej stacji (rejon człuchowski). Natomiast w Ustce, Łebie
i Słupsku temperatury są wciąż wy
ższe. Jedno jest pewne, nawet jeśli ze
wskazań meteorologów tylko jednej
stacji będzie wynikało, że można
grzać, w jej rejonie ciepło popłynie do
domów jeszcze przed sezonem, (baj)

Dziennikarska Oficyna Wydawnicza „Rondo”
9. z o.o. w Koszalinie • wydawca „Głosu Słupskiego”
i „Głosu Koszalińskiego”

(pn)
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Szkoła Języka Angielskiego
INTERNATIONAL HOUSE
KOSZALIN
ze względu na duże zaintere
sowanie naukq języka an
gielskiego przedłuża zapisy
na rok szkolny 94/95 do 7 paź
dziernika bieżqcego roku, to
jest do najbliższego piqtku

Orły Górskiego za miedzą

tym razem jestem zbudowany no
woczesnością i precyzją wykony
wania żołnierskich zadań — powie

(dokończenie na str. 2)

Sesja w Ustce

terminowe. (baj)

forsowali m.in. przeszkodę wodną w
Żłym Łęgu. „Czerwone Berety” z 6
Brygady Desantowo-Szturmowej z
Krakowa wspierały kontmatarcie.
- Wiele ćwiczeń oglądałem, ale

Jedni zyskują,
drudzy tracą
Niekorzystne dla lokatora nato
miast może być to, że przy oblicza
niu stawki za metr kwadratowy
mieszkań bierze się pod uwagę
aktualne ceny rynkowe. Nowe
przepisy wzbudziły wiele kontro
wersji. Jedni twierdzili, że lokato
rzy na zmianach zyskują, inni, że
niewątpliwie stracą, i to sporo. Tb,
czy lokator zyska na zmianie prze
pisów czy straci - zależne jest od
tego, jakie warunki przy prze
kształcaniu mieszkań proponowa
ła spółdzielnia dotychczas.
W słupskiej SM „Czyn”, ponad
połowa z około 6000 członków zde
cydowała się na wykupienie mie
szkania już dawno. Ostatnio wa
runki były bardzo korzystne, jako
że lokator, który zobowiązał się
wpłacić należność w gotówce i za
pewnił, że nie sprzeda mieszkania
w ciągu 10 lat od chwili wykupu,
miał 50-proc. ulgę. W sumie więc
płacił przy przekształceniu około
2,5 min zł za metr kw. Obecnie za
płaci znacznie więcej. Jeśli bo

ezternastu
zakładów
usługo
wo-produkcyjnych branży drzewnej w wo
jewództwie słupskim, w których podczas
wrześniowej kontroli warunków pracy
stwierdzono najwięcej naruszeń przepi
sów.
Inspektorzy byli zadowoleni z wyników
kontroli. Właściciele zakładów podporząd
kowali się wszystkim decyzjom PIP. Niezo-
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ELMET KOSZALIN
MY!
KUPON KONKURSOWY - WYTNIJ I ZACHOWAJ
RAJD SAMOCHODOWY!!!
^ Dziś, 1.10
starter npozwala
ruszyć samochodowi z litery U
.
.
Samochód ten z kratki nr 2 przejedzie
do kratki nr 5 , gdzie stawiamy znak "x"
Słupsk
ul. Kniaziewicza 9
tel./fax 235-48
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Rosyjskie batyskafy
dotrą do "Estonii"
Rosyjscy eksperci stwierdzili, że niektórzy z pasażerów, za
mknięci w kabinach zatopionego promu „Estonia”, mogli jeszcze
żyć przez wiele godzin. Ich zdaniem ludzi tych należało jak naj
szybciej ewakuować przez specjalną rurę wentylacyjną. Zda
niem innych rozbitkowie mogli przeżyć co najwyżej 12 godzin,
gdyż utrzymanie się dłużej przy życiu, w warunkach niskiej
temperatury i wysokiego ciśnienia, jest niemożliwe.
Władze Estonii zwróciły się do Rosjan o podjęcie akcji ratow
niczej. Rozważana jest możliwość wydobycia zatopionego wra
ku, ale będzie to przedsięwzięcie bardzo trudne pod względem
technicznym. Prom leży do góry dnem na głębokości 90 metrów
pod powierzchnią wody. Do penetracji promu przygotują się już
rosyjscy ratownicy, którzy posiadają nowoczesne batyskafy
nadające się do tego celu. (o)
\

Nowo mianowany sekretarz general
ny NATO Willy Claes powiedział, że
powiększanie paktu o państwa Europy
Środkowej i Wschodniej musi odbywać
się w duchu współpracy, a nie konfron
tacji z Rosją. Czyli mówiąc inaczej, jest
on zwolennikiem przyjęcia nowych
państw do NATO, ale tylko za zgodą
Moskwy. Nie określił jednak państw,
które mogłyby być do paktu przyjęte,
ani też nie podał terminu, kiedy mogło
by to nastąpić.
Willy Claes rozpocznie oficjalne urzę
dowanie w końcu października. Jest on
zwolennikiem zbliżenia Europy i Ame
ryki. Na stanowisku sekretarza gene
ralnego NATO. zastąpił zmarłego nie
dawno Manfreda Woemera.
Willy Claes (na zdjęciu) ma 56 lat. Do
tychczas zasiadał kilkakrotnie w randze
ministra w kolejnych rządach koalicyj
nych Belgii. Obecnie pełni funkcję szefa
belgijskiej dyplomacji, (o)

Jelczem do rowu
Poruszający się jelczem kierowca z

Witkowa z nieznanych przyczyn na luku
drogi w pobliżu Wierzchowa zjechał na
lewą stronę jezdni i zsunął się po skar
pie i wywrócił samochód. Kierowca do
znał urazu czaszki i klatki piersiowej.
Obecnie przebywa w szpitalu.

Potrącona na przejściu
73-letni kołobrzeżanin kierujący fia
tem 125p na oznakowanym przejściu
dla pieszych potrącił 68-letną kołobrzeżankę. Kobieta ma złamane lewe ramię
i przebywa w szpitalu. Wypadek wyda
rzył się na placu 18 Marca w Kołobrze

gu.
Złodziej balkonowy
Z balkonu na ul. Nowowiejskiego w
Słupsku zniknęła susząca się odzież o
wartości 1,6 min. W wyniku akcji policji
ustalono sprawcę kradzieży, którym oka
zał się 44-letni mężczyzna. Zaginione
ubrania odzyskano.

Pożar w gospodarstwie
W Nowej Wsi Lęborskiej z niezna
nych przyczyn wybuchł pożar w zabudo
waniach gospodarczych przy ul. Grun
waldzkiej. Spłonęło pokrycie dachowe,
20 ton siana, dwa tuczniki, jedna macio
ra i prosię oraz konstrukcja dachowa.
Straty wynoszą 75 min.

SPORT
Srebro brydżystów
Podczas rozgrywanych w
USA otwartych mistrzostw
świata brydżowych teamów
bardzo dobrze wypadli repre
zentanci Polski. Zespół w skła
dzie: Cezary Balicki, Adam
Żmudziński, Piotr Gawryś,
Krzysztof Lasocki, Marek Borewicz i Edward Otvosi, zdobył
srebrne medale.

Porażka ŁKS
Skończyła się pucharowa
przygoda piłkarzy ŁKS Łódź. W
rewanżowym meczu I rundy
Pucharu Europy Zdobywców
Pucharów łodzianie przegrali z
FC Porto 0:1 (0:1). Także w
pierwszym spotkaniu zwycię
żyli (2:0) zdobywcy pucharu
Portugalii i oni awansowali do
II rundy.
Przeciwnikiem GKS Katowice
w II rundzie Pucharu UEFA bę
dzie Girondins Bordeaux, (jak)

Nastoletni terror
W Słupsku na ul. Zygmunta Augusta
15-letnia dziewczyna wyciągnęła nóż, za
groziła nim wracającej ze szkoły innej na
stolatce, której zabrała tornister z podręcz
nikami i zbiegła. Straty wynoszą 600 tys.

Skradziony seat
Z ul. Chodkiewicza w Kołobrzegu
zniknął biały seat toledo. Nr rej. H-NP185, wartość 16 tys. DM.

Uciekał, ale go złapali

Szczecineccy

policjanci zatrzymali
na ul. Warszawskiej 27-letniego mie
szkańca Grzmiącej, który włamał się do
pobliskiego sklepu spożywczego. Odzy
skano całe skradzione mienie.

Odzież z garażu
Nieznani sprawcy po wyważeniu za
mków w drzwich garażu przy ul. Bosmań
skiej w Koszalinie wynieśli odzież po
chodzenia tureckiego o wartości 25 min.

Drożej za
ogrzewanie
i wódkę
Od dziś wzrastają średnio o 20
procent urzędowe ceny energji
cieplnej dostarczanej do mie
szkań. Podwyżka ta była przewi
dziana w tegorocznym budżecie.
Wzrost cen urzędowych o 20
procent jest stawką maksymalną
i, zdaniem rządu, administracja
nie musi o tyle podnosić stawek,
jeżeli uda się jej kupić energię po
niższej cenie. Maksymalna staw
ka za ciepłą wodę wzrośnie do
116.100 zł od jednej osoby, a za
centralne ogrzewanie - do 14.700
zł miesięcznie za 1 metr kwadra
towy mieszkania.

za pół litra wyborowej zapłacimy
95,500 zł, za półlitrową butelkę sto
łowej czystej - 85.500, za exstra żyt
nią - 89.000, a za pół litra 96-procentowego spirytusu - 201.000 zł.
Jak już informowaliśmy, także od
poniedziałku wzrastają o 2 procent
ceny samochodów produkowa
nych przez Rat Auto Poland, z wy
jątkiem fiata 126 eł. Przykładowo
Cinquecento z silnikiem 900 ccm
kosztować będzie 130 min, z silni
kiem 900 ccm -154 min zł, a uno z
silnikiem 1.000 ccm -180 min zł, (o)

Słowacy głosują
Wczoraj i dziś w Słowacji odby
wają się wybory parlamentarne.
Placówki badające nastroje spo
łeczne stwierdzały, że w wyborach
weźmie udział ok. 80-85 proc.
uprawnionych, czyli mniej więcej
3 min obywateli.
Do walki o miejsca we władzach
ustawodawczych stanęło 2.012
przedstawicieli 18 partii. Z sonda
ży wynika jednak, że tylko siedem
z nich może liczyć na miejsca w
150-osobowym parlamencie, (ws)

Biliony na
środowisko
Ponad 200 bin zł zamierza prze
znaczyć do 2000 r. na działania pro
ekologiczne resort ochrony środowi
ska i gospodarki wodnej. Środki te
wykorzystane zostaną głównie na
inwestycje i działania zmierzające
do zmniejszenia emisji pyłów i szko
dliwych gazów do powietrza oraz
ograniczenie ilości ścieków, zanie
czyszczających wody powierzchnio
we i Bałtyk. W okresie najbliższych
5 lat uruchomionych zostanie 9 du
żych instalacji do odsiarczania spa
lin, m.in. w Bełchatowie i Skawinie
oraz dwie spalarnie odpadów, w tym
jedna w Warszawie.

SOBOTA- NIEDZIELA, 1-2.10.1994 r.

Sejm o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

f

Walka o media

Sejm rozpatrywał wczoraj poselski
projekt nowelizacji ustawy o radio
fonii i telewizji. Większość klubów
parlamentarnych opowiedziała się
za przesłaniem projektu zmian usta
wy do komisji. Za jego odrzuceniem
opowiedziały się kluby Konfederacji
Polski Niepodległej i Bezpartyjnego
Bloku Wspierania Reform.
Zgłoszony przez posłów Unii Pra
cy projekt przewiduje, że przewodni
czącego Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji wybierać będą ze swego
grona członkowie rady. Zakłada po
nadto, że przewodniczącego mogła
by również odwoływać sama rada.
Projekt ogranicza więc znacznie
uprawnienia prezydenta w tym

względzie, który dotychczas wyzna
czał trzech członków rady, w tym jej
przewodniczącego.
W dyskusji nad projektem przed
stawiciele SLD i PLS stwierdzali, że
należy bardziej uniezależnić radę od
prezydenta, dając więcej uprawnień
parlamentowi. Zdaniem posła Krzy
sztofa Króla z KPN dyskusja była je
dynie kłótnią o stołki i walką o me
dia, w której uczestniczy też prezy
dent.
W kolejnym punkcie obrad Sejm
rozpatrywał projekt nowelizacji
ustawy o zwrocie majątku utracone
go przez związki zawodowe i organi
zacje społeczne w wyniku wprowa
dzenia stanu wojennego, (o)

Rejo
nowego Urzędu Telekomunikacji zniknę
ło kilkaset metrów różnego rodzaju ka
bli, o wadze kilkuset kilogramów. Straty
oszacowano na 21,6 min.

Zatrzymani i pijani
Minionej doby koszalińska policja
zatrzymała cztery osoby. Izbę Wytrze
źwień odwiedziło pięciu pijanych. W
Izbie Dziecka przebywało sześciu nielet
nich: (wis)

(dokończenie ze str. 1)
Zebranych najbardziej intereso
wało określenie, na jakim etapie znaj
duje się przebudowa struktur armii,
i wyzwanie, przed jakim staną pol
skie siły zbrojne w 1995 r.
- Jeśli chodzi o kierunki szkolenia

i realizację zadań Wojska Polskiego,
wszystkojestjasne - powiedział m.in.
gen. Tadeusz Wilecki, szef Sztabu Ge
neralnego WP. - Największą niewia

domą jest budżet, który zostanie przy
znany resortowi obrony narodowej.
- Politycy trochę lekceważą moż
liwość zagrożenia - zauważył Lech
Wałęsa, który często powoływał się na
szacunek do wojska. - Brak pieniędzy

budzi mój niepokój. Ja wykorzysta
łem wszystkie możliwości, ale po
trzebny jest podpis ministra Kołodki.
Prezydent Wałęsa przekonywał też
zebranych oficerów, że jest przekona
ny o konieczności jak najszybszego
wyposażania polskiego wojska w
sprzęt produkcji krajowej.

-Raz na zawsze bezpieczeństwa nam

nie dano - dodał Wałęsa. - Musimy być
przygotowani i przewidywać zagroże
nia. Nowoczesny sprzęt bojowy, który tu
dzisiaj zobaczyłem, jest bardzo dobry,
a przyjego produkcji znalazłoby zatru
dnienie wielu bezrobotnych.
Pięciodniowe ćwiczenia dowódców
okręgów, korpusów, dywizji, brygad i
samodzielnych oddziałów na draw
skim poligonie, według ppłk Zdzisła
wa Czekierdy, rzecznika prasowego
Szefa Sztabu Generalnego, pozwoli
ły - obok „spotkania teorii z prakty
ką” - na zastosowanie eksperymen
talnych rozwiązań taktycznych, orga
nizacyjnych i sztabowych, które będą
miały zastosowanie po reorganizacji
administracyjnej kraju. Jak powie
dział ppłk Zdzisław Czekierda, draw
skie ćwiczenia nie mają w Polsce pre
cedensu od co najmniej sześciu lat.
Na zakończenie wczorajszej wizy
ty u żołnierzy w Drawsku Pomorskim
prezydent Lech Wałęsa spotkał się na
zamkniętej naradzie z kadrą oficer
ską MON oraz dowódcami wszyst
kich okręgów wojskowych, (pik)

Chcą zwrotu
nieruchomości
Polska Unia Właścicieli Nieruchomości zapowiedziała, że będzie
zajmować nie zamieszkane budynki, na które właściciele mają nie
uznawane dotychczas akty własności. Jednocześnie członkowie
unii skrytykowali rządowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej.
Rzecznik unii Tadeusz Kos stwierdził, że organizacja przez pięć
lat rządów postsolidarnościowych gabinetów spokojnie oczekiwała
na uczciwą reprywatyzację. Tymczasem nie tylko do tego nie do
szło, ale pojawiła się próba nacjonalizacji, która jest niczym in
nym jak dokończeniem grabieży sprzed 49 lat.
Zdaniem T. Kosa przyczynia się do tego walnie rządowy projekt
o rekompensatach.
W związku z tym unia wystąpiła poprzez mass media, ONZ i
Radę Europy z apelem do inwestorów o zaprzestanie działalno
ści w Polsce. Jeśli zaś nie chcą tego uczynić, to powinni sumien
nie badać księgi wieczyste i przy jakiejkolwiek wątpliwości co do
własności nieruchomości, odstępowali od inwestycji, (ws)

Spotkanie
bezrobotnych
z posłami
Stowarzyszenie Obrony Bezrobot
nych i Ludzi Pracy w Koszalinie w
porozumieniu z Konwentem Organi
zacji Bezrobotnych i Pomocy Bezro
botnym w Warszawie zaprasza mie
szkańców województwa koszaliń
skiego na spotkanie z posłami: Pio
trem Ikonowiczem (Sejmowa Komi
sja Polityki Społecznej, Komisja
Konstytucyjna) orazAndrzejem Lip
skim (Sejmowa Komisja Oświaty i
Postępu Tfechnicznego). Obaj posło
wie biorą czynny udział w pracach
Sejmu w zakresie rozwiązań pra
wno-ekonomicznych, dotyczących
m.in. rozwoju gospodarczego oraz
ograniczania i łagodzenia skutków
bezrobocia.

Grozny oblężone
Stolica Czeczenii jest oblegana
przez siły opozycji, która zażąda
ła od prezydenta Dżochara Dudajewa, aby opuścił miasto. Na cze
le zbrojnej opozycji stoi m. in. były
przewodniczący Rady Najwyższej
Federacji Rosyjskiej Ruslan Chazbułatow, który pretenduje do ob
jęcia przywództwa w tej republice.
Wczoraj na przedmieściach Gro
źnego słychać było strzały artyle
ryjskie. Do walk doszło m. in. na
lotnisku, gdzie kilka osób zostało
zabitych. Władze w Groźnym po
dały, że w akcji na lotnisku ucze
stniczyły rosyjskie helikoptery.
Przypomnijmy, że trzy lata temu,
3 września 1991 r. gen. Dżochar
Dudajew ogłosił niepodległość Cze

czenii i wystąpienie z Federacji
Rosyjskiej. Faktu tego nie uznało
jednak żadne państwo na świecie.
Obecnie Dudajew oskarża Mo
skwę o wspieranie opozycji, która,
jego zdaniem, chce zdusić czeczeń
ską niepodległość. Dudajew nie
wyklucza możliwości wypowiedze
nia wojny Rosji.
Rosjanie nie ukrywają, że chcie
liby zmiany władzy w Groźnym i
uważają, że z nowymi przywódca
mi będą mogli dojść do porozumie
nia. Uważają, nie bez racji, że sko
ro Amerykanie wylądowali na
Haiti, to dlaczego oni nie mieliby
wkroczyć do Czeczenii, która od
kilku wieków znajduje się w stre
fie ich wpływów? (o)

(ogłoszenia ekspresowe)
CINQUECENTO sprzedam. Koszalin,
12-52-45.
DYREKCJAZespołu Szkół Zawodowych
w Białogardzie zatrudni do pracy nauczy
ciela języka niemieckiego z możliwością
uzyskania pokoju z łazienką.

Inauguracja w Opolu
Uroczysta ogólnopolska inaugu
racja nowego roku akademickiego
odbyła się na Uniwersytecie Opol
skim. W całym kraju zajęcia rozpo
czynają się w 90 wyższych uczel
niach państwowych i 49 społecz
nych. Tych ostatnich szkół, które są
odpłatne, corocznie przybywa.

„S” ma dokumenty STASI
Delegatom na Krajowy Zjazd
„Solidarności” rozdano raport o
działaniu byłej służby bezpieczeń
stwa NRD w środowisku „ Sol id arności” oraz umowę informacyjną o
współpracy STASI i Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. W dokumen
tach tych wymienione są nazwiska
dwóch informatorów, znanych dzia
łaczy związku z tamtych łat.

Wystawa na Zamku

Ciężki kabel

Z białogardzkiego magazynu
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SPRZEDAM golfa (1988), 1300 cztero
drzwiowy, 68.000.000 + cło. Koszalin,
420-231.
SPRZEDAM lawetę. Koszalin, 42-42-09,
9-17.

Blisko 150 akwarel i rysunków
najwybitniejszych polskich twórców,
m.in. Jana Matejki, Aleksandra
Orłowskiego, Zygmunta Vogla. Jana
Piotra Norbłina i Jana Michałowskie
go, zaprezentowano na wystawie
otwartej na Zamku Królewskim w
Warszawie. Dzieła te pochodzą z
jednej z najwartościowszych prywat
nych kolekqi Ciechanowieckich.

Rozbił się AN-8
Podczas startu z lotniska w miejcowości Czajbucha koło Charkowa
w Rosji rozbił się samolot AN-8. W
wyniku katastrofy śmierć poniosło 6
osób znajdujących się na pokładzie.

Wybuch gazu
W wyniku wybuchu gazu zawalił
się 7-pięfrowy budynek mieszkalny w
Mediolanie we Włoszech. Dwie oso
by zginęły, a ekipy ratunkowe usiłowa
ły wczoraj dostać się do zasypanych.

Program czeka,
premier zwleka
Premier Waldemar Pawlak
nadal zwleka z podjęciem decyzji
wprowadzających w życie program
Narodowych Funduszy Inwesty
cyjnych. Dla przedsiębiorstw,
które zgłosiły się do udziału w pro
gramie, jest to czas stracony. Blo
kowanie przez premiera programu
przynosi też miliardowe straty.
O podjęcie ostatecznej decyzji w
tej sprawie zwrócili się do Walde
mara Pawlaka byli ministrowie
przekształceń własnościowych w
kilku kolejnych rządach: Waldemar
Kuczyński, Tbmasz Gruszecki, Ja
nusz Lewandowski i Krzysztof Lis
(pełnomocnik do spraw prywatyza
cji w rządzie Mazowieckiego). Ich
zdaniem program ten jest w pełni
gotowy do realizacji, a zwlekanie z
jego wdrożeniem powoduje, że Pol
ska traci prestiż i wiarygodność
międzynarodową, (o)
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(dokończenie ze str .1)
Podobny lokal z 1968 roku w
osiedlu Nadrzecze kosztował
wcześniej 56,3 min zł, obecnie 60,6 min. zł. Za 48-metrowe mie
szkanie na osiedlu Niepodległości,
w budynku z 1989 r. spółdzielca
płacił 170 min zł, teraz zapłaci
158,5. Różnice, jak się dowiaduje
my, wynikają między innymi z
tego, ile kredytu lokatorowi umo
rzono. Im większy odsetek umo
rzenia, tym mniejszy wkład wła

sny lokatora, a zatem tym więcej
ma on do zapłacenia.
W Koszalińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Skarpie” oko
ło stu członków zdecydowało się na
przekształcenie swego mieszkania
w „ostatniej chwili”. Ci, którzy zdą
żyli, sporo zyskują, ponieważ ta
spółdzielnia też stosowała znaczne
ulgi. Za 53-metrowe mieszkanie w
starszych blokach (przy ul.
E.Gierczak) lokator płacił wcze
śniej 13,1 min zł, obecnie będzie
musiał zapłacić ponad 51 min zł. (i)

Czy znasz swoje miasto?
"Koszalin w obiektywie XX wieku

Najnowszy album fotograficzny!
Przyjdź, zobacz, kup!
Muzeum Okręgowe w Koszalinie
- ul. Młyńska 3/Ż39
- ui. Piłsudskiego 53

KUPIĘtunel foliowy, typowy 6 x 35 m. Ko
szalin, 40-53-91.

SPRZEDAM panele grzejnikowe w bar
dzo dobrym stanie - tanio. Siemirowice,
tel. 623-874 wew.515.

29 września 1994 roku
zmarła

Spotkania odbywać się będą:
- dzisiaj: w Koszalinie - Woje

KUPIĘ VW Bus “Ogórek”. Białogard,
51-36.

SPRZEDAM poloneza (1980). Szczeci
nek, 44-168.

KRYSTYNA MARCINEK

wódzka Biblioteka Publiczna, godz.
10, w Świdwinie - sala Urzędu Mia
sta, godz. 13.30 oraz w Kołobrzegu sala Urzędu Miasta, godz. 17,
- jutro: w Czaplinku - Czaplinecki Dom Kultury, godz. 10.30, w
Wierzchowie Złocienieckim - świetli
ca Zakładu Rolnego w Żabinie, godz.
13 oraz w Złocieńcu - kino „Mewa”,

NAGRODA za znalezienie toyoty KOY
6078, skradzionej 14 września. Koszalin,
42-34-97.

SPRZEDAM poloneza caro 1500 GLE
(1992), biały, garażowany. Barwice,
362-42.

SPRZEDAM
BMW 316 (1988),
130.000.000 zł. Koszalin, 45-02-38.

SPRZEDAM VW jetta1100, (1981),
50.000.000zł. Czaplinek, 552-05.

SPRZEDAM części peugeota 505. Ko
szalin, 185-106.

ZATRUDNIĘ DWÓCH MISTRZÓW PIE
KARSKICH. Szczecinek, 574-60.

SPRZEDAM dach drewniany 600 m kw.
do rozbiórki. Koszalin, 42-23-39.

ZATRUDNIMY ekspedientkę. Szczeci
nek, Bohaterów Warszawy 44.

Długoletnia Działaczka Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Filatelistycznego
w Koszalinie
Wyrazy głębokiego współczucia
składają Rodzinie
filateliści
okręgu koszalińskiego
GG-3651

Trolle atakują...
Pisaliśmy o kilkudziesięciu młodych słupszczanach, których łączą wspólne interesy oraz sposób
spędzania wolnego czasu. Wieczorami można ich
spotkać najczęściej w którejś z restauracyjek bądź
w jednym z licznych drink-barów. Sygnały dochodzą
ce do redakcji wskazywały, że grupa jest groźna. W
poprzednich publikacjach określiliśmy ją mianem
Trolle. Pozostańmy przy nim.

\

. *
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Trolle „urodziły się” kilka mie
sięcy temu, chociaż członkowie
grupy znają się o wiele dłużej. W
jednej z knajpek dokonali wybo
ru szefa. Szef, wzorem ‘’ojca
chrzestnego” włoskiej mafii, jest
osobą wyjątkową. W swoistej for
mie hołdu całuje się go w rękę.
Trolle liczą około trzydziestu ‘’żoł
nierzy”, choć w razie potrzeby panuje taka opinia - mogą zmo
bilizować dużo więcej.
W Komendzie Rejonowej Policji,
gdzie szukałem informacji, nazwa
Trolle jest pustym hasłem.
Owszem, policjanci znają ich ksy
wy i nazwiska. Obserwują ich
poczynania, ale nie sądzą, by to
była zorganizowana grupa prze
stępcza. Co prawda, członkowie
grupy mają luksusowe samocho
dy z elektronicznym wyposaże
niem - o jakim policja może tyl
ko marzyć - i komórkowe telefo
ny, jednak w Słupsku nie wchodzą
w konflikt z prawem. I to - jak
narazie - jest prawdą.
* * *
Chodzą słuchy, że w latach 80. z
Łodzi uciekło do Niemiec dwóch
groźnych przestępców. Byli poszu
kiwani listami gończymi. Obecnie
mają po pięćdziesiąt lat. Zadomo
wili się w tamtejszym światku
przestępczym i - jak słyszę - to oni
nadają robotę słupszczanom. Trol
le zajmują się "jurną”, na wyższym
szczeblu wtajemniczenia. Zaś w
Słupsku wydają pieniądze, bawiąc
się w tutejszych lokalach na swój
specyficzny sposób.
Prywatnie, w pojedynkę są to
grzeczni, mili ludzie. Za to w gru
pie - nieobliczalni i groźni. Przed
wyjściem do miasta montują dru
żynę. Niektórzy wywodzą się z
dobrze sytuowanych domów.
Mają hurtownie, sklepy. Rozpro
wadzają kasety wideo, gry kom
puterowe. Mniej zamożni stoją
,,na bramkach” w lokalach. Są
wśród nich byli sportowcy, np.
obiecujący koszykarz.

* * *
Teraz Trolle postanowili zade
monstrować swoją pozycję miastu.
Nawet policja schodzi im z drogi.
Przecież Koza, Siksa, Finias, Cygi,
Cygan i inni, to ‘’królowie nocy”.
Dali o sobie znać w końcu wrze-
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ßUJU'vMśnia. Zajścia przybrały wymiar
publiczny, więc trudno je ukryć,
chociaż Trolle próbują pozamykać
usta ofiarom i świadkom. Zaczęło
się w barze "Malibu”. Najpierw
grupa dała do zrozumienia zatru
dnionemu tam bramkarzowi, że
jest niemile widziany i powinien
odejść. Prawdopodobnie chodziło o
ustalenie "opieki” nad lokalem i
pobieranie haraczu. Tak było przed
rokiem, w pijalni piwa przy ulicy
Zygmunta Augusta. Ludzie Trolli
obserwowali, co się dzieje we
wnątrz, potem wybili szybę, by
sprowokować bramkarza. Ten in
terweniował, więc został skatowa
ny. Właściciel dowiedział się, że od
tej pory Trolle opiekują się pijalnią.
Skończyło się plajtą interesu.
Wróćmy do "Malibu”. Bramkarz
zdecydował, że „praca mu się podo

ba i nie zamierza odchodzić”.

- To nie do pomyślenia, żeby jedna parszywa owca terrory
zowała całą wieś - wyrwało się komuś z końca sali. Siedzieli
już kilkadziesiąt minut, wysłuchali informacji o stronie prawnej
zagadnienia i nie mogli zrozumieć, jak czyjeś widzimisię może
być ważniejsze od społecznego interesu i woli większości.

Z motyką na... księdza
Wieś rządzi się swoimi prawa
mi. Jak jest problem, idzie kart
ka od chałupy do chałupy. Potem
spotykają się wszyscy w Domu
Kultury - tym, co go własnymi
rękami pobudowali - i dyskutu
ją. Jak zdecyduje większość, tak
ma być. I kropka. Tak przynaj
mniej jest u nich, w Głobinie.
Wieś jest zadbana, czysta. Wi
dać, że ludziom zależy na tym, by
mieszkać ładnie. Chodniki, Dom
Kultury, szkoła, sala sportowa 0 wszystko razem się starali. Te
raz chcą kościół pobudować. Już
prawie rok trwają starania. I te
raz, kiedy wreszcie nadeszła pora
1 mogą zacząć budować, taki
wstyd. Żeby tak człowiek na czło
wieka haczkę podniósł, toż to
skandal. A jeszcze na duchowne
go ...
Jak we wrześniową sobotę padło
hasło, żeby świat posprzątać, tak
i mieszkańcy Głobina uradzili, że
będą porządkować. Przede wszy
stkim na placu, gdzie kościół ma
stanąć. Trzeba było krzaków tro
chę wyciąć, usunąć dzikie wysy
pisko śmieci. Ledwo za robotę się
wzięli, a tu Pawlak wyskakuje z
jakimś łomem i przegania. Ludzie
się wystraszyli, mówią że ksiądz

kazał sprzątać i do księdza Pawla
ka odesłali. Nie myśleli, że on na
kapłana rękę podniesie i będzie za
nim z haczką ganiał. Osłupieli, kie
dy zobaczyli, jak proboszcz sutan
nę zawinął i przed ciosami umykał.
Ksiądz — dusza człowiek, bo inny
to by użytek z tej napaści zrobił.
Rozgłosu nie chciał. - Sprawę we

własnym gronie załatwić trzeba.
Chyba zaszło jakieś nieporozumie
nie — mówił. No to ludzie poszli do
Pawlaka, jak ten już ochłonął. Spo
tkali się wszyscy w GOK-u. Paw
lak księdza przeprosił i już wszyst
ko dobrze miało być. Tymczasem
Pawlak po wsi rozgłasza, że każde
go, kto na jego teren wejdzie, ło
mem pogoni. I ludzie już nie wie
dzą, czyja to w końcu działka. Ta,
na której kościół mają budować.
Jak Pawlaka - to rzecz święta,
wbrew jego woli budować tam nie
można. Jak nie jego - trza robić
swoje. Tb, że święcona woda mu się
nie podoba, nie będzie decydować o
losie wspólnego, wiejskiego przed
sięwzięcia.
Chcieli mieć jasność, więc zwoła
li drugie zebranie, żeby Pawlaka i
księdza o wszystko dokładnie wy
pytać. Ksiądz nie przyszedł. - Nie

chcę drażnić swoją obecnością pana

Wrócili więc w piątkę i zademon
strowali swoją siłę. W barze znaj
dowało się akurat dwóch nauczy
cieli. Napastnicy chwycili jednego
z nich wraz z krzesłem i rzucili
nim w szybę. Człowiek zawisł na
okiennej kracie . Pobili drugiego.
Mieli im powiedzieć: - Macie do
czynienia z mafią. Musiał wkro
czyć bramkarz, a oni tylko na to
czekali. Bramkarz dostał lanie.
Ciąg dalszy nastąpił w "Magno
lii”. Tam „trzymał bramkę” jeden
z braci G. Wtrącił się w momencie,
gdy ludzie Trolli zaczęli posztur
chiwać klientów. O taki pretekst
chodziło. Wybili bramkarzowi dwa
zęby, złamali nos, uszkodzili krę
gosłup. A później raczyli się przez
kilka godzin alko
holem na koszt wła
ściciela.
Na drugi dzień
bracia G. zorgani
zowali odwet na
Trollach. Wieczo
rem pod "Malibu”
zebrało się prawie
czterdziestu mło
dzieńców. Byli do
brze zbudowani,
sprawni fizycznie.
Wielu trzymało kije
basebalowe. Samo
chodami dotarli do
śródmieścia. Stanę
li na Starym Rynku
i stąd ruszyli w kie
runku ul. Koperni
ka. Tu znajduje się
przytulny,
miły
"Blues Bar”.
Mężczyzna piją
cy tutaj piwo tak zrelacjonował
zajście: - Siedzę przy barze, a tu

nagle otwierają się drzwi i gęsie
go wchodzą młodzi ludzie. Któryś
krzyknął - O, są tutaj! I zaczęła
się młócka. Bezlitośnie stłuczono
trzech ludzi. Trwało to kwadrans.
Potem napastnicy wyszli, ale je
szcze dziesięć minut czekali na
chodniku. Jeden z pobitych dopie
ro po kilkunastu minutach odzy
skał przytomność.
Odwetowa ekipa braci G. na
tknęła się w tym barze na Maćka,
„Cygana”, syna byłego piłkarza i
trenera S. Tb nie był jeszcze koniec
wydarzeń. Bracia G. dowiedzieli
się, że kolejny z poszukiwanej piąt
ki bawi w Miami Nice. Wywołano
go na zewnątrz. Młodszy G. zarzą
dził pojedynek na pięści. Pobił
Ćygiego.

Pawlaka, ani reszty krępować.
Sami załatwcie ten problem i po
stanówcie, chcecie mieć we wsi
kościół czy nie - powiedział.
Pawlak też nie przyszedł, choć
wiedział o spotkaniu i wszyscy
sądzili, że będzie. Ale to mniej
ważne. Najważniejsze, że w końcu
wiedzą, jak jest naprawdę i skąd
się wzięło nieporozumienie. Wszy
stko wyjaśniła dyrektorka głobińskiej szkoły.
n
/
- Dwudziestego drugiego marca
1993 roku - powiedziała dyrektor
ka - przedstawiciele Społecznego

Kiedy pisałem te słowa, do re
dakcji przyszli dwaj przyjaciele
Maćka. Ich zdaniem bijących w
"Blues Barze” nie można na ła
mach prasy nazywać niewinnymi
uczniami, którzy teraz boją się
wyjść z domu. Według nich byli to
głównie "jumacy” i bramkarze, a
bracia G. mieli mówić bitym, że ich
rządy się skończyły. Teraz oni za
mierzają rządzić Słupskiem.
* * *
Trolli nie bije się bezkarnie, to
też teraz oni z kolei zaczęli szukać
zemsty na sojusznikach braci G.
Dorwali już kilku i okrutnie się z
nimi rozprawili. W siłowni przy
Ogrodowej trafili na "Pontona”.
On podobno nie tłukł Trolli. Przy
szedł tylko popatrzeć. Ciekawość
nie popłaca. Trzymało go kilku, a
pozostali walili przyrządami do
ćwiczeń kulturystycznych. An
drzeja K. złapano na Starym Ryn
ku. Wciągnięto do mercedesa i wy
wieziono do Lasku Południowego.
Tam - zmasakrowano kijem basebalowym.
Koledzy braci G. wpadli w po
płoch. Niektórzy wyjeżdżają. Na
wet do Niemiec. Inni siedzą za
mknięci w mieszkaniach. Dzwo

nią do nas zdesperowani rodzi
ce, ich synom grozi się zemstą.
Jest się chyba czego bać. Wi
dziano u Trolli broń. W pew
nym lokalu wydali wyroki
śmierci na dwóch braci G. i
bramkarza z ‘’Malibu”.
O okrucieństwie Trolli świad
czy i taki fakt z przeszłości. Dwóch
z nich wywiozło do Domu Rybaka
w Ustce dziewczynę z Agencji Tbwarzyskiej. Tam czekało dalszych
siedmiu. Cała dziewiątka zaba
wiała się dziewczyną wbrew jej
woli, a na koniec, gdy upomniała
się o pieniądze, złamano jej szczę
kę. Dopiero potem, żeby milczała,
zapłacili dwa miliony.
* # *
Co na to wszystko policja?
"Blues Bar” znajduje się przy uli
cy, którą często jeżdżą radiowozy.
Podczas bijatyki nie było żadnego.
- Za to następnego dnia - mówią
bywalcy baru — zjechało aż kilka,

BANK
POLSKA KASA OPIEKI SA
Oddział w Koszalinie

OFERUJEMY
Szybką i kompleksową obsługę
podmiotów gospodarczych
_J korzystne oprocentowanie rachunków bieżących
— rosnące, coraz wyższe oprocentowanie
przy wzroście salda dziennego
1

— automatyczne naliczanie odsetek
od wysokości salda dziennego

_J możliwość otwierania dla kwot powyżej 2 mld zł,
lokat krótkoterminowych już od 2 dni,
atrakcyjnie oprocentowanych

Zapraszamy do naszego Oddziału i Agencji

SŁUPSK
ul. 11 Listopada 3
tel. 434-955

KOSZALIN
ul. Jana z Kolna 11
tel. 410-276

by stłuc pałkami pięciu chłopaków
tylko za głośne zachowanie.
Kiedy rozmawiamy o tym z za
stępcą komendanta KRP, Janem
Szybilskim, ten nie ukrywa iryta
cji. - Zawsze interweniujemy, gdy

wiemy o zajściu. Nie możemy na
tomiast zamykać kogoś tylko za to,
że niesie pałkę basebalową. Po tych
bijatykach aresztowaliśmy już
trzech sprawców. Mogą być i dal
sze aresztowania. Nie przypatruje
my się biernie. Jednak nie będzie
my pilnować każdego lokalu. To
nie nasze zadanie. Opinie o pobła
żaniu są krzywdzące i dalekie od
prawdy.
* * *
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W Słupsku polała się krew.
Połamano ludziom kości. Czy
potrzebny trup, by wreszcie
położyć temu kres?

ii

JAROSŁAW DUCHNOWICZ
parafię. Teraz działka, o którą
upomina się pan Pawlak, jest już
własnością parafii. Tak więc pro
ponuję państwu, abyście kontynu
owali prace budowlane.

i

Po wystąpieniu dyrektorki, soł
tys zaprosił zebranych do dysku
sji. - Musimy postanowić, co da

lej robimy...

Od słowa do słowa wieś ura
dziła, a w głosowaniu potwier
dziła, że budować trzeba. We
wsi stanie więc kościół dla Gło
bina, Stanięcina i dla Kusowa.
A jak Pawlak raz jeszcze
spróbuje przeszkadzać, mie
szkańcy stawią mu zdecydo
wany opór. Tak postanowili.
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Komitetu Budowy Kościoła w Gło
binie wystąpili do dyrekcji szkoły
o przekazanie komitetowi działki
BOŻENA JAKIMOWICZ
nr 138 o powierzch- _________
ni 27 arów. Przylega ona do terenu po
PGR Kusowo, który
wyznaczono pod bu
dowę świątyni. Jest
AUTO KONSORCJUM I
niewielka, ale z usy
PeZetMot
tuowania jej wyni
Jeśli w ciągu dwóch lat chcesz mieć nowy samochód, zapraszamy do nas!
ka, że sensowniej
byłoby, gdyby sta
nowiła integralną
mi:
•
część z kościelnym
Fiat, Opel, Skoda, Nissan, Daewoo, Seat, ciągnikami Ursus.
placem.
• Pierwsza wpłata 3% wartości + jednorazowa opłata ad^ je§jj masz gotówkę - wpłać ją do banku, a uzyskane odsetki uła- Nie podjęłam
ministracyjna.
twia
0i sołatp rat
decyzji od razu.
*aSh“Ć'r°2,0Ż0na 1651 na 36 IUb 46 n'e °Pr00entó‘
Za trzy lata będziesz miałsamochód i kapitał!
Najpierw porozma
wiałam, z osobami,
które tę działkę od
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ I UMOWĘ PODPISZESZ W NASZYCH JEDNOSTKACH
szkoły dzierżawiły,
czyli z Pawlakami.
Powiedzieli wtedy,
Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 1,® 268
że nie mają nic
Koszalin, ul. Kaszubska 2,« 42 27 80
Lębork, ul. I Armii WP 11, * 22 829
przeciwko wycofa
Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 9,« 22 646
Miastko, ul. Fabryczna 9,« 23 89
niu się z dzierżawy.
Drawsko Pomorskie, ul. Pocztowa 1,» 32 395
Sławno, ul. Armii Krajowej 15,« 30 87
Mając ich akcepta
Słupsk, ul. Zielona 1, * 24 440
cję, wyraziłam zgo
dę na przejęcie
- ZABEZPIECZENIE ZAWARTYCH UMÓW GWARANTUJEMY WŁASNYM MAJĄTKIEM TRWAŁYMORĄZ4^m^g|jjŁM||jl
działki 138 przez

SAMOCHÓD w systemie konsorcjum
DLA KAŻDEGO

DOW Rondo

Szef Trolli - wzorem ..oica chrzestnego” włoskiej mafii - pozwala
się swoim ludziom całować w reke.

KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
NA SKARPIE
II

II

75-343 Koszalin, ul. Karola Marksa, tel. 43 20 20, 43 10 00
działając w imieniu
Przedsiębiorstwa Produkcyjnego

"SELFA"

TEL 42 24 21,42 2518

oferuje do sprzedaży
5zcze w tym roku
małe mieszkania
"pod klucz"
29 - 36 m. kw.
powierzchni
użytkowej
z jasną kuchnią,
balkonami,
usługami,
placem zabaw,
i parkingiem.
Wyposażone
w liczniki ciepłej
i zimnej wody, gaz,
zawory termo-"
regulacyjne,
windy

Cena tylko
5,5 min. zł
za m2

O

O

Skorzystasz: z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1994, premii gwarancyjnej od
wkładów mieszkaniowych zgromadzonych na książeczkach PKO, rekompensaty pieniężnej dla kan
dydatów S-ni mieszkaniowych (Ustawa z dnia 4.10.1991, Dz Ustaw poz. 46).

AGENCJA "PHOTO-DESIGN".

TWOJE MIESZKANIE JUZ OD 160 MLN ZŁ
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NASZ RAPORT: CHUDE LATA

SOBOTA-NIEDZIELA, 1-2.10.1994 r.
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Socjalna odliczała kostki mydła. Dwa razy w
roku przynosiła ręczniki. Od czasu do czasu her
batę „Ulung”. I rolki papieru toaletowego. Zwi
jały się jak w ukropie sztaby pracowników w
służbach socjalnych, drugie tyle działaczy róż
nych komisji od osłon. Komisje dzieliły, socjal
na wręczała. Wczasy, dopłaty, zapomogi. Do
tego wyjazdy na grzyby, ryby, festyn. I obowiąz
kowo raz w roku gdzieś „w Polskę”, autokarem.
A jeśli nie, to chociaż do operetki. Bilety do kina,

Znikały jedne po drugich, jakoś bezszmerowo. Nad trumną
nikt głośno nie płakał, ani nie buntował się. Ale z czasem robi
ło się coraz bardziej żal, bo zdobyczy socjalnych ubywało co
raz więcej. Na pierwszy ogień poszły stołówki pegeerowskie,
bo tu najszybciej dochodziło do likwidacji przedsiębiorstw.
Stołówki poszły pod młotek jako pierwsze. Potem fala przeszła
do miast. I zostały tylko wspomnienia.

Sztuka pozorów
To już dobre kilkanaście lat temu,
gdy do pani Ani z działu socjalne
go jednego z dużych koszalińskich
zakładów pracy zadzwoniła dzien
nikarka. Pani Ania, młoda i nowa
pracownica działu, opowiadała z
przejęciem o wypoczynku sobot
nio-niedzielnym. Że jadą na biwak,

DWUGŁOS: Czy wpisać prawa
socjalne do przyszłej konstytucji?
Nie tędy droga
Na samej „górze” trwa spór,
czy wpisywać prawa socjalne
do przyszłej konstytucji. Niżej
trwa wymiana zdań na temat
propozycji wpisania do znowe
lizowanego kodeksu pracy
punktu o tworzeniu, także w za
kładach prywatnych, funduszu
socjalnego. Obecnie nie ma ta
kiego ustawowego obowiązku.
Jak się do tego odnosi środowi
sko biznesmenów?
O opinię na ten temat popro
siliśmy Barbarę Kordas, prezy
denta Koszalińskiej Izby Prze
mysłowo-Handlowej.
- Znam ten projekt. Wzasadzie
jesteśmy przeciwni tworzeniu ta
kiego funduszu i prowadzeniu
działalności socjalnej. Każdy pra
cownik powinien zarobić tyle, żeby
go było stać na wczasy czy kolo
nie dia dziecka. To są pozostałości
socjalizmu, żyjemy winnym syste
mie.
- Jestem za tym, żeby obniżyć
składki na ZUS, wprowadzić niższe
progi podatkowe, wtedy ludzie do
staną więcej do ręki. A proszę też
pamiętać, że obowiązkowy odpis
na fundusz to wzrost kosztów pro
dukcji, a co za tym idzie - cen wielu
towarów. Nie tędy droga. Ja w swo
jej firmie nie prowadzę działalności
socjalnej. Owszem, są pieniądze
na zapomogi losowe, na sponsoro
wanie klubu sportowego, czasem
też na bilety na koncert. Ale gene
ralnie - nie. Jeśli chcemy wszyscy

że koło wędkarskie. Takie tam...
Gdy tylko notatka ukazała się w
gazecie, dyrektor wezwał pracowni
cę do gabinetu. - To tak? Wszędzie
kwitnie i jest przykładnie, tylko my

odstajemy? Kto to słyszał, żeby na
ryby jechało tylko siedem osób? Co
powiedzą o nas w komitecie?
Pierwszego, przy wypłacie, pani
Ania nie dostała premii. Za karę. A
była to wówczas duża kwota. Pamię
ta tę sumę do dziś. I nazwisko dzien
nikarki też. Spotkały się przypadko
wo po latach. - Zawsze chciałam
panią poznać i opowiedzieć o tym,
jaką dostałam nauczkę. Byłam naiw
na, nie wiedziałam, że płacą mi tak
że za stwarzanie pozorów, (e)

Smutna rzeczywistość
- Takie czasy nastały, że wszyst

ko zależy od dobrej wolipracodaw
cy- ocenia działalność socjalną

Władysław Grzesik, szef Tereno
wego Przedstawicielstwa OPZZ
w Koszalinie.- Generalniejest za
niedbana. Zakłady, w których pod
pisano pakiety socjalne są na
prawdę nieliczne - Fabryka Obu
wia w Słupsku, Przedsiębiorstwo
Przemysłu Mięsnego w Koszalinie
i parę innych. Większość firm nie
ma nawet zwyczajnych porozu
mień bądź regulaminów. Jeszcze
gorzej dzieje się w zakładach pry
watnych, tam w ogóle nie wiedzą,
co to takiego. Pracodawca dyktu
je co chce, a ludzie są zastrasze
ni. Związek, jeślijest, a nie wszę
dzie przecież istnieje, traktuje się
jako zło konieczne. Dla spraw so
cjalnych nie ma ani zrozumienia,
ani klimatu.
- Popatrzmy, co się stało z
wczasami ? Nikt nie chce jechać.
Musi gonić za dodatkowym gro
szem, bo płacą marnie. A stołów
ki? Polikwidowali, bo trzeba do
'nte
to
przywilej, z którego korzystała gar
stka ludzi. Teraz żal, bo to jednak
było dobre.
- W całkowitej biedzie - zazna
cza Władysław Grzesik - znaleźli

jak więcej pracować. Niedawno w

dnionego w Korei wynosi 47 go
dzin) w Polsce tylko 32godziny, i co
tu dużo mówić... (ef

Tego lata FWP sprzedał zakładam pracy z Pomorza
Środkowego aż... pięćdziesiąt skierowań na wczasy.

Okruch po prostu
Nikt nie wydzwania, nie przyjeżdża i nie molestuje o jeszcze kil
ka skierowań dodatkowo. Pełen spokój. Całe zamieszanie z tanim
urlopem w Funduszu Wczasów Pracowniczych należy do przeszło
ści. Nie dzieli się tu puli na zakłady, nie targuje. Bo już na dobrą
sprawę nie ma ani przodujących, ani wielkich zakładów. A w FWP
nie praktykuje się już rozdawnictwa.
Chcesz pojechać na wczasy, jedź dokąd ci się podoba, a nie z przy
działu. Nie masz pieniędzy, a to trudno. Liczysz na dopłatę z fuduszu
socjalnego. No tak, kiedyś tak było. Fundusze teoretycznie istnieją, ale
w przedsiębiorstwach państwowych, które - jak wiadomo - toną w dłu
gach. A tu się ludziom wczasy marzą? A może wcale nie marzą?
Tu i ówdzie jeszcze ktoś kupuje. Ale są to nieliczne zakłady i placów
ki. Tak ich niewiele, że przytoczymy je z ciekawości po to tylko, by stwier
dzić kto teraz jeździ na wczasy. Nie ma już na na liście wielkich stałych
odbiorców. Zostały: Urząd Pocztowy, Wyższa Szkoła Inżynierska, Wo
jewódzki Urząd Statystyczny, Polska Żegluga Bałtycka, Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, ZOZ w Szczecinku i Dom Opieki
Społecznej w Czarnem. Koniec listy.
- Ile skierowań kupują? Jaki to procent całości? - pytam Izabelę
Stanaszek, dyrektora Okręgowego FWP. - To nawet nie jest jeden pro

cent. Koszalińskie i słupskie instytucje kupiły zaledwie po dwa, trzy skie
rowania. To liczba bez żadnego znaczenia w naszej działalności. Okruch
po prostu. Jeśli na Pomorzu Środkowym sprzedaliśmy w tym roku za
kładom pracy około 50 skierowań to jest wszystko!
- Teraz kupują u nas wczasy głównie odbiorcy z głębi kraju. Sytuacja
się odwróciła, ale nie tylko pod tym względem. Kiedyś sprzedawaliśmy
je głównie zakładom, bo były zobowiązane do zorganizowania wypo
czynku. Teraz nikt tego od nich nie wymaga. Niegdyś po sezonie domy
wczasowe zapełniały się emerytami i rencistami. I to też już należy do
przeszłości. Z tej prozaicznej przyczyny, że budżet przestał do nich do
płacać. A przyznać trzeba, że były to dopłaty duże, do 80 proc. wartości
skierowania. Wtedy seniorzy jeździli, teraz nie przychodzą do nas, bo
wiedzą, że nie ma dla nich żadnych względów. Posezonowa bonifikata
jest jednakowa dia wszystkich - 10 proc. (e)

Pakiet na przyszłość
Rozmowa z Urszulą Kuźmitowicz-Piwowarską, współau
torką pakietu socjalnego w Słupskich Fabrykach Mebli

- Taki potentat dawnych lat, jak
Słupskie Fabryki Mebli, przechodzi
trudne czasy. Jakie są tego skutki
w osłonie socjalnej?
- Pracownicy przeszli swoje, to
znaczy doświadczyli drastycznych
oszczędności. Musieliśmy zrezygno
wać prawie ze wszystkiego, prócz
skromnych zapomóg. Bo chcieliśmy
mieć pracę. Biznes plan był surowy,
fundusz socjalny prawie nie istniał. Na
wczasy to się u nas ostatnio nie jeź
dziło.

- Co zostało ze świadczeń socjal
nych?
- Niewiele. To znaczy skromne po
życzki mieszkaniowe. Nie takie jak kie
dyś. Trochę pieniędzy na remonty
mieszkań. No i ograniczone zapomo
gi, tylko dla rodzin wielodzietnych i
naprawdę biednych. I jeszcze dla tych,
których spotkało jakieś nieszczęście.

- Teraz macie niemieckiego wła
ściciela. Co to zmienia, będzie le
piej czy gorzej?
- Mamy skonkretyzowany i podpi
sany pakiet socjalny. To daje poczucie
pewności. Nie sprzedaliśmy się tanio.
Zaproponowaliśmy, by odpis na fun
dusz socjalny był przeliczany w mar
kach niemieckich. Przy tej inflacji zło
tówki takie ustalenie wydaje się pew
niejsze. Pół roku temu kwota ta w
przeliczeniu na jednego pracownika
wynosiła 120 marek. Ale zostanie po
dniesiona, to jest zastrzeżone w pa
kiecie. Istnieje u nas związek między
odpisem a średnią płacą krajową.

- Co się zmienia po prywatyzacji
fabryki?
- Trzeba być realistą, nikt nikomu,
nie da nic za darmo. Firma stanie na
nogi, to i działalność socjalna się zmie
ni. Trzy lata temu z biedy została zli
kwidowana i rozebrana stołówka. Od
razu nowej nie będzie, ale ma być.
Mamy na to pisemne zobowiązanie w

pakiecie. No, ale najpierw trzeba wy
pracować zysk, żeby było co wyda
wać.

- Kiedyś powodziło wam się
świetnie. Mieliście własny ośrodek
wczasowy, kolonijny też.
- Gdy nastał kryzys, toczyliśmy wiel
ką walkę o to, żeby go nie sprzedawać.
Szkoda nam było tego pięknego miej
sca w Poddąbiu. Ośrodek został. Wła
ściciel zadeklarował, że pięknie go roz
buduje. Chce na to przeznaczyć sześć
miliardów złotych. Mamy z nim umowę,
że 25 procent miejsc załoga dostanie
za darmo. Bezpłatne wczasy będą
przyznawane głównie osobom schoro
wanym, po wypadkach itd. Tym,
którym jest to najbardziej potrzebne.
Ale zawsze w negocjacjach jest coś za
coś. Dopłat do wczasów nie przewidu
je się. Ośrodka kolonijnego też nie da
się utrzymać, to ruina, nawet „Monar”
za darmo jej nie chce.

- Kto wam doradzał przy tych
trudnych pertraktacjach z nowym
właścicielem?
-Byliśmy skazani na samych siebie.
Ministerstwo postąpiło z nami nieła
dnie. Jego przedstawiciel zjawił się
dopiero wtedy, gdy trzeba było złożyć
podpis.

-Ale te trudne doświadczenia
bardzo się teraz pani przydadzą.
Została pani wiceprzewodniczącą
Terenowego Przedstawicielstwa
OPZZ.
- Mam taką nadzieję. Zwłaszcza że
w większości zakładów prywatnych
nie ma w ogóle funduszy socjalnych.
Nawet na papierze.

- Dziękuję za rozmowę.
EWA ŚWIETLIK
Stronę przygotowała
EWA ŚWIETLIK

teatru, amfiteatru. Rozdawnictwo w rozkwicie.
Niektórzy sobie chwalili, inni woleliby ten pie
niądz do ręki. Zaczęli liczyć ile wydaje się na sto
łówkę, ile na sport, ile na tamto. Zaczęło się po
wolne skreślanie. Na choinkę nie mogło zabrak
nąć, ale na Dzień Kobiet, inne zakładowe świę
to? Zakładowe kasy, gdzie trzymano topnieją
cy fundusz socjalny zrobiły się puste. A kiedyś
bywały nawet zakładowe sylwestry, bywały...
Co zostało?

I

Przed laty, by dostać się do sto
łówki pracowniczej na koszalińskiej
poczcie trzeba było mieć niezłe ukła
dy. Kuchnia była maksymalnie ob
ciążona, a korzystających z tanich
obiadów każdego dnia były tu setki.
Podobnie w Urzędzie Wojewódzkim
w Koszalinie. Owszem, sprzedawa
ło się obiady tzw. pełnopłatne oso
bom z zewnątrz, ale człowiekowi z
ulicy trudno było się tu wcisnąć. Zu
pełnie bez szans było się w Woje
wódzkim Związku Gminnych Spół
dzielni w Koszalinie. Maleńka sto
łówka obsługiwała tylko swoich i za
przyjaźnionych. A „partyjna” w Ko
mitecie Wojewódzkim? Tam wpraw
dzie dopuszczano do abonamentów
bliskie sercu instytucje, ale jako tzw.
drugą kategorię. W późniejszych
godzinach, gdy już „aparat” zjadł
obiad, reszta mogła sobie zamówić
coś z tego,co zostało w karcie.
Co zostało z tych lat? W kosza
lińskim „Tepro” wydawano kiedyś
ponad dwieście obiadów dziennie.
To była jedna z najlepszych sto
łówek, laureatka konkursów. Przy
szły nowe czasy, załoga zaczęła
topnieć. Zakład przestał dopłacać
do obiadów. Nie miał już tego obo
wiązku. Dwa lata temu doszło do
naturalnej śmierci. W sali jadalnej
dziś funkcjonuje hurtownia. Ci,
którzy jeszcze zostali w „Tepro”,
żałują, ale mówią trudno. Zakład
zarabia na dzierżawie. W pobliskim
„Kazelu” też była swego czasu sto
łówka gigant. Gdy zakład, jak inne,
dotknął kryzys, pierwsza na straty
poszła stołówka. Oddano ją w dzier
żawę, teraz mieści się tam zakład
krawiecki. Stosunkowo długo utrzy
mywała się jeszcze przy życiu sto
łówka w Urzędzie Wojewódzkim w
Koszalinie. Padła dopiero w tym
roku. „Partyjna” natomiast już daw
no. Przez pewien czas podtrzymy
wało ją sztucznie przy życiu Przed
siębiorstwo Przemysłu Mięsnego,
ale nie dało rady. Nie opłacało się,
choć budynek sądu duży i w dogod

nym punkcie miasta. Dopiero gdy
dostała się w prywatne ręce egzy
stuje bez strat. I z pożytkiem.
Co się dzieje z niedobitkami?
Stołówkę na poczcie dzierżawi od
dwóch lat Krystyna Kolasińska.
Ma od 70 do 100 stałych stołowników. Z poczty przychodzi tu niewie
le osób. Gdyby nie okoliczne biura i
zakłady pracy oraz młodzież z Li
ceum Plastycznego, musiałaby zwi
nąć interes. Atak hołubi każdego kto
się zgłosi. Obserwuje, że przycho
dzi coraz więcej emerytów, osób
samotnych i, jak to się dziś delikat
nie określa, niezamożnych. Biorą
obiad „w trojaki”. Nie, wcale nie dla
kogoś z rodziny. Dla siebie, dzielą go
tak, by starczyło na cały dzień. To
zupełnie nowe zjawisko i nie tylko w
tej stołówce. Jako emeryci mają
ulgę w przejazdach autobusowych,
toteż przyjeżdżają tu nawet z drugie
go krańca Koszalina. Ale generalnie
pokutuje jeszcze przekonanie, że
stołówka jest „zakładowa”, czyli tyl
ko dla swoich. Wiele osób z tej ka
tegorii przypadkowo dowiaduje się,
że to już nie te czasy i że obcym
wstęp nie jest wzbroniony.
Podobne odczucia ma Irena Go
dula, prowadząca od maja ubiegłe
go roku stołówkę w Sądzie Woje
wódzkim w Koszalinie. Do niej też
już nikt nie dopłaca i musi się sama
utrzymać. To, co nie udało się PPM
z jego wyspecjalizowanymi służba
mi, jej się opłaca. I tu większość sta
łych klientów stanowią ludzie z ze
wnątrz. Dlaczego upadły inne i czy
musiały?
- To skutek gigantomanii tam
tych czasów - twierdzi I. Godula. -

Wszystko musiało być na wyrost.
Bo państwo dawało i koniec. Po
mysł budowania stołówek niczym
hale produkcyjne był od początku
niefortunny. Zwłaszcza, że stawia
no je za murem, za pilnie strzeżo
ną fabryczną bramą. Gdy ograni
czyło się zatrudnienie, przestały
mieć rację bytu.

Witaminy na życzenie
- Czysty obłęd. Marnowanie cza
su i pieniędzy - uważa socjalna

jednego z dużych słupskich zakła
dów pracy. - We wrześniu i paź
dzierniku - rano sprzedawałam i
odważałam cebulę, śliwki, jabłka
popołudniami, już po ciemku, wsia
dałam do ciężarówki obok kierow
cy. Rozwoziłam po całym mieście
ziemniaki dia pracowników, także
byłych. Ileż to było zachodu i ner
wów. A potem te dąsy gdy się oka
zywało, że ziemniaki się szybko
psują, Wszystkie pretensje do
mnie. Dyrektor wzywał „na dywa
nik”, ludzie psioczyli. Lubiłam moją
pracę, ale zakładowego „warzyw
niaka” nie cierpiałam. Dobrze, że
to się skończyło, zresztą już nie
jestem socjalną.

O akcji „Witamina” jakoś cicho.
Nie słychać, by załogi jeździły na
wykopki czy na zbiory jabłek do
sadów. A te dziesiątki ton cebuli,
szatkowanej kapusty i czego tam
jeszcze? I te ciężarówki z zapasa
mi na zimę. Było, minęło? Oto wy
nik naszej sondy.

Fabryka Maszyn Budowla
nych „Bumar” w Koszalinie.
Dyrektor Piotr Hyra odpowiada
krótko:- Akcji nie ma i nie będzie.
Nie potrzeba, bo wszystko jest w
sklepach.

Koszalińskie Fabryki Mebli,
Grażyna Kowalik, specjalista ds.
socjalnych: - Pewnie będzie pani
zaskoczona, ale akcję prowadzi
my. Oczywiście, inaczej niż kiedyś
i nie na komendę. Po prostu dzia
ła tu siła przyzwyczajenia. Nasi
stali dostawcy zabiegają o to, ja już
nie muszę nikogo ściągać i prosić.
Przedsiębiorstwo to nic nie kosztu
je. Że pracownicy się przyzwycza
ili, to rzecz oczywista, nie wszyst
ko co zostało z dawnego systemu
trzeba z góry odrzucić. W tym roku
dostawcy, jak zawsze, przywożą
jabłka, ziemniaki, cebulę. Nie, nie
prowadzę zapisów. Wystarczy, że
ogłoszę na tablicy. Dostawca sam
sprzedaje z samochodu.

Przedsiębiorstwo PKS w Ko
szalinie, Teresa Wasilewicz, praL
cownica działu administracji
kadr: - Ludzie zawsze chcą coś ta
niej kupić i trudno im odmówić.
Normalna rzecz. No to sprowadza
my z głębi kraju cebulę, bo lepiej
się przechowuje niż nasza. / róż
nica w cenie jest duża. A poza tym
zgłaszają się do nas stali dostaw
cy. Pytają, dzwonią, oferują, dest
konkurencja, ale my trzymamy się
„starych”. Oni już sami wszystko
zważą, podzielą. Ot, wygoda.

_
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SPOSOB NA ZYCIE
Spotkaii się, pokochali. Chcą ,być ze sobą na dobre i złe.
Jednak koszmary z dzieciństwa nie pozwalają im normal
nie żyć. Czy kiedyś przestaną przed nimi uciekać?

Żula jest jedynaczką. Jej rodzi
ce od kilku lat są rozwiedzeni.
Właściwie nie pamięta ich razem.
Wszystkie wspomnienia z dzieciń
stwa, szczególnie te związane z
ojcem, wywołują w niej lęk
- Pamiętam dom mojej babci.
Właśnie w nim mieszkaliśmy wspomina Żula. - Rodzice się czę
sto kłócili. Wtedy zaczynałam się
bać. Wiedziałam, że każda ich
sprzeczka źle się kończy. Kiedy
ojciec „mścił się” na mamie, zamy
kał się ze mną w pokoju. Zawieszał
wtedy na żyrandolu sznur i mówił,
że musi się powiesić. Zapewniał
mnie zawsze, iż taka śmierć nie
boli. Początkowo krzyczałam, ale
po kolejnym „przedstawieniu” nie
miałam już na to siły. Wtedy ojciec
znalazł inny sposób na straszenie
mamy. Widocznie stwierdził, że
skoro sznur nie działa, należy wy-,
musić na mnie płacz widokiem
krwi. Zawsze ciął żyły tak, by nic
mu się nie stało. Ta metoda dzia
łała krótko, bo matka nie wytrzy
mała i odeszła. Pamiętam, że zde
cydowała się na to w nocy. Spako
wała torbę i zabrała mnie ze sobą.
Błąkałyśmy się trochę po mieście.
W końcu trafiłyśmy do hotelu.
Potem ojciec chciał, żebyśmy
wróciły. Kiedy jego prośby nie dały
rezultatu, zaczął wykradać mnie.
Każde takie „porwanie” kończyło
się w domu ciotki. Trafiałam tam
zawsze po tym, jak kolejna nowa
„mamusia” znudziła się płaczli
wym dzieciakiem. Żadna z nich
nie potrafiła zrozumieć, że mała
dziewczynka może się bać.
A bała się wszystkiego. Żula do
dzisiaj płacze na wspomnienie
dzieciństwa i ojca, który entuzja
stycznie tłumaczył, że „ta nowa
pani już na zawsze zastąpi mamę,
a mama jest wredna i odeszła, bo
jej nie kocha”.
- Byłam taka głupia - wzdycha
Zulka i ociera z policzka łzę. - Te
raz powiedziałabym im wszyst
kim, co o nich myślę. Jednak wte
dy potrafiłam się tylko bać.
Ten lęk pozostał w niej do dziś.
Boi się, że ktoś ją potraktuje tak,
jak kiedyś ojciec i jego kolejne
partnerki.
- Nigdy nie zapomnę tego stra
chu. Do tej pory nie potrafię się nie
bać. Kiedy tylko w moim życiu
pojawi się mężczyzna zaczynam
uciekać. Paraliżuje mnie coś, cze
go nawet nie umiem nazwać.
Wiem jedno - nie potrafię być z
kimś i nie bać się, że kiedyś zosta
wi mnie. Żadne słowa, zapewnie

nia nie są w stanie zniszczyć lę
ków. Oddycham dopiero wtedy,
kiedy jestem sama. Samotność
jest dla mnie jednocześnie cierpie
niem i zbawieniem. A mimo to zde
cydowałam się spróbować życia z
kimś takim jak ja...

Podobny?
Krzysiek też nie miał szczęśli
wego dzieciństwa. Od kiedy pamię
ta jego tata pił. Wracał do domu
pijany i bił matkę. Gdy chłopak
podrósł stał się jej obrońcą, a tym
samym wrogiem ojca. Tfen nigdy nie
pogodził się, że syn ośmielił się po
dnieść na niego rękę w obronie
matki. Stosunki między nimi po
garszają się z dnia na dzień. Kiedy
rodzic wraca podchmielony do
domu - chłopaka nosi.
- Mam wtedy ochotę go zabić mówi zdenerwowany. - On o tym
wie, dlatego tak mnie nienawidzi.
Potrafi zupełnie bez powodu ude
rzyć mnie w twarz, albo machnąć
nożem przed oczami. Wtedy zaczy
nam się bać. Tb nie jest strach o
siebie. Boję się o siostrę i mamę.
Dla matki syn jest jedynym
wsparciem. Od kilku lat pomaga
jej utrzymać dom. Co ojciec prze
pije, Krzysiek stara się odrobić.
Ten dobry idealny syn przez kole
gów widziany jest zupełnie inaczej.
- Mam dosyć bycia dobrym. Je
stem młody. Chcę tak jak moi
rówieśnicy pić, szaleć na dyskote
kach. Jednak ja, idealny syn, nie
mogę sobie na to pozwolić.
Chcąc zyskać aprobatę kolegów
często zmieniał dziewczyny. Przy
najmniej w tym był lepszy od nich.
W końcu czegoś mu zazdrościli.

Co dalej?
- Ci młodzi ludzie mogą być
razem. Zawsze tam, gdzie jest
prawdziwe uczucie, jest szansa na
szczęście - uważa psycholog, Ewa
Masłowska. - Jednak dzieci z ro
dzin rozbitych i takich, w których
pojawił się problem alkoholizmu,
wstępują w dorosłe życie z pewny
mi obciążeniami. Tylko w szczęśli
wych rodzinach wychowują się
szczęśliwe dzieci. Z miłością jest
jak z tabliczką mnożenia. Mały
człowiek uczy się jej od urodzenia.
- Zawsze jest szansa na nor
malne życie. Ludzie muszą nau
czyć się rozmawiać ze sobą i słu
chać partnera. Są też poradnie, a
tam - życzliwi ludzie. Trzeba tyl
ko chcieć...

MAŁGORZATA CZUBAK
Fot. Karol Skiba
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- To grzeczny chłopak, nikomu złego słowa nie po
wie. Będzie przymilnie patrzył w oczy i..... obrabiał”
kieszenie. Od małego zmuszony był do zaradności podsumowują Bolka sąsiedzi.
W Zlocieńcu toczy się obe
cnie 13 postępowań prze
ciwko trzyosobowej grupie
nieletnich. Na sumieniu
mają włamania, kradzieże,
wymuszenia i krótkotrwały
zabór mienia. Specjalizują
się w kradzieżach rowerów
i motorowerów. Czują się
bezkarni.
Policja wykrywa większość tych
przestępstw, a następnie kieruje
sprawy do sądu dla nieletnich.
Sąd orzeka „środki wychowaw
cze”, i chłopcy po kilku
dniach
wracają
do
domu. Bywa - zostają
odesłani do pogotowia
opiekuńczego, ale szyb
ko stamtąd uciekają.
Tak zdarzyło się już kil
ka razy. Bywa i tak, że
okradną kogoś wracając
z... komisariatu. Nie za
wsze nocują w domu.
Czasem śpią w piwni
cach lub na klatkach
schodowych budynków,
innym razem wyjeżdża
ją na „gościnne wystę
py”. W szkole pojawiają
się rzadko. Trzon grupy
stanowi trzech chłopców
w wieku od 10 do 14 lat.
Czasem dobierają sobie
pomocników.
Z kroniki policyjnej:
- Od pięciu lat w Zlo

du, skąd kradną radioodtwa
rzacz, a następnie włamują się
do sklepu i zabierają artykuły
spożywcze (czekoladę i szynkę).

Dorośli pomagierzy?
Tylko część łupów udało się po
licji odzyskać. Niedawno dla za
tarcia śladów chłopcy spalili
ukradziony wcześniej motoro
wer. Policja podejrzewa, że część
skradzionych przedmiotów odku
pują paserzy. Tak było najpraw-

grzecznie odpowiada na pytania
policjanta. Jego dziecinna posi
niaczona twarz wzbudza litość.
Okazuje się, że poprzedniej nocy
chłopiec spał w piwnicy. Policja za
trzymała go i odwiozła do domu.
Ojciec ukarał dziecko kopiąc go
nogami i bijąc pięściami.
Często granica między karce
niem a znęcaniem się, wyładowy
waniem na dzieciach własnych
frustracji i niepowodzeń, jest
trudna do uchwycenia. Akty prze
mocy wobec dzieci nie należą, nie-

Chory dom,
bezradna szkoła
Ci chłopcy są w szkole rzadkimi
gośćmi, a kiedy się wreszcie poja
wią, zaczynają kraść. Chłopcy po
chodzą z wielodzietnych rodzin.
Najmłodszy ma w szkole dobrą opi
nię. Do czwartej klasy nie było z
nim kłopotów. Nauczyciele sądzą,
że to problemy rodzinne sprawiły,
że chłopiec nie zdał do piątej klasy
i zaczął kraść. Matka już wcześniej
straciła z nim kontakt. Szkoła
próbowała otoczyć chłopca opieką,
zainteresować sportem, ale on co
raz rzadziej pojawiał się na zaję
ciach.
W rodzinie Bolka nikt nie skoń
czył podstawówki. On powinien
chodzić do szkoły specjalnej w
Świątkach, ale na to muszą wy
razić zgodę rodzice.
Matka Bolka na swój
sposób dba o dzieci. Są
ubrane, czyste, nigdy
nie chodzą głodne. Nie
przywiązuje natomiast
wagi do nauki syna, nie
martwi się, gdy nie ma
go w domu.
W ubiegłym roku w
szkole utworzono ze
spół, w skład którego
wchodził kurator, peda
gog szkolny, pracownicy
opieki społecznej i wy
chowawcy. Chodziło o
pomoc pedagogiczną i
finansową dla zagrożo
nych dzieci i ich rodzin.
Spotkania nie przynio
sły jednak oczekiwa
nych rezultatów, zaś ro
dzice uczestniczyli w
nich niechętnie. Zna
mienna jest wypowiedź
jednego z ojców, który
długą rozmowę o proble
mach wychowawczych z
synem
podsumował:
„Jak pójdę do domu to
porządnie mu wpier...”.

Bolek i inni

cieńcu nie było tak wielu
przestępstw popełnia
nych przez nieletnich ubolewają policjanci z
miejscowego komisaria
tu. - Dzisiaj są one na

gminne.
Pod dom handlowy
„Agata” podjeżdża sa
mochód meblowy. Kie
rowca idzie na chwilę do sklepu.
W zamkniętej szoferce zostawia
dokumenty i portfel, w którym
jest 300 marek. Wraca po chwili,
ale pieniędzy i dokumentów już
nie ma.
W Chojnicach chłopcy okrada
ją jubilera. Wartość skradzionego
towaru - 16 min zł. W Tucholi za
bierają pieniądze samotnej kobie
cie. Kradną także w Kołobrzegu.
Zatrzymuje ich policja i odwozi do
Izby Dziecka w Koszalinie. Stam
tąd odbierają ich policjanci ze Złocieńca i przekazują rodzicom.
Chłopcy znowu „biorą się do pra
cy”. Tylko jednego dnia dokonują
trzech przestępstw: kradną moto
rower, włamują się do samocho

KRZYSZTOF
BEDNAREK
dopodobniej w przypadku 4-osobowego namiotu, w ten sposób
chłopcy upłynnili części samo
chodowe. Z ich zeznań wynika,
że paserzy zachęcali ich: „Jak

będziecie coś mieli, to przynie
ście”.
Jak potraktować zachowanie
właściciela kantoru wymiany
walut, który nie pytając o nic,
przyjmuje od 10-letniego chłop
ca banknot o nominale 100 ma
rek?

Nie tędy droga
Najmłodszego z chłopców spo
tykam w komisariacie. W obecności pedagoga szkolnego

stety, do rzadkości. Najczęściej
zdarza się to w rodzinach, w
których przynajmniej jedno z ro
dziców nadużywa alkoholu. Go
rzej bywa, gdy skłonności do kie
liszka przejawiają jednocześnie i
matka i ojciec. Wtedy już dzieci
nie mają oparcia w żadnym z ro
dziców. Jeżeli nawet nie padają
ofiarą przemocy fizycznej, domo
we awantury powodują trwałe
urazy psychiczne.
Ostatnio w prasie pojawiają się
sygnały o aktach agresji w szko
łach. Ofiarami starszych uczniów
padają młodsi. Przemoc rodzi
przemoc. Własne upokorzenia
stają się mniej dotkliwe, jeżeli
przeniesie się je na innych...

„Ja nie umiem dzieci wychowywać?” - oburzają się zwykle rodzice, którym zarzuca się błędy
wychowawcze. Nikt nie uczy jak być rodzicem. W Polsce nie ma instytucji, która przygotowywa
łaby do tej roli. Na świecie już takie funkcjonują. W minionym roku szkolnym, w Społecznej Szko
le Podstawowej w Kołobrzegu, po raz pierwszy odbywały się zajęcia „Uniwersytetu dla Rodziców”...
Badania prowadzone w Polsce
przez psychologów kanadyjskich,
wykazały, że w rodzinach zamiast
wychowania obowiązuje system
chowu dzieci. Polega on na za
pewnieniu dachu nad głową, je
dzenia, bezpieczeństwa... Dziec
ko jest jak roślina. Ma być posłu
szne, dobrze się uczyć i nie stwa
rzać problemów. Dziecku buduje
się system nakazów i kar. Efekt
bywa żałosny. Rodzice tracą kon
takt z dziećmi. Nie wiedzą co ich
pociechy robią, gdzie chodzą i co
myślą... Wtedy zaczynają się
„schody”.
Dwanaście „królików”
- Zaprosiłem do naszej szkoły

doświadczonych psychologów i te
rapeutów - Ewę Chełkowską i
Henryka Zabrockiego oraz grupę
odważnych rodziców, tych, którzy
potrafią przyznać, że nie są dosko
nali - mówi dyrektor Społecznej

podkreśla Ewa Chełkowską. -

Jest to jedyna forma zajęć, jaka
przynosi efekty. „Czego nie prze
żyjesz, nie poznasz, nie będziesz
umiar - mówi znana zasada pe
dagogiki. Uczymy w ten sposób
nauczycieli, dzieci, młodzież i ro
dziców. Metoda nosi nazwę dy-

Osoby, które jako pierwsze
zapisały się na uniwersytet,
nie mają kłopotów z dziećmi.
Przyszło dwanaście osób pary małżeńskie i samotne
matki.

sonansu poznawczego. Dotychcza
sowa wiedza zostaje zburzona po
przez przeżycie trudnych sytuacji
na nowo.
- Niektórzy byli zaskoczeni, że
są już razem kilkanaście lat i wie
lu rzeczy nie zdążyli sobie jeszcze
powiedzieć - wspominają tera
peuci. - Podczas zajęć odkrywali
z zaskoczeniem: „Myęlałam, że ty
myślisz inaczej...”

Praca w grupie miała formę
warsztatów, prowadzonych meto
dą przeżywania. Rodzice „ćwiczy
li” różne życiowe sytuacje. Jedno z
nich wchodziło w rolę dziecka, dru
gie - dorosłego. Jedni grali, drudzy
patrzyli i słuchali. A potem anali
zowali. Przekonali się, że nie są
idealni.
- Drogę, jaką proponujemy in
nym, przeszliśmy wcześniej sami -

Mówienie tego, z czym jest
nam źle, okazywało się bardzo
trudne. Jeszcze trudniejsze jest
wyrażanie uczuć wobec dziecka.
Rodzice boją się utraty autoryte
tu. Pozwolenie dziecku, by wyra
ziło się źle o ojcu czy matce jest w
ocenie wielu dorosłych nie do
przyjęcia.
- Dziecko i rodzic nie muszą
się nawzajem kochać - uważa

Szkoły Podstawowej w Kołobrzegu
Cezary Kalinowski.

Henryk Zabrocki. - Na miłość i
sympatię trzeba sobie zasłużyć.
Nie należy jej wymagać. Jeżeli oj
ciec czy matka źle postępuje, to za
co ma być kochany. Podobnie ro
dzic może za coś nie lubić swojego
dziecka. Trzeba to jednak sobie
otwarcie powiedzieć i wyjaśnić

przyczyny. Dziecko też powinno
mieć prawo do wyrażania nega
tywnych emocji.
Po to, żeby się przekonać co jest
najważniejsze dla ich dzieci, ucze
stnicy wspominali sytuacje ze swo
jego dzieciństwa. Nagle okazywa
ło się, że dużo mówią o spacerach
z ojcem, wędrówkach do lasu, świę
tach rodzinnych. Dla ich dzieci to
także jest ważne.
- To była wspaniała grupa oceniają terapeuci. - Wręcz chcia

ło nam się do nich jeździć.

„Myślałam, że jestem
złą matką...”
- Zapisaliśmy się nie dlatego, że
mamy kłopoty z dziećmi - mówi
Magda (zgodnie z zasadą uniwer
sytetu nie podaje nazwiska). - Nie

chciałabym być po prostu zaskoczo-

Fot. Karol Skiba
Przez 8 miesięcy br. w rejonie
drawskim nieletni popełnili
ogółem 87 przestępstw, w tym
79 o charakterze kryminalnym.
Wszczęto 887 dochodzeń, ujaw
niono 921 czynów przestęp
czych. W Złocieńcu udział nie
letnich w najcięższych prze
stępstwach (kradzieże, włama
nia, rozbój i wymuszenie roz
bójnicze) wynosi ponad 24 pro
cent. Złocieniec ma również
największą
wykrywalność
przestępstw w całym rejonie
(74,2 %). Policja ocenia, że bli
sko 200 nieletnich zagrożonych

na, kiedy te problemy zaczną się
wyłaniać. Im dzieci są starsze, tym
trudniej się z nimi rozmawia. Na
spotkaniach, prowadzonych w for
mie praktycznych zajęć, ćwiczyli
śmy nasze zachowania. Nauczy
łam się prowadzenia właściwej
rozmowy z młodym człowiekiem.
Potrafię teraz rozmawiać na temat
seksu. Wiem już, jak poznać czy
dziecko zażywa narkotyki. W cza
sie tego pierwszego roku wykła
dowcy uświadomili nam, jak zni
kome są nasze rodzicielskie umie
jętności. Uważam, że dopiero „li
znęliśmy” co nieco tej wiedzy... Je
steśmy umówieni na następny rok.
- Inaczej teraz patrzę na swoje
dziecko - stwierdza Jerzy. - Trak
tuję je, jak równe sobie. Nie mogę
mu narzucać określonego postępo
wania. Kiedy chcę, aby mi pomógł,
inicjatywa musi wyjść od niego.
Warsztatowe spotkania kosztowa
ły mnie dużo przeżyć i emocji.
- Dużo z mężem pracujemy mówi Małgorzata, uczestniczka
uniwersytetu. - Zauważyłam, że

tracę kontakt z moim synem i co
raz częściej popadamy w konflik
ty. On reaguje bardzo wybuchowo.
Nie umiałam temu zaradzić. My
ślałam, że jestem złą matką... Za
jęcia otworzyły mi oczy na wiele
spraw. Pomogły nam. Syn zainte
resował się naszą „nauką”. Doce
nił, że robimy to dla niego.
* * *
I
- Prowadziliśmy zajęcia dla
rodziców z naszej szkoły - dodaje
Cezary Kalinowski. - Ta grupa,

już nie obcych ludzi, a przyjaciół,
chce je nadal kontynuować. Jeżeli
pomysł chwyci będziemy się starali
zorganizować następne grupy, tak
że dla rodziców spoza szkoły. Uwa
żamy, że eksperyment się powiódł.

HALINA SZCZEPAŃSKA
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Nie ma już ani stanowisk pracy, ani
zakładu. Maszyny wywieziono na
złom, zlikwidowano kotłownię. Po
został jedynie ponadpółtoramiliardowy dług w gminnej kasie.

Pożegnanie
"Wełny"
- Finalizowane są umowy na
duże kontrakty, przybywa nowych
wyrobów. Podpisanie nowych
umów oznacza zwiększenie zatru
dnienia. W firmie trwa długi pro
ces tworzenia. Chcemy zbudować
fabrykę, z której miasto będzie
dumne- mówił w połowie marca,
w wywiadzie dla naszej gazety,
właściciel Zakładów Przemysłu
Lekkiego, Jerzy Zbiec.
13 września Sąd Rejonowy w
Koszalinie ogłosił upadłość ZPL.
Chociaż nie jest to pierwsza upa
dłość w historii zakładu, wszystko
wskazuje na to, że ostatnia. Złocienieccy radni dowiedzieli się o upa
dłości firmy trzy dni później, w
czasie sesji Rady Miejskiej. Ich
pierwszą reakcją był wniosek o
powołanie Rady Wierzycieli. Za
kład winny jest gminie 1.634 min
zł z tytułu podatku od nieruchomo
ści za 1993 i 1994r. Wprawdzie
obecny na sali obrad Jerzy Zbiec
pocieszał radnych, że miasto odzy
ska swój majątek, ale widać było,

że mało kto w to wierzy. Jeszcze
bardziej zbulwersowała radnych
wiadomość, że syndykiem masy
upadłościowej ponownie został
Marek Szumilas. Decyzje, które
podejmował będąc syndykiem by
łego ZPW, najdelikatniej rzecz uj
mując, nie budziły aprobaty władz
miasta i mieszkańców. W ostatnim
czasie natomiast Marek Szumilas
był doradcą prawnym właściciela.
- W końcu roku 1992, zakład
został sprzedany za niską cenę mówi były wieloletni dyrektor za
kładu, Tadeusz Czerwonka - ale

wówczas wszystkim zależało na
utrzymaniu stanowisk pracy. Tym
czasem nie minęły dwa lata, a nie
ma już ani stanowisk pracy, ani
zakładu. Można tak powiedzieć po
tym, jak wywieziono na złom ma
szyny i zlikwidowano kotłownię,
bez której zakład nie może istnieć.
Moim zdaniem, sprawą powinien
zająć się prokurator.
Z Zakładem Przemysłu Wełnia
nego wiąże się los wielu mieszkań

ców Złocieńca. Przed laty firma
zatrudniała ponad tysiąc osób. Jak
na złocienieckie warunki, był to
"kolos”. Ogłoszenie upadłości za
kładu i zwolnienie załogi postawiło
Złocieniec w czołówce miast o naj
większym bezrobociu. Po długo
trwającym procesie upadłości,
który wielu osobom do dzisiaj ko
jarzy się z dewastacją zakładu, po
wielu perypetiach, w grudniu
1992r. Zakłady Przemysłu Wełnia
nego nabył Witold Łosowski, bi
znesmen z Łodzi. Jego wspólni
kiem został Jerzy Zbiec. Do czerw
ca 1993r. zatrudniono 250 osób, a
firma otrzymała kredyt na rozpo
częcie procesu produkcyjnego.
Pierwszy kryzys nastąpił, kiedy
bank nie przekazał drugiej raty
kredytu.
- Przyczyną kłopotów z bankiem
- mówi T. Czerwonka- była utra

ta wiarygodności przez głównego
już wówczas właściciela firmy,
Jerzego Zbiecia.

część pieniędzy. On jednak nadal
zapewniał, że jego los związany
jest z ZPL.
Na początku tego roku zakład
zatrudniał około 150 osób. Toczy
ły się rozmowy w sprawie sprzeda
ży gminie stołówki i biurowca ZPL.
Do sprzedaży jednak nie doszło.
Zarząd Miejski, upoważniony
przez radnych do negocjacji, pro
ponował tak zwaną "opcję zero
wą”, czyli przekazanie budynków
za długi. Właściciel ZPL chciał
dopłaty w gotówce.
Tymczasem firmie nie udało się
podpisać korzystnych zamówień i
większość produkowanych kocy
"szła na magazyn”. Równocześnie
przystąpiono do likwidacji kotłow
ni i wywózki części maszyn na
złom. Pod koniec kwietnia pracow
nicy ZPL otrzymali wypowiedze
nia. Kierownictwo zakładu tłuma
czyło zwolnienia ",koniecznością

doprowadzenia do stanu zerowego,
jeżeli chodzi o finanse”. Zapewnia

W sierpniu ubiegłego roku, pod
czas walnego zgromadzenia wspól
ników zmieniono zarząd spółki.
Na czele zakładu stanął właściciel
Jerzy Zbiec, wypowiedzenie otrzy
mał dotychczasowy dyrektor gene
ralny, Tadeusz Czerwonka.
- Zabiegi o awyprowadzenie”

no jednak, że zwolnienia nie ozna
czają likwidacji zakładu. Coraz
mniej ludzi wierzyło jednak w te
zapewnienia.
W kwietniu, w wywiadzie dla
"Gazety Złocienieckiej”, burmistrz
Złocieńca, Grzegorz Czakański
powiedział między innymi: "Mia

ośrodka wczasowego ze spółki spo
wodowały, że straciłem wiarę w
szczere intencje właściciela, odmo
wę transakcji i zwolnienie mnie z
pracy - twierdzi dzisiaj były dy

sto może w ogóle nie odzyskać swo
ich pieniędzy. Jeżeli zakład ogłosi
upadłość, to na liście będziemy
którymś z kolei wierzycielem. Za
wsze było takie ryzyko, bo przecież
decydowaliśmy się na odroczenie
(podatku od nieruchomości dop.
autora) nie po to, żeby kogoś wzbo
gacić, tylko po to, by zachować
miejsca pracy i robiliśmy wszyst
ko, żeby te miejsca utrzymać. To
jest ryzyko. I zawsze ten, kto udzie
la kredytu, udziela poręczenia,
udziela odroczenia- ryzykuje”.

rektor.
Rzeczywiście, we wrześniu Je
rzy Zbiec "zamienił” ośrodek na
"część majątku, która była nie
zbędna do rozruchu”. Nowym wła
ścicielem ośrodka wypoczynkowe
go została... żona pana Zbiecia. Ten
ruch wiele osób odebrało jako sy
gnał, że właściciel chce wycofać się
z interesu, odzyskując chociaż

Czy umowa rzeczywiście istniała?
Tego nie udało się ustalić podczas
procesu przed Sądem Rejonowym w
Sławnie przeciwko Jerzemu Korży,
właścicielowi Agen
cji Usług Detekty
wistycznych „Her
mex” w Słupsku.
Oskarżono go o za
garnięcie 10 milio
nów złotych na
szkodę
Banku
Spółdzielczego w
Postominie. Kilko
ro pracowników ze
znając przed są
dem, miało wątpli
wości, czy taka
umowa została za
warta. Co się z nią
stało, nie pamiętał
nawet inicjator jej
zawarcia, Jan Cichoński, były dy
rektor banku.

zeznał przed sądem były dyrektor
BS, Jan Cichoński.
Pod koniec października 1992
roku, Bank Spółdzielczy w Sław

współpracę z agencją „Hermex”
podjął bank w Postominie. Zlecił
windykację należności od kilku
dłużnikóyy, wpłacając na poczet
postępowania egzekucyjnego 16,5
miliona złotych.
- Zdenerwował nas Ch., jeden
z dłużników - powiedział przed
sądem Jan Cichoński, który zaan
gażował agencję „Hermex” i od
szedł na emeryturę. - Nie spłacał

kredytu, tylko hulał.

Odzyskanie po-(
życzonych pienię
dzy dzisiaj nie jest
łatwe. Wyrok sądo
wy
nakazujący
zwrot długu nie
wiele pomaga. Komornik sądowy
działający w ramach prawa bywa
bezsilny - nie ma co zająć dłużni
kowi, bo ten zdążył wyzbyć się
swego majątku. Poszukuje się
więc innych sposobów odzyskania
pieniędzy. Banki Spółdzielcze w
Sławnie i Postominie, które szuka
ły pomocy w agencji detektywi
stycznej, nie należały do wyjątków.
Praktykowały to inne banki spół
dzielcze w województwie słup
skim. Na sali sądowej kilkakrot
nie podawano przykład BS w Człu
chowie.
- Zwróciliśmy się do agencji

pana Korża, bo tak nam poradzi
ła pracownica słupskiego BGŻ -

ści na raty. Agencja zamiast oddać
pieniądze wpłacone przez Ch. ban
kowi, zatrzymała je dla siebie. Je
rzy Korż tłumaczył, że pieniądze te
zostały wliczone w poczet kosztów
windykacyjnych. To dlatego zagi
niona umowa była tak ważna, po
nieważ dopuszczała, jak twierdził
Korż, potrącenie kosztów egzeku
cyjnych z odzyskanych sum. Sąd
jednak nie wziął pod uwagę tych
wyjaśnień, przecież bank na ko
szty egzekucyjne przekazał agen
cji zaliczkę. „Hermex” nawet nie
próbował dokonać z bankiem roz
liczenia kosztów i nie przedstawił
stosownego na tę okoliczność do
kumentu. Na ponaglenia banku
nie odpowiadał, a także nie podej
mował pism. Sąd uznał Jerzego

Korża za winnego zagarnięcia
na szkodę BS w Postominie 10
milionów złotych i skazał go na
10 miesięcy pozbawienia wol
ności zawieszając wykonanie
kary na trzy lata, 5 milionów
grzywny i pokrycie kosztów
sądowych. Zobowiązał też Kor
ża do naprawienia szkody ban
kowi. Wyrok jest nieprawo
mocny.

„Śmieszna” suma

Gorzej ze
ściąga
niem na
leżności

nie podpisał z agencją „Hermex”
umowę o windykację nie spłaco
nych w terminie kredytów banko
wych. Na poczet kosztów windykacyjnych wpłacił zaliczkę w wysoko
ści ponad 42 milionów złotych.
Jednak już 11 stycznia 1993 roku
BS w Sławnie zrezygnował z usług
agencji Korży i zażądał zwrotu
zaliczki. „Hermex” pieniędzy nie
zwrócił, sprawa powędrowała do
prokuratora. Jednak prokurator
nie dopatrzył się przestępstwa,
sprawę umorzył, bank musi docho
dzić zwrotu zaliczki na drodze pro
cesu cywilnego. Czy ją odzyska,
należy w to wątpić.
Za przykładem BS w Sławnie

Gdzie przepadło
10 milionów?
Agencji „Hermex” udało się
wyegzekwować od Ch., mieszkań
ca jednej z wsi gminy Postomino,
10 milionów złotych. Wprawdzie
Ch. zeznając w sądzie jako świa
dek, upierał się, że wpłacił w agen
cji 15 milionów złotych, ale pokwi
towania miał tylko na dziesięć.
Musiał się dłużnik, pan Ch. moc
no przestraszyć agentów „Hermeksu”, bo osobiście zawoził pienią
dze do siedziby agencji w Słupsku
i prosił tam o rozłożenie należno

Pohandlujmy
z Holendrami
Korespondencja własna "Głosu"
Holandia dość niespodziewanie
stała się jednym z najważniejszych
partnerów gospodarczych Polski. W
I półroczu br., w obrotach handlo
wych Polski z Zachodem, Holendrzy
uplasowali się na drugim miejscu, za
Niemcami, ale przed Francuzami i
Włochami.
O szansach i barierach polskoholenderskiej współpracy gospodar

Jerzy Korż podczas przewodu
sądowego zachowywał się, jakby o
sposobach działania swej firmy
dowiedział się dopiero w sądzie. W
pewnym momencie oznajmił, że
suma, o której mowa, jest śmie
szna, mógł ją przecież oddać w
każdej chwili.
Z zeznań pracowników agencji
wynika, że panował w tej firmie
kompletny bałagan w dokumento
waniu operacji finansowych.
Wpłaty sum wyegzekwowanych od
dłużników przyjmowała kasjerka
firmy. Pieniądze te bez pokwitowa
nia przekazywała Jerzemu Korżowi lub innym pracownikom. Ro
biono jakieś zapiski na ten temat
w zeszytach. Pracownicy byli za
trudnieni bez umów o pracę, ot, na
słowo.
Na pytanie sądu, dlaczego
agencja nie mając do tego prawa,
podjęła się windykacji należności
bankowych, Korż wyjaśnił:
- Bo to przynosiło duże zyski.
I w to akurat trzeba wierzyć.

JERZY ŻELAZNY

tościowe. Kto ma dokonać takiego
podziału, skoro nasze biuro liczy za
ledwie czterech merytorycznych pra
cowników, a izb lokalnych w Polsce
jest kilkadziesiąt? Sytuacja się zmie
nia i wiemy, że Krajowa Izba Gospo
darcza pracuje nad stworzeniem ta
kiej efektywnej bazy danych. BRH
ma w tej chwili dostęp do dwóch baz
danych - Business Foundation i Tfe-

Od lewej: Józef W. Hoppen i Krzysztof Klasa.
Fot. autora

KRZYSZTOF BEDNAREK

Detektyw przed sądem
Znamy powiedzenie: - pewne jak w banku. Oznacza ono,
że powierzajqc bankowi pieniqdze, nie musimy obawiać się,
że zginq. Czasem jednak z banku ginq nie tylko pieniqdze.
Także dokumenty. Z Banku Spółdzielczego w Postominie zgi
nęła umowa dotyczqca sciqgania należności od dłużników
banku przez agencję detektywistycznq.
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czej rozmawiamy z kierownictwem
Biura Radcy Handlowego Ambasady
RP w Hadze - radcą handlowym
Józefem W. Hoppenem i attache
handlowym Krzysztofem Klasą.

- Czy widać polskie produkty
na holenderskim rynku?
- Nie przesadzajmy. Polski eks
port to głównie produkty służące do
dalszego przetwórstwa, surowce i
żywność. Holandia z drugą pozycją
na liście polskiego eksportu to rap
tem 5,4 procenta jego ogólnej warto
ści. To fakt, że Holandia jest 2-3
partnerem handlowym Polski, nato
miast my dla Holandii jesteśmy
dwudziestym.

- Obserwują panowie od lat
holenderską gospodarkę, jej ry
nek wewnętrzny, promocję eks
portu. Co może służyć nam za
wzór?
- To wszystko, co robi się dla
zwiększenia eksportu. Mają niesa
mowicie rozwinięty system promocji
eksportu i szkolenia w tym zakresie
kadr. Marketing jest obowiązkowym
i jednym z najważniejszych
przedmiotów w szkołach średnich i
wyższych. Mają wzorcowy system
dotacji do artykułów rolno-spożyw
czych. Posiadają znakomite firmy
usługowe, transportowe, ubezpiecze
niowe i finansowe, od wielkich mię
dzynarodowych koncernów poczyna
jąc, a kończąc na małych rodzinnych
przedsiębiorstwach o tradycjach
przechodzących z pokolenia na poko
lenie. Rząd holenderski stosuje róż
norodne preferencje dla eksporte
rów. Mogę podać jako skrajny przy
padek, że jedna z firm holenderskich
zaproponowała polskiemu importe
rowi farbę dachową w cenie 2,5 gul
dena za puszkę. Ta sama farba na
miejscowym rynku detalicznym, już
z narzutami, VAT, bez preferencji
eksportowych kosztuje... 60 gulde
nów.

- Jaką rolę odgrywa Biuro
Radcy Handlowego w rozwoju
współpracy polsko-holender
skiej?
- Mogłoby odgrywać większą,
gdyby polskie firmy prowadziły bar
dziej ekspansywną politykę ekspor
tową. Kiedy organizujemy większe
imprezy promocyjne, to trudno nam
zebrać odpowiednią liczbę firm,
które chciałyby fachowo przygoto
wać swój udział. Otrzymujemy dużo
materiałów pisanych - albumy, fol
dery czy biuletyny, i w ogóle z tego
nie korzystamy. Nie dlatego, że jeste
śmy leniwi, ale z powodu niewielkiej
przydatności takich materiałów.
Przeważnie są już nieaktualne.
Zmieniły się nazwy firm, ich telefo
ny...
Holendrów interesuje wyłącznie
branżowy katalog firm w poczcie
komputerowej. Kiedy dostajemy w
BRH dysk komputerowy od jakiejś
regionalnej polskiej izby przemysło
wo-handlowej zawierający aktualny
wykaz firm, ale bez podziału na
branże, to jest to zui

leadreson, zawierających adresy
ponad 700 tys. przedsiębiorstw kra
jowych. Z podziałem na branże jest
jednak zaledwie 5 tys. adresów.

- Poza kojarzeniem partne
rów drogą korespondencyjną
czy BRH ułatwia kontakty bez
pośrednie?
- Jesteśmy w stanie pomóc każ
dej firmie, pod warunkiem, że będzie
miała rekomendację lokalnej izby
przemysłowo-handlowej. Organizu
jemy w siedzibie BRH w Hadze 2-3dniowe promocje jednej firmy i trze
ba zaznaczyć, że jest to bardzo sku
teczne, bo z reguły kończy się wielo
ma kontraktami, co trwale lokuje na
miejscowym rynku. Posiadamy ład
ny obiekt z dwiema dobrze wyposa
żonymi salami konferencyjnymi. Je
żeli firma sobie życzy, może zorgani
zować wystawę swoich produktów,
wydać przyjęcie. Takie spotkania
promocyjne zawsze cieszą się dużym
zainteresowaniem.

- Be bierze za swe usługi do
radcze, informacje handlowe?
- Nic. Jesteśmy instytucją dzia
łającą bez zysku. Warto dodać, że
amerykańskie BRH pobierają opła
ty od swoich firm. Pieniądze wpły
wają na konto Ministerstwa Han
dlu, przez co nie jest naruszony sta
tus dyplomatyczny BRH (działalno
ści komercyjnej zabrania konwencja
genewska). Uzyskane tą drogą środ
ki pozwalają na dófinansowanie
BRH, m.in. zwiększenie personelu
fachowego, komputeryzację, moder
nizację łączności, współpracę z miej
scowymi wywiadowniami gospodar
czymi. Zaproponowaliśmy w mini
sterstwie przyjęcie podobnego roz
wiązania w polskich misjach handlo
wych, ale wniosek ten pozostał bez
odpowiedzi.

- Czy widzicie Panowie szan
sę, dla firm z województw kosza
lińskiego i słupskiego, zawarcia
korzystnych kontraktów, znale
zienia budzących zaufanie part
nerów, wejścia na holenderski
rynek?
- Oczywiście, pod warunkiem, że
wasze firmy takich partnerów po
szukują. Ale to zależy od prężności
tych firm i lokalnych izb przemysło
wo-handlowych. Ze strony Biura
Radcy Handlowego deklarujemy
życzliwe zainteresowanie i pomoc w
granicach naszych, skromnych jed
nak, możliwości.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał

STANISŁAW SIKORA
Ps. 1) Pan radca handlowy amba
sady RH w Holandii Józef W. Hop
pen jest dobrze zorientowany w
sprawach naszego regionu. W 1945
r. przybył z rodzicami do Słupska,
gdzie ukończył szkołę podstawową i
ogólniak. Potem studiował i praco
wał w Trójmieście, ale często odwie
dzał Słupsk.
2) Holandia: powierzchnia - 41,9
tys. km kw., ludność - 15 min, do
chód narodowy na 1 mieszkańca

LOS SIĘ PLECIE
Swoieao ósmeao svna Urszula
urodziła w kolejce po zasiłek.

Miejsce i czas

Stare kobiety
wysiadują
Za komuny były przydatne. Cór
ki pracowały, babki - dopóki dopi
sywało zdrowie - niańczyły dzieci,
gotowały obiady, stały w kolejkach.
Dziś coraz mniej córek wychodzi
do pracy i nie ma już kolejek, więc
nikt nie chce babek trzymać u sie
bie, córki nie, a synowie jeszcze
mniej; stary człowiek jest jak ruina
i nie jest przyjemnie mieć wciąż
ruinę przed oczami i zresztą wiado
mo, do jakiego to zmierza końca.
Tak - w dużym skrócie - uogól
nia problem pani Wanda, lat 72,
częsta bywalczyni przychodni rejo-

nowej nr 2 przy ul. Lampego i tak
też widzi ją stałe mniej więcej gro
no pań w jej wieku. Poczekalnia
przychodni zastępuje im poniekąd
klub seniora, bo - no, proszę powie
dzieć - dokąd jeszcze może pójść
towarzysko stary człowiek w mie
ście Koszalinie? „Złoty wiek” na
Piłsudskiego wywiesił kartkę na
drzwiach, że zaprasza w środy je
dynie, na kilka godzin po południu,
zaś w ruderze na Matejki została
chyba tylko tabliczka przy wejściu,
„całodzienny dom pobytu” czy ja
koś podobnie, przypomina sobie
pani Barbara, bo gdy raz tam w
sobotę z ciekawości poszła, zasta
ła tylko zamknięte i okratowane
drzwi z wywieszką „Tania odzież”,
a cała ściana w korytarzu opryska
na jest wulgarnymi wyrazami.
Spotykają się więc w przychodni
i rozmawiają o życiu; o ischiasie i
tych okropnych cenach, o astmie i
o wnuku, że otworzył szczęśliwie
mały biznes, o zapaleniu żył i o
strasznej synowej ze sztucznymi
paznokciami, o obrzękach nóg i o
pani Jadwidze, która gdy próbowa
ła sprzedawać warzywa z działki,
to ją „zawodowcy” z miejsca na
miejsce pod tym supersamem tak
ganiali, tak ganiali...

„Mój” pan doktor z tejże przycho
dni mówi, że w grupie pacjentów
powyżej 65 lat - cztery osoby na dzie
sięć są ofiarami trzech lub więcej
przewlekłych schorzeń równocze
śnie, a prawie wszystkie cierpią na
depresję, z poczuciem winy i bezna
dziejności, bezsennością, myślami
samobójczymi - ot, co u młodych jest
niepokojącym problemem zdrowot
nym, u dziadków i babek jest star
czym dziwactwem i tyle...
- Już Eurypides pisał, że starzec
jest tylko żyjącym grobem
i

przedmiotem kpin młodych - mówi
mój pan doktor, erudyta i brutal o
sercu gołębim.

* * *

„Albowiem, panie szanowny powiada u Dostojewskiego pijanica Marwieładow - człowiek bez
względnie musi mieć dokąd pójść.
Bo gdy człowiek nie ma dokąd
pójść, to bardzo już z nim jest źle,
panie szanowny”.
Znajome moje stare kobiety z
przychodni nr 2 chodzą.
Na zdrowotne spacerki po par
ku, póki ciepło.

Na przystanki autobusowe, póki
można wysiedzieć na świeżym po
wietrzu.
Na dworzec kolejowy, o każdej
porze roku.
Siedzi się na przystanku, bo za
wsze to jest urozmaicenie, a przy
tym pozór: że właśnie ma się do
kądś, w jakiejść sprawie konkret
nym autobusem pojechać, coś za
łatwić, więc jest się jeszcze kimś, a
nie tylko takim wrakiem bezuży
tecznym, co budzi w otoczeniu iry
tację i agresję... Siedzenie na przy
stanku jest ciekawsze, niż na ław
ce w parku. A siedzenie na dwor
cu jest wprost podniecające, mówi
pani Barbara, prawie jak w kinie!
Do kina stare kobiety nie cho
dzą, bo po pierwsze to sprawa ko
sztów, a po drugie na tych filmach
dzisiejszych wciąż ktoś kogoś za
bija albo pokazują rozpasany seks.
Dawniej pani Barbara lubiła posie
dzieć w klubie MPiK przy szklance
herbaty - dziś jest tam sklep tekstyl
ny.
W bibliotece osiedlowej można
jeszcze posiedzieć, nie za długo,
oczywiście, ale zawsze... Bardzo
gościnne są panie w bibliotece
osiedlowej na Władysława IV - in
formuje pani Barbara.
Ma się jednak rozumieć, że wy
siadywanie w przychodni nad tym
wszystkim góruje. Bo grono jest
dobrane i dobrze się rozumie. Bo
rozmowa jest współczująca, te tro
chę ciepła daje i trochę dodaje ży-

cis
CZESŁAWA CZECHOWICZ
PS W artykule moim pt. „O Ro
sji i przebaczeniu” (Magazyn GK z
25-26 września br.) przedostatnie
zniekształcone zdanie prawidłowo
powinno brzmieć: „Mogiły mogą
być wspólne, ale każda ofiara mia
ła - lub ma, jeśli przeżyła - imię, na
zwisko i swój odrębny, ludzki los”.

Bóle zaczęły się za wcześnie;
na miesiąc przed rozwiąza
niem chodziła przygięta ni
czym stara baba, postękując od
czasu do czasu i wyrzekając
szeptem na kobiecą dolę. Ale
komu miała się skarżyć i o co?
Dziecko w drodze - wola boża.
Miała być córka, czarnowłosa
po ojcu, czamobrewa po mat
ce, ładniutka. Malec wyjrzał na
świat dwa tygodnie przed ter
minem. W urzędzie.
Zgadały się z sąsiadką, że do
Miastka wybiorą się razem. Ta
kich jak one wiele wyrusza pod
koniec miesiąca do „opieki” - po
moc społeczna wydaje decyzje i
płaci zasiłki ciążowe. Urszula
ubrała się w stylu „do miasta”,
elegancko. Szły piaszczystym po
boczem, potem brukiem, na kocich
łbach wykręcały obcasy odczy
szczonych butów. Szły powoli raz, że Urszulę bolał
krzyż, dwa - że ciężko
iść z brzuchem jak bę
ben. Na stacji wsiadły
do pociągu. Tu wygo
dniej,
porozmawiać
można na siedząco, na
ludzi popatrzeć, bo u
nich we wsi tylko 16
dymów i każdy o każ
dym wszystko wie.
W mieście się pozna
li, na zabawie. Ona cho
dziła do szkoły krawiec
kiej, a on tam mieszkał.
Dwa lata później pierwsze dziecko. To,
no, wpadka była. Ślub
wzięli, gdy miało 4 mie
siące. Wrócili do wsi, na
swoje.
- Niby krawiectwo

dobry fach, jak Urszulka chce, to coś tam dla
siebie uszyje - opowiada
matka, Klara Klęska. -

Ale dzisiaj nie warto
nawet na zamówienie,
materiału taniego nie
masz, to i się nie opła
ci. A lumpeksy tanie;
wszystkie tera biorą z
lumpeksów.
- Jakoś nam wystar
cza - czasem mąż zaro
bi, trochę z opieki do
staniemy... Nie narze
kam. Żeby sobie tak po
zwolić, to byłyby bra
ki... - myśli sobie

jeszcze mnie zdążyli przyszykować
do porodu. No, a za godzinę było
po wszyskim. Za pięć dni wyszłam
ze szpitala.
Aha, pieniądze dostała poza
kolejnością.
Poród miała lekki, choć dzie
ciak duży, bez „setki”- cztery ki
logramy. Tylko nie córka była, a
znowu syn. Ósmy syn Haliny i Pio
tra; pierwszy był Robert, potem
Paweł, Andrzej i bliźniaki - Dawid
i Daniel - jeszcze Adam i Bartło
miej, teraz ostatni(?) - Przemek.
Urszula ma 32 lata.
- Czy to ostatnie? Nie, to przy

padkiem, raczej nie planowane.
Ale, co robić? Są, to trzeba chować
- wyznaje Urszula swoją filozofię.
- Chciałaby pani mieć więcej?
- Jak będą, to nie wyrzuci
gdzieś pod lasem... - unosi się
matka Urszuli. - Będziemy cho
wać - córka zgadza się z matką.

Krystyna Frankiewicz

a po wyborach, jak został radnym,
jeszcze nie odwiedził swoich wy
borców.
Tylko z ubraniami nie mają
Drożdżowie problemu; ciuszki

skowa. Niejeden chłop zazdrości
Piotrowi, że samych synów baba
rodzi. Kto wie, może prawdę mat
ka mówi drużynie? Na razie
siódemka dokazuje na podwórku,
na drodze, u sąsiadów.
Trudno utrzymać ich w
jednej gromadzie. Za to
do zdjęcia siadają zgo
dnie, poszturchują się
łokciami, przepychają.
Od sąsiadów się też
dzieciaki wkręciły. W
kąt poszła ulubiona za
bawka, o którą zawsze
tyle krzyku było - koło
z kierownicą, co to cały
rower udaje. I psa żad
ne nie nęka. Cisza, jak
makiem zasiał. Chłopa
ki o słomianych włosach
wgapiają się w obiek
tyw.
- Dzieci wojny to są
- żartuje babcia -kto by

tam ich pilnował; samo
chodów tu ni ma, na
pole idą, na podwórko.
Czego tu się bać? Ja
wiem, jak tojest, ja mia
łam dzieci jedenaście.
Zostało siedem.
****
Cała rodzina - dzie
sięć osób - mieszka w
starych, walących się
czworakach. Dwa poko
je (12 i 20 metrów kwa
dratowych), kuchnia.
Sławojka na zewnątrz,
przeżuta zębem czasu.
W centralnym punkcie
większego pokoju, w
środku meblościanki kolorowy
telewizor.
Nad łóżkiem - Święta
Rodzina i portrety ślub
ne czuwają nad ciepłem
domowego
ogniska.
Jest bluszcz, jest pa
protka i porozrzucane
zabawki.

Urszula.
Wysiadły w Miastku
na dworcu. Poszły pro
sto do urzędu.
A w urzędzie, znaczy
w opiece społecznej tłok , bo to piątek był i
koniec miesiąca! W ko
rytarzach się aż kłębiło!
Odstały nieźle, nim się
dostały do „swojego”
pracownika socjalnego.
Urzędnik dał decyzję,
poszły do kasy po pie
niądze.
- Wyszłam na kory

- Nie wiem, jak to
się robi, to jakoś samo...
- zaśmiewa się Urszu
la, gdy tłumaczy feno
men powicia ośmiu
„chłopa”. - Męża trzeba
Trudno utrzymać ich w jednej gromadzie. Za to do zdjęcia siadają zgodnie, poszturchują
się łokciami, przepychają. Od sąsiadów też się dzieciaki „wkręciły” - przecież atrakcja.

tarz i czuję, że po no
gach mi leci. Nawet w kolejce nie
zdążyłam postać, nie usiadłam
nawet. Powiedziałam tylko sąsiad
ce, że się zaczęło. Wtedy „nasz”
pracownik, zadzwonił po pogoto
wie, za dziesięć minut karetka
przyjechała. Potem już normalnie;

- Może to i prawda, co gada

ją..., że tu niby w ciąży chodzą, aby
zasiłek mieć - zastanawia się bab
ka ośmiu wnuków. - No, a co tu
robić, żadnej rady innej ni ma. Bo
i pracy ni ma; o, ona gdzie
niby do pracy pójdzie?!
Urszula się na to dziwi: -

Kto by się tam starał o dzie
ci, żeby tylko zasiłek dostać?
Wychowanie dziecka kosztu
je, nie? Zasiłek się kończy,
jak tylko dziecko skończy pół
roku, no i co dalej? Stałej
pracy we wsi ludzie nie
mają, najwyżej na sześć
miesięcyjako interwencyjni.

przechodzą z dzieci starszych na
młodsze.
Młodszych coraz więcej, ciuszki
coraz starsze.
- Drużyna piłkarska będzie
swoja - zaśmiewa się z córki Klę-

nych nie myślimy. Miałam kiedyś
założoną spiralę, była prze
rwa między bliźniakami. A
później to już nie miałam
kiedy - zanim zdążyłam za
łożyć, to znowu byłam w cią
ży. Tak jakoś zeszło.
- Teraz pani założy?
- Po co jej spirala, co ona
tam będzie sobie psuła... rusza z odsieczą matka. Cór
ka milczy.
- A mąż przy następnym
nie będzie krzyczał?
- Jak zrobi, będzie cho

wał. Przecież to nie czyjeś,
nie zbierane, ale jego, nie?!
- Tb jest moja tajemnica!
Trzeba samemu próbować,
aż się trafi - zbywa Piotr py

wylicza babcia Klęskowa. -

W centralnym pukcie „salonu” - ko
lorowy telewizor w meblościafice,
Nad łóżkiem portrety ślubne czuwa
ją nad ciepłem domowego ogniska.
Jest bluszcz, jest paprotka i poroz
rzucane zabawki.

Księdza u Drożdżów,
owszem, był, ale po kolędzie.
Wieś nachodził też kandy
dat na radnego, pan S.
Cuda obiecywał, pomoc dla
wszystkich mieszkańców -

wam zazdroszczą?
- No, nie wiem, czy

- Nie myślała pani, żeby się
jakoś zabezpieczyć przed ciążą?
- O środkach antykoncepcyj

ka. Na obiad kartofelki. Jak
jest mięso, to się mięso zro
bi, a jak nie, to co inne Krowę mają, świnie, 20
arów działki wprost za
oknem, to latają, jak mogą.
Kur nie mają - pasza stoi
400 tysięcy za metr.

zapytać, on wie.
- Pewnie ludzie

zazdroszczą. Może tego, że za nich
więcej pieniędzy mamy niż oni za
swoich.

Rodzina Urszuli i Piotra
Drożdżów na pomoc inną niż
od państwa liczyć nie może.
Krewni żyją swoim życiem,
każdy ma swoje wydatki, to
niby jak mają pomóc?
- Raz mleko, raz herbat

„Zatrute życie
oraz grupie pracowników Gospo
darstwa Skarbowego Nacław i
ZUK w Polanowie, która spraw
nie, solidnie i z pełnym poświęce
niem w ciągu dwóch dni wykona
ła swoją robotę.
Dziękujemy wreszcie naszemu
byłemu (mam nadzieję) antagoni
ście, mgr. inż. Marianowi Zająco
wi, za wybudowanie szamba i za
to, że w końcu dostrzegł w nas
współobywateli godnych poważne
go traktowania.
Dzięki łańcuchowi osób dobrej woli
zyskali ludzie i ziemia, którą trzeba
chronićjak najcenniejszy skarb.
Z wyrazami wdzięczności i sza
cunku

Tylko z ubraniami nie mają Drożdżowie problemu; ciuszki prze
chodzą z dzieci starszych na młodsze. Młodszych coraz więcej,
ciuszki coraz starsze.

Dzieci
woj ny

Śladem publikacji

Z satysfakcją spieszę powiado
mić, że nasza wspólna walka o
szambo została uwieńczona peł
nym sukcesem.
W imieniu wdzięcznych mie
szkańców wsi Kościernica skła
dam serdeczne podziękowanie za
niezwłoczne i życzliwe zaintereso
wanie naszą sprawą pani redaktor
Danucie Iskrzyckiej, za celny arty
kuł na łamach waszej gazety, bur
mistrzowi Miasta i Gminy Pola
nów, mgr. inż. Józefowi Paluszko
wi, oraz pracownikom Urzędu
Gminy za poparcie, materialną
pomoc i stały nadzór nad budową
szamba. Pani mgr Jolancie Koziołowskiej za doskonałą poradę pratkim osobom wspiera-
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- Nie wiem, jak to się robi, to jakoś
samo... - zaśmiewa się Urszula, gdy tłu
maczy fenomen powicia ośmiu „chłopa”.
- Męża trzeba zapytać, on wie. - To jest
moja tajemnica! Trzeba samemu próbo
wać, aż się trafi - zbywa Piotr, mąż Urszuli.

tanie o fenomen ośmiu sy
nowskich narodzin. Koledzy
nie raz go o to już pytali,
każdy jest ciekaw, każdy
chce wiedzieć. - Nie da
rady, nie powiem - śmieje
się zadowolony.
- Będzie dziewiąty syn?
- Ja się nie wypieram.

Może być różnie, nie po
wiem, że nie będzie.
PRZEMYSŁAW
NIECHCIAŁ
Fot.

Radosław Brzostek

SOBOTA-NIEDZIELA, 1-2.10.1994 r.
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Dwa razy w tygodniu kilka milionów Polaków zasiada przed telewi
zorami czekając na cud. Każdemu wydaje się, że tym razem to jemu
właśnie dopisze szczęście. Miliard w środę, miliard w sobotę...

nych miliardów odebrało zaledwie po
około sto milionów złotych.

Wątpliwy dowcip
Czasami zdarza się, że to nie los
rujnuje marzenia "miliardera”, poma
gają mu dowcipni bliźni.
Pewien mężczyzna przyszedł pod
kolekturę z kuponem - było to jeszcze
przed wprowadzeniem lottomatów - i
zaczął sprawdzać wylosowane numery.
- Słyszałem tylko, jak mówił pod
nosem "jest, jest”... - opowiada prowa
dzący kolekturę. - Gdy powtórzył to

słowo po raz piąty, głos mu się nieco
zmienił. Potem usłyszałem tylko "Rany
Boskie mam...” i widziałem sylwetkę
mężczyzny przebiegającego przez zebrę
na czerwonym świetle. Byłem pewien,
że widziałem szczęśliwego miliardera.
Po pewnym czasie podeszło do kolektu
ry dwóch mężczyzn. - Był tu taki z
"szóstką”? - zapytali i śmiejąc się opo
wiedzieli, jak to zanudza ich wymyśla
niem coraz to nowych, pewnych syste
mów. Postanowili go uszczęśliwić. Wie
dzieli, że nie znał wylosowanych nume
rów i przepisali je na nowy kupon, ban
derolę przykleili ze starego. "Niech cho
ciaż przez godzinę poczuje się boga
czem”.
Takie kawały mogą się jednak skoń
czyć dramatycznie. A nie zdarzają się
wcale rzadko. Po jednym z takich żar
tów, który własne dzieci zgotowały jed
nemu z grających, tatuś wylądował w
szpitalu z zawałem. Najgorsze, że do
końca był przeświadczony o wygranej.
Trudno było go przekonać, że to tylko
dowcip.

Kupon marzeń
Starzy gracze, totolotkowi weterani wiedzą, które liczby "cho
dzą”, a które można spokojnie ominąć, nie zaśmiecając sobie
systemu. Do typowania służą zestawienia najczęściej wyloso
wanych liczb. Mniej dociekliwi skreślają datę urodzin członków
rodziny, szczęśliwe numery podpowiedziane przez horoskop,
rozbity na kombinację numer rejestracyjny samochodu.
Pragnienie głównej wygranej jest
twórcze. Leniwi pozostawiają myślęnie lottomatowi. Maszyna układa za
nich liczby na chybił-trafił. Grają w
dużego lotka, express lotka i ligę pił
karską. Młodzi, w wieku średnim i
emeryci, kobiety i mężczyźni. Kupony
wysyłają indywidualnie i grupowo,
wówczas wspólnie finansują grę i dzie
lą się wygraną. Emeryci zwykle wysy
łają po kilka kuponów, ale za to regu
larnie. Młodsi są zwolennikami syste
mów skróconych. Skreślają więcej bczb
(do dwunastu) w jednej kratce. Tb oczy
wiście kosztuje odpowiednio drożej, ale
daje większe szanse. Inni wolą rozbu
dowane kombinacje wytypowanych
przez siebie liczb na kilku, a nawet kil
kudziesięciu kuponach.
- Liczby typuje się różnie. Właściwie

każdy gra na swój sposób - wyjaśnia
mężczyzna w kolejce przed kolekturą.
- System można opracować samemu
lub ściągnąć z poradników. Najważ
niejsze to wpisać odpowiednie liczby.
- To wciąga i pozwala żyć nadzieją

- mówi kobieta trzymająca w ręku plik
kuponów. - Ciągle się słyszy o bizne
smenach zarabiających miliardy. W

telewizji człowiek się napatrzy na "Dy
nastię”, a sam zarabia tyle, żeby z gło
du nie umrzeć. Wtedy pieniądze śnią
się po nocach. Jedyna szansa to totolo
tek, bo jak inaczej?

Niektórzy starają się
pomóc szczęściu
W ubiegłym roku jeden z graczy w
Słupsku wysłał około... dziesięciu ty
sięcy kuponów! Nie wiadomo, czy zy
skał czy stracił. Jedno jest pewne
"szóstki” w tym czasie w Słupsku nie
stwierdzono.
Grający przekazują sobie z ust do
ust, pewnie ku pokrzepieniu, plotkę o
graczach utrzymujących się z gry w
lotto.
- Tb nie plotka, są tacy - mówi pro
wadzący kolekturę w centrum Słup
ska. - Co prawda nie wygrywają od

Były fryzjer wyłudził od słupskiego „Famarolu” osiemnaście kosiarek, które następnie
wywiózł do Niemiec. Czy fabryka odzyska po
nad trzysta milionów złotych?
Niebawem "Interpol” roz
pocznie w Niemczech poszu
kiwania rolników, którzy
przed dwoma laty kupili
skradzione w słupskim "Famarolu” kosiarki rotacyjne.
Z takim bowiem wnioskiem
wystąpiła do międzynarodo
wej organizacji policyjnej
słupska prokuratura, wzna
wiając zawieszone w 1993 r.
śledztwo.

gazynu i... po Romanie N. siad
zaginął.
Fabryka czekała na pienią
dze. Ponaglała dłużnika pi
smami, aż wreszcie dowie
działa się w Niemczech, że
firma , która wywiozła ko
siarki ze Słupska, nie istnie
je, natomiast pan N. poszu-

razu miliardów, ale niższe wygrane
trafiają niemal co tydzień. Po prostu
grają dość wysoko, systemami, za kil
kaset tysięcy złotych jednorazowo. W
jednym tygodniu stracą, w drugim im
się zwróci, a w następnym jeszcze tro
chę zostanie.

Czasami szczęście
jest zezowate
W jednej z kolektur:
- Kilka tygodni temu przyszła pani,

która gra u mnie już od dłuższego cza
su, skreślając wziąż te same liczby mówi pracownik kolektury. - Wyjecha
ła na wczasy i zapomniała wysłać. Po
sprawdzeniu okazało się, że miałaby
"piątkę” w dużego lotka. Prawie cztery
miliony.
Okazuje się, że samo trafienie
"szóstki” jest trudne, ale trzeba ją je
szcze trafić tak, by nie dzielić się z in
nymi. Trafiona w ten sposób najwyższa
wygrana wynosiła ponad osiem i pół
miliarda złotych. Bywa jednak, że
głównych wygranych jest więcej niż
jedna. Zdarzyło się, że... osiemdziesiąt
osób prawidłowo wytypowało sześć
szczęśhwych cyfr. I zamiast spodziewa

krotnym recydywistą. Od
1981 r. ma na swoim koncie
7 wyroków sądowych, naj
częściej za włamania i kra
dzieże samochodów. Więzie

nie opuszczał jedynie na prze
pustki albo na krótkie, warun
kowe zwolnienia. Podczas jed
nej z przepustek "zahaczył” o
Słupsk. Lubił teatralne gesty.
Pragnął uchodzić za lekarza weterynarza, właściciela firmy
dywanowej w Belgii. Przed bie
głymi sądowymi odgrywał rolę
człowieka, który prawie nie zna

Obrażony spryciarz

rawdopodobnie w maju
1992 r. Roman N. po raz
pierwszy pojawił się w
Fabryce Maszyn Rolniczych,
jako osoba towarzysząca obywa
telowi niemieckiemu, prowa
dzącemu firmę handlującą
sprzętem rolniczym. Niemiec kiwany jest przez niemiecką języka polskiego z powodu wie
kupił wówczas maszyny, zaś Ro policję za przestępstwa dro loletniego przebywania w
man N. je przewiózł.
Niemczech. W ankietach chęt
gowe i gospodarcze.
Po raz drugi przybył do "Fanie pisał, że ma obywatelstwo
abryka Maszyn Rolni niemiecko-belgijskie i narodo
marolu” legitymując się doku
czych zażądała od proku wość niemiecką. Bardzo chciał
mentami niemieckiej firmy eksratury ścigania człowie być uznany za wykształconego,
portowo-importowej, której
ka, który naraził ją na utratę
miał być właścicielem. Zapropo
skrzywdzonego cudzoziemca.
nował intratny interes. Miał w 306 min 708 tys. zł. Zaczęto szu
W jednej z bardzo starych
Niemczech sprzedawać kosiarki kać podejrzanego. We wrześniu opinii z więzienia naczelnik na
rotacyjne i płacić fabryce ty 1993 r. rozesłano za nim listy pisał, że Roman N. był fryzje
dzień po dokonaniu transakcji. gończe. Dość szybko okazało się, rem w Kościerzynie i legitymu
Na TIR-a, wynajętego w koście- że Roman N. ukrywa się na te je się jedynie ukończeniem
rzyńskiej firmie "Botrans”, zała renie Niemiec. Policja skrupu szkoły podstawowej. Nauki w
dowano 18 maszyn o wartości latnie zbadała przeszłość poszu więzieniu nie podjął. Brak wy
37 977 marek niemieckich. Wy kiwanego. Okazała się ona kształcenia nie był jednak prze
szkodą w wyłudzeniu od słup
stawiono stosowne faktury, ze nader interesująca.
Z policyjnych ustaleń wy skiej fabryki 18 kosiarek. Kie
zwolenia wywozowe etc. TIR
odjechał spod fabrycznego ma nika, że pan N. jest wielo- rowca TIR-a zeznał, że kosiar
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Wydać
- to nie problem
Niemal wszyscy totolotkowicze wie
dzą już dokładnie, na co przeznaczą
wygraną. Starsi zabezpieczą przy
szłość dzieciom. Kupią im mieszkanie,
samochód. A jak coś zostanie, to poja
dą na wycieczkę.
- Na pewno zacząłbym korzystać z

życia. Może otworzyłbym jakiś interes
albo włożyłbym na książeczkę i żył spo
kojnie z odsetek - mówi czterdziestolet
ni mężczyzna.
- Wydać, to nie problem, pytaniejak

wygrać? Kupiłbym samochód i wyru
szył w świat. A resztę zainwestowałbym
w akcje, niech się pieniążki rozmnaża
ją - śmieje się dwudziestolatek.
Wszyscy jednak zgodnie twierdzą,
że wygraną utrzymafiby w tajemnicy.
Tak na wszelki wypadek, by złego nie
kusić i bogactwem nie kłuć w oczy.
***
Słupsk nie ma szczęścia do dużych
wygranych. W sierpniu w kolekturze
przy dworcu PKS pewien szczęśliwiec
trafił "szóstkę”. Była to niemal roczni
ca poprzedniego trafienia głównej wy
granej, ale wówczas w kolekturze przy
ulicy ZygmuntaAugusta. Więcej szczę
ścia mają na przykład mieszkańcy
Szczecina, gdzie w kwietniu padła re
kordowa wygrana - 8.851 min złotych,
a miesiąc później - 8.297 min złotych.
Jak na razie na liście totolotkowych
miliarderów jest niewiele ponad czte
rysta osób, a kilkumilionowa rzesza
grających w lotto z nadzieją czeka na
swój kupon marzeń...
MAREK FORJASZ
Fot. Radosław Brzostek

Telewizja
antybiotyk
(Specjalnie dla naszej gazety)
Rozmowa z Macie
jem Domańskim, dy
rektorem II Programu
TVP
Panie dyrektorze, w ma
gazynowym wydaniu nasze]
gazety ukazują się opinie te
lewidzów o telewizji. Pozwo
li pan, że rozpoczniemy na
szą rozmowę od przytocze
nia niektórych z nich. Pana
zaś proszę o komentarz.
-Pani Bożena Kucharska,
właścicielka zakładu fryzjer
skiego: ,,moim zdaniem w
programie powinno się zna
leźć więcej dobrych filmów,
np. „Lot nad kukułczym gnia
zdem”, „Ostatnie tango w
Paryżu”. Takie pozycje two
rzą kulturę filmową, a nie
przedstawiana dotychczas
amerykańska sieczka”.
- Większość naszych zaku
pów filmowych czynimy w Sta
nach. Jest tak z dwóch powo
dów: ze względu na jakość i ze
względu na cenę. Kupujemy fil
my w pakietach, po 100, po 50
filmów. Amerykanie produkują
najwięcej dobrych filmów. Dla
tego w naszej, jak w każdej te
lewizji świata, jest najwięcej fil
mów amerykańskich. Mamy w
naszym programie dużo kina
europejskiego. Mamy cykle
kina starego, „Kino konesera”,
„Perły z lamusa”. Co najmniej
raz w tygodniu mamy na ante
nie kino europejskie. Proporcjo
nalnie mamy za mało kina pol
skiego. W tej chwili tv produku
je prawie 40 filmów fabular
nych, kinowych i prawie tyle te
lewizyjnych. Rozumiem zarzut
amerykanizacji naszej kultury.
Niebezpieczeństwo takie jest.
Staramy się sieczkę elimino
wać.

cjalna”, w nim politycy przedstawiają
swoje poglądy. Wszystkie pozostałe do
tyczą społeczeństwa, nie polityki.
Wchodzą na antenę nowe programy
(„Bilans XX wieku”, „Misja specjalna”,
komentarz polityczny), które obok już
popularnych jak „Wydarzenie tygo
dnia”, „Rzeczpospolita Dwa i Pół”, da
dzą widzowi możliwość wyrobienia wła
snego sądu o polityce. Taka jest i bę
dzie publicystyka „Dwójki”.

- Czy mógłby pan przedstawić
nam swój wizerunek polskiego tele
widza.
Przeczytałem
ostatnio
„greps”, mający charakteryzować
polskiego telewidza. Jego mental
ność ma się zawierać w triadzie „Dy
nastia”, „Koło fortuny”, „Pół litra”.
- Chciałbym w bardzo dramatyczny
sposób zaprotestować przeciw takiej
diagnozie. Uważam, że my tu w telewi
zji i ludzie piszący o telewizji, specjali
ści od mediów, nie doceniamy polskie
go telewidza, polskiej widowni. Jest to
największy błąd, który popełniamy.
Mówię to bijąc się we własne piersi.
Polski widz jest inteligentny i ciekawy
świata. To, że „Pokolenia” czy „Koło
fortuny” znajdują w Polsce dużą widow
nię, nie znaczy, że polski widz jest głu
pi. Dzieje się tak dlatego, że polski widz
był tego pozbawiony przez system cen
zury i odcięcie od świata. Polski widz
jest ciekawy, przygląda się nowym zja
wiskom. To wcale nie znaczy, że przez
najbliższe dziesięć lat polski widz bę
dzie oglądał seriale w rodzaju „Poko
leń”. To jest tak jak z sokami niemiec
kimi czy szwajcarskimi, które kilka lat
temu budziły sensację. Dzisiaj mamy
nasze wyroby, które wyparły tamte pro
dukty. Jest coś tragicznego w przesą
dzaniu, że jeden program jest przezna
czony dla tej widowni, a drugi dla innej,
że magazyn kulturalny „Ogród sztuki”
czy „Departament sztuki”, który wpro
wadziliśmy na antenę, będzie dla
dwóch, trzech procent widowni. Nie
można widowni dzielić na wysublimo
waną elitę i „pożeraczy papki”. Jest to
nieuczciwe.

- Zmarły niedawno Karl Popper
powiedział, że obecnie telewizja sta
- Eugeniusz Czarnota: nowi poważne zagrożenie dla eduka
demokracji.
„Program jest źle ułożony. cji -i Telewizja
jest taka, jak każdy wy
Najlepsze filmy dokumental nalazek człowieka. Np. antybiotyk i
ne i programy nadawane są energia jądrowa. Wszystko zależy od
tuż przed północą. Każdy, kto tego, w czyich znajdują się rękach. Po
normalnie pracuje, musi z co się ich używa i z jaką intencją. Tak
nich zrezygnować”.
jest z telewizją. Telewizja może wyrzą

ki były rozładowywane w zagro
- Każdy lubi w telewizji co dzić wiele szkód, widzimy to na co
dach rolników w okolicy
innego. Każdy chce, żeby dzień. Szczególnie politykom telewizja
Aschendorf. Dziesięć maszyn
„jego” programy były emitowa wyrządza szkodę, choć nie ponosi za
zawiózł do komisu rolniczego
ne zaraz po dwudziestej. Nowa to winy, bo sami się o to proszą. Tele
Leo L.
ramówka wyraźnie promuje film wizja może skrzywdzić dziecko czy
dokumentalny, ustawia go od młodego człowieka przez obrazy brutal
ieniądze za kosiarki nig
poniedziałku do piątku o godzi nych scen, pornografii, brzydoty, agre
dy nie trafiły do kasy
nie 17. Poza tym utworzyliśmy sji. Telewizja może też zrobić wiele do
"Famarolu”. Ponieważ
nowe pasmo w poniedziałek, brego. Nie wyobrażam sobie edukacji
przestępcy nie udało się ująć,
zaraz po „Panoramie”. Nazwa bez telewizji. Gdy chodziłem do szko
śledztwo zawieszono. W stycz
liśmy „Bestsellery Dwójki” i bę ły, mogłem jedynie pomarzyć o zoba
niu 1994 r. Roman N. przyjechał
dziemy tu pokazywać najlepsze czeniu kangura czy Afryki. Jeszcze jed
do Polski i został ujęty przez po
na sprawa. Telewizja umożliwia komu
filmy dokumentalne.
licję w domu brata, pod Koście
nikację między ludźmi. Prowadzimy w
- Mariusz Kozak, sprze „Dwójce” wiele akcji mających wymiar
rzyną. Odstawiono go do więzie
dawca
w
salonie
muzycz
nia w Starogardzie Gdańskim,
społeczny, np. „Wielka Orkiestra Świą
nym: „Myślę, że będę wyra tecznej Pomocy”. Czy telewizja szko
gdzie odsiaduje zaległy wyrok
zicielem większości twier dzi demokracji? Nie wiemy, co jeszcze
sądu kościerzyńskiego. Proku
dząc, że telewizja rozczaro demokracji może zaszkodzić. Mam za
ratura słupska odwiesiła wów
wuje. Totalne zaśmiecenie mało wiedzy, żeby odpowiedzieć na to
czas wszczęte przed dwoma laty
reklamą. Ogromne upolitycz pytanie.
śledztwo. Przy okazji wyszło na
nienie programów publicy
- Przykład zwycięstwa wyborcze
jaw, że Roman N. okradł także
stycznych powoduje, że wy go Berlusconiego we Włoszech sta
właściciela niemieckiego komi
bieram inne media niż polska wiany jest jako dowód szkód spowo
su rolniczego. Wywiózł do Polski
telewizja”.
dowanych przez telewizję.
prasy do słomy i nie zapłacił za
- Można sobie wymyśleć, że Berłu
- Nie wypełniamy nawet po
nie 5 tys. marek. Pretensje ma
łowy czasu, który mamy prawo sconi został premierem dlatego, że dys
do niego także urząd celny, a
przeznaczyć na reklamy. Stara ponował telewizją. Ale trzeba też powie
pewnie nie jest to koniec listy.
my się reklamować jak naj dzieć, że nie jest możliwa demokracja
Kiedy przedstawiono mu za
mniej. Dlatego windujemy ceny bez telewizji, bez mediów na różnych
rzuty, udawał zaskoczonego i...
reklam bardzo wysoko. Nie szczeblach, począwszy od telewizji
obraził się. Twierdził, że kosia
przerywamy programu rekla komunalnej. Nie ma demokracji bez
rek nie ukradł. Zostawił je w
lokalnych i regionalnaych mediów. To
mami. W drugim programie re
Niemczech, bo nie było na nie
jest nasza sprawa, jak media te będą
klama zajmuje około 2,5% pro
nabywców. Pieniądze miał za
gramu. To nie jest dużo. Pan, wykorzystane.
miar oddać.
- Dziennikarstwo. Czy spodzie
który stawia nam taki zarzut,
Zanim niemieckie prokuratu
wać
się można zmiany styiu dzien
musi sobie zdać sprawę z tego,
ry, w ramach tzw. pomocy pra
nikarstwa w telewizji?
że bez wpływów z reklam pro
- Myślę, że pozytywne zmiany już
wnej, dowiedzą się od tamtej
gram byłby mniej atrakcyjny. można zaobserwować, dziennikarstwo
szych rolników, jak naprawdę
Reklamy są po to, by uzupełnić „Dwójki” ma coraz bardziej charakter
wyglądały traksakcje zawiera
wpływ z abonamentu.
analityczny. Chętnie na łamach pań
ne z Romanem N., minie sporo
- Jeśli chodzi o upolitycznie stwa gazety ogłoszę, że telewizja pu
czasu. Podejrzany spędzi go w
nie programów publicystycz bliczna jest telewizją otwartych drzwi
celi więzienia. Nic jednakże nie
nych w „Dwójce”, to z zarzu dla wszystkich dziennikarzy, młodych i
wskazuje na to, że fabryka odzy
tem takim się nie zgadzam. Nie starszych. Liczy się pomysł. Każdego,
ska utracone pieniądze, bowiem
propagujemy polityki partyjnej, kto chce spróbować swoich sił w tele
Roman N. nie ma żadnego ma
polityki jednej czy kilku partii. wizji, serdecznie zapraszam.
jątku i nic mu zabrać nie moż
- Dziękuję za rozmowę.
Praktycznie mamy tylko jeden
na.
WIESŁAW ROMANOWSKĄ
program polityczny: „Linia spe
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PREMIER WALDEMAR PAW
LAK: Na razie nie mam zamia
ru kandydować na prezydenta.
Mam dobrą robotę i nie muszę jej
zmieniać.
JÓZEF OLEKSY (marszałek

..Stał się niezastąpiony - od włożenia kapci, do masowania pleców i
gry w ping-ponaa. Ludzie podporządkowani mu w znacznym stopniu
kontrolują armie, wojskowy wywiad, bankowość. UOP. telewizję, biznes...”

Sejmu o rządzie): Widoczne jest
folwarczne podejście do procesów
decyzyjnych.
JERZY SZMAJDZIŃSKI

Pierwszy po Wałęsie
Jest najbardziej zaufanym człowie
kiem Lecha Wałęsy. Drugą osobą w
państwie. I w zasadzie niewiele wię
cej o nim wiadomo. Niedawno obie
gło prasę i telewizję zdanie, że po
Belwederze krąży widmo kretyna.
Były doradca Lecha Wałęsy, szef
jego kampanii prezydenckiej, Pużycki - sugerował, że odnosi się to
do wszechmocnego Wachowskiego.
Kim jest naprawdę ta zagadkowa
postać? Jego życiorys („człowieka,
który w III Rzeczypospolitej dzięki
swoim intrygom wdrapie się niemal
na sam szczyt władzy”) spróbował
naszkicować tygodnik „Poznaniak”.
W tekście wykorzystano informacje
zaczerpnięte z książki „Kim pan
jest, panie Wachowski” i z publika
cji zamieszczonych w „Dzienniku
Chicagowskim”. Powstał z tego pe
łen niejasności portret.
Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektronicznego w Bydgo
szczy Mieczysław Wachowski dostał
się do Wyższej Szkoły Morskiej. Po
pierwszym roku zostaje zawieszony,
nie zaliczył bowiem praktyk studenc
kich. Zamierza je odpracować w
Gdyńskiej Stoczni Remontowej. Pra
cuje tam jako ślusarz. Ostatecznie
jednak zostaje skreślony z listy stu
dentów. „Z niewiadomych powodów
- wbrew obowiązującym regułom -

nie odbywa służby wojskowej. Jest to
jedna z zagadek w jego życiorysie” zaznacza „.Poznaniak”. W kilka lat
później, w 1975 roku „Wachowski
zostaje przeniesiony do rezerwy ze
stopniem podchorążego marynarki mimo tego że nie odbył służby woj
skowej. T\iż przed tym wydarzeniem
jest biała plama w jego oficjalnym ży
ciorysie”. Wachowski znika na osiem
miesięcy. „Wkrótce potem dostaje
promocję oficerską (nadal nie odbył
służby wojskowej, więc za jakie za
sługi?) - pytanie do dziś pozostaje
bez odpowiedzi”.
W 1979 Wachowski wyjechał do
Wielkiej Brytanii. Po powrocie ku
puje dużego fiata, zamienia się w
taksówkarza.
Rok później dochodzi do nagłego
nawrócenia. Wachowski zaczyna
chodzić do kościoła, jeździć „na
oazy”. Poznaje rodzinę Milewskich,
ta wciąga go do działalności opozy
cyjnej. We wrześniu 1980 roku zo
staje kierowcą Wałęsy. Bardzo
szybko staje się jego najbardziej
zaufanym człowiekiem. Powierza
mu zajmowanie się swoimi finan
sami - wszystkimi wpływającymi
do kasy dolarami i darowiznami.
W dniu ogłoszenia stanu wojen
nego jest internowany na 24 godzi
ny. Prawie natychmiast zostaje

zwolniony. A potem? Znaczącą datą
jest dopiero 1989 rok. Wtedy zakoń
czył rejs dookoła świata na żaglow
cu „Zawisza Czarny”, wrócił do kra
ju i do Wałęsy, który zaczynał swoją
kampanię prezydencką. Podobno
na początku Wałęsa traktował go
chłodno. Ale Wachowskiemu szybko
udało się wrócić do łask. „Znów staje
się niezastąpiony - od włożenia
kapci, do masowania pleców i gry w
ping-ponga. W końcu przejmuje taj
ną kancelarię, zajmującą się dostar
czaniem prezydentowi najbardziej
poufnych pism. Ponoć Wałęsa nie
przywiązuje wagi do różnych supertajnych dokumentów przygotowy
wanych przez policję polityczną,
wywiad czy UOP. Papiery te trafia
ją albo do Wachowskiego, albo do ks.
Franciszka Cybuli - twierdzi „Po
znaniak”. Ludzie podporządkowani
mu w znacznym stopniu kontrolują
armię, wojskowy wywiad, banko
wość (długo walczył tu z braćmi
Kaczyńskimi, ale w końcu odniósł
zwycięstwo), UOP, telewizję i bi
znes. On decyduje, kogo z nowobo
gackich dopuścić do prezydenta,
którzy też z nich mogą uścisnąć rękę
Wałęsy i zapewnić o swojej lojalno
ści. W wyniku konsekwentnej pra
cy* były szofer stał się drugą osobą
w państwie. (E)

Czerwony oscypek
Myliłby się ten to, kto sądzi, że
obrady w Sejmie są tylko zasadni
cze i dostojne. Posłowie starają się
wnikać do głębi w istotę problemu,
choć czasami mija to, niestety, bez
większego echa. A szkoda. Bardzo
interesującą i ważną sprawą zajął
się ostatnio poseł Gąsienica-Łuszczek i złożył na ten ogólnie nur
tujący społeczeństwo temat dwa
kolejne oświadczenia pod koniec
obrad sejmowych.
Te ważne oświadczenia po
święcił - a jakże - oscypkom. Jak
podaje „Kurier Podlaski” wpraw
dzie poseł nie zaśpiewał, ale dla
dodania wagi swych słów na te
mat góralskich serków zadekla
mował z trybuny przyśpiewkę:

Ksiądz Cybula
podpułkownikiem
Ksiądz Alfred Cybula, jako
jeden z trzech kapelanów
awansował z okazji święta
Wojska Polskiego na wyższy
stopień oficerski. Donosi o
tym dwutygodnik katolickie
go ordynariatu polowego „Nasza Służba”. Ksiądz Cy
bula na etacie ordynariatu
jest od trzech lat i miał do
tychczas stopień majora. I w
tym stopniu służył prezyden
towi. Jego awans na podpuł
kownika nastąpił „w drodze
wyróżnienia”, o rok szybciej
niż to się zazwyczaj dzieje, (e)

„Górale, górale, góralska muzy
ka, cały świat obyndzies, ni ma
takiej nika”. Tak samo, stwierdził

Äillllfii

Nie
miłą niespo
dziankę sprawił
swym dziadkom zamie
szkałym na południu Anglii
ich 12-miesięczny wnuczek,
Joe Williams. Bawiąc się te
lefonem nacisnął przycisk,
pod którym zapisany był nu
mer ich znajomych, zamie
szkałych na wyspie St. Lucia
na M. Karaibskim, pozosta
wiając następnie źle odłożo
ną słuchawkę. Gdy dziadko
wie otrzymali rachunek tele
foniczny ku ich przerażeniu
okazało sie, że połączenie
trwało 25 godzin. Zabawa
wnuczka będzie ich koszto
wała 936 funtów (1400 USD).

Sejmu, przewodniczący Rady
Naczelnej PSL): Waldemar Paw
lak bardzo często usiłuje rozwią
zywać problemy osobiście, co wy
wołuje wrażenie, że zbyt długo
zwleka z podejmowaniem decy
zji.
ROMAN JAGIELIŃSKI (poseł

PAP/CAF-AP

uczenie poseł, jest z góralskim
oscypkiem.
Poseł był też łaskaw pouczyć
jak rozpoznać prawdziwy oscy
pek. „Krowie oscypki mają po

Co nie ma znaczenia

marszczoną skórkę i kolor wpa
dający w czerwień, który niewąt
pliwie nie jest przyjazny dla Po
laków w całej masie”. A jak wy
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on jest żółty dlatego, żeby zazdro
ścili ci, którzy nie spróbują tego
oscypka”.
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I co się teraz stanie z czerwo
nymi oscypkami? (ewa)

Gdy w Sejmie miano na wnio
sek posłów PSL głosować nad
monopolem tytoniowym rozeszła
się pogłoska, że przyszła kryska
na posłów i ktoś chce ich wysa
dzić w powietrze przy pomocy
bomby. Policja, specjalnie treso
wane psy, brygada antyterrory
styczna - wszystko zostało zaan
gażowane. Bomby nie znaleziono.
Po całej akcji jeden z posłów wy-

Bomba w Seimie
raził przypuszczenie, że zaszło nie
porozumienie, a chodzi o bombę
demograficzną, która grozi światu,
a my się wzbraniamy poluzować
restrykcyjną ustawę antyaborcyj
ną. Ktoś nie dosłyszał, inny doniósł,
stąd w dostojnych murach parla
mentu psy, specjalna aparatura i
groźni komandosi w kamizelkach
kuloodpornych. Jak było na pewno,
nie dowiemy się, niestety. (Al)

Rowerem na Śnieżkę z Karpacza wjeżdżało 99 kolarzy, uczestni
ków wyścigu na rowerach górskich, a większość z nich dotarła na
najwyższy szczyt Karkonoszy. "Mountain bike" zdobywają sobie w
Polsce coraz więcej zwolenników, którym wysiłek fizyczny połączo
ny z kontaktem z przyrodą i górami korzystnie wpływa na zdrowie
i kondycję.
Finisz wyścigu - pojazd pod szczyt Śnieżki
PAP/CAF - Adam Hawałej

Po co prezydentowi rada?
Prof. Andrzej Tymowski, szef rady polityki społecznej przy prezydencie
nie kryje rozczarowania w związku ze sprawowaną przez siebie funkcją.
Okazuje się, że szacowne grono zbiera się tylko po to, by we własnym
gronie jeszcze raz przedyskutować sprawy znane od dawna, a którymi
żadna władza nie chce się zainteresować. Posiedzenie rady olewa pro
gramowo zarówno prezydent, jak i szefowie zainteresowanych resortów.
Co gorsza, denerwuje się profesor, prezydent niczego nie czyta ani niko
go nie chce słuchać.
I tak rosną góry papieru, pokrywają się kurzem uczone memoriały i
raport. Powstaje zapis stanu wiedzy na tematy polityki społecznej, której
nie ma. Profesora to denerwuje, bo jest niedzisiejszy, walczył w powsta
niu warszawskim w batalionie „Parasol”, i nie po to wtedy w krótkich
spodenkach biegał, by teraz to, co mówi lekce sobie ważono. (Al)

Pó prostu z Żoliborza!

Jeden z 20 glinanych garnków znalezionych w wykopie budowlanym w
Legnicy przez 10-letniego Przemysława Pluszkiewicza. Zdaniem archeo
logów znalezisko liczy sobie ok. 2800 lat (czyli jest starsze o 300 lat od
wykopalisk w Biskupinie) i stanowi fragment cmentarzyska z okresu kultułużyękiej.
da d/p af

. Adam Hąwałei

Minister Leszek Miller został
ostro zainterpelowany przez ko
goś dzwoniącego do „Trybuny”,
czemu ZUS świadczy corocznie
również na Kościół. Śzef resortu

m

gląda ten prawdziwy w ustach
parlamentarzysty? "Jest żółty i

Do prezydenckich wyborów je
szcze daleko, a łamy prasy pełne są
już spekulacji na temat szans co
bardziej popularnych polityków.
„Gazeta Wyborcza” przytacza
m.in. opinię dyrektora Centrum Ba
dania Opinii Publicznej na temat
ewentualnej kandydatury Jacka Ku
ronia, od łat zajmującego pierwsze
miejsce w rankingach popularności.
Zdaniem prof. Leny KolarskiejBobińskiej tylko tzw. elity polityczne
nie mają problemu, gdzie Kuronia
zakwalifikować. „Natomiast opinia
społeczna - powiada - me wie, czy
jest on liberałem, konserwatystą.”
Natom last Lider U ni i Pracy Ryszard
Bugaj powiedział kiedyś: „Kuroń nie
jest ani z lewicy, ani z prawicy, ale z
demokratycznego Żoliborza”, ł to
określenie przyjaciele Jacka uważa
ją za najcelniejsze przypominając,
że to właśnie tam warszawska spółdzielczość mieszkaniowa w latach
trzydziestych wytworzyła model sa
morządności, który przetrwał PRL.

nista): Polityka kadrowa - do
bór kandydatów o najbardziej
odpowiednich defek
tach.
WOJCIECH
MANN
(dziennikarz
radiowy): Nie
ma u nas po
lityków, jest
natomiast gru
pa skłóconych ze
sobą kompletnych
amatorów, którym się wyda
je, że politykować każdy może.
ZBIGNIEW SIEMIĄTKOW
SKI (SLD): Mnie bardzo podoba
się Olechowski: taki przystojny
i po angielsku mówi.
MAREK BOROWSKI (były
wicepremier): Najśmieszniejsze
było, jak minister Śmietanko
głosował w Sejmie przeciwko
rządowemu stanowisku, które
wcześniej sam podpisał.
EWA WACHOWICZ: Gdy po
wiedziałam publicznie: nie będę
Urbanem, nie chodziło mi o to, że
nie będę łysa, uszata czy bezczel

na.
(wybór ewa)

Na piedestale
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(SdRP): W gospodarce jest coraz
lepiej. Bilans tego roku jest do
datni. W uczniowskiej skali my,
jako SLD, możemy się chyba oce
nić na 4.
JAN PURZYCKI
(b. doradca pre
zydenta RP ds.
mediów):
Gdyby kie
dyś Wachow
skiemu wy
śniło się, że
zostanie wi
ceprezydentem
Polski, byłbym prze
ciw.
LESZEK MILLER (minister
pracy): Nie jestem marzycielem.
MICHAŁ STRĄK (szef URM):
Na tym polega prawo do posia
dania władzy, by podejmować
własne decyzje, a nie działać we
dług scenariusza, który pisze
ktoś inny.
JÓZEF ZYCH (wicemarszałek

PSL): Oceniam premiera jako
człowieka, który porusza się ni
czym kot. Jeśli czuje, że napoty
ka opór, to najpierw lekko się
cofa, a później wykonuje skok i
sprawa się kończy.
TYGODNIK „WPROST”:
Waldemar Pawlak ma wizję jako
premier, a jest nią pomyślność
Waldemara Pawlaka - polityka,
dla którego własny cel uświęca
środki.
MICHAŁ OGÓREK (felieto

„Wsiąść do pociągu
z kapelanem...”
Dwa lata temu krajowy duszpa
sterz środowisk kolejarskich, ks.
Eugeniusz Zarębiński z Lublina, zło
żył Dyrekcji Generalnej propozycję
PKP zatrudnienia w tym przedsię
biorstwie etatowych kapelanów. Pro
pozycję tę poparła ,.Solidarność”.

pracy, przedstawiany przez nie
których nadal jako „antyklerykał
z nożem w zębach”, wyjaśnił spo
kojnie, że rada ZUS przekazuje
pieniądze z nadwyżek i oszczęd
ności „na właściwy cel - pomoc w
utrzymaniu domów prowadzo
nych przez „Caritas”... Ib nie ma
znaczenia, czy pomagający chodzi
w sutannie czy w garniturze. W
Polsce jest zbyt dużo nieszczęścia
i biedy...”

Jak być miało
Przed rokiem SLD i PSL uzy
skały absolutną większość w par
lamencie i wkrótce utworzyły rzą
dzący do dziś gabinet premiera
Waldemara Pawlaka. Na bilans
jego dokonań i niespełnień przyj
dzie czas w dokładną rządową
rocznicę (10 listopada), tymcza
sem jednak przypomnijmy, co wy
borczym zwycięzcom wróżyli rok
temu niektórzy politycy. Jan
Krzysztof Bielecki, b. premier: „W
mojej ocenie wskaźnik inflacji w
roku 1994 wyniesie ok. 300 pro
cent”; Zbigniew Brzeziński, b.
doradca prezydenta USA: „Zwol
nieniu ulegnie tempo inwestycji
zagranicznych w Polsce oraz inte
gracja z NATO i Wspólnotą Euro
pejską”; Zygmunt Wrzodak, lider
etatowych kapelanów miałyby mieć
dyrekcje poszczególnych szczebli
kolejowej struktury (Centralna, okrę
gowe), węzły PKP itd.

Najwięksi szkodnicy
Podano wstępne wyniki ankiety,
jaką wśród ok, 5 tysięcy biznesme
nów przeprowadziły: Bussines Fo
undation, Fundacja „Teraz Polska”

Bez figowego listka
natomiast pozostałe związki zawo
dowe wyraziły kategoryczny sprze
ciw. Nie przeszkodziło to krajowemu
animatorowi duszpasterstwa koleja
rzy, niejakiemu Wacławowi Szulcie
(niejakiemu, bo z pisma wystosowa
nego do kolejarskich związków nie
wynika nawet czy to osoba duchow
na, czy świecka) propozycję ks. Za-

oraz Research and University Ne
twork. Za najbardziej w ostatnim
kwartale dla biznesu szkodliwe
uznano działania przewodniczącego
„Solidarności” Mariana Krzaklew
skiego i lidera KPN Leszka Moczul
skiego. Natomiast za najbardziej
sprzyjające: Leszka Balcerowicza,
Grzegorza Kołodki i Janusza Le-

„S” w Ursusie: „Nie utrzymają
się dłużej niż pół roku...”.

Profesor i uczeń?
„Dziś świat się raczej łączy, niż
dzieli” - powiedział Lech Wałęsa
w Kanadzie na wiadomość, że w
tamtejszej prowincji Quebec zwy
ciężyli separatyści. Wielu wpro
wadziło to w zakłopotanie, bo do
świadczenia b. Jugosławii, Cze
chosłowacji, nie mówiąc już o by
łym ZSRRj tezy tej raczej nie po
twierdzają. Szybko przypomnia
no jednak, że jednym z belwederskich faworytów był profesor Ry
szard Bender, który też nie tak
dawno wieścił klęskę wszelkiej
europejskiej lewicy, czemu wyra
źnie zaprzeczyły wyniki wyborów
nie tylko w Polsce, ale i na Litwie,
Węgrzech, a ostatnio w Szwecji.

Lewy rowerowy
Kampania na rzecz populary
zacji jazdy na rowerze nie mogła
się u nas obyć bez udziału posła i
b. ministra obrony Janusza Ony
szkiewicza, który - jak twierdzi od 15 lat jeździ codziennie przy
najmniej po 20 km. Rowerem
przybywał również do Sejmu i
zamierzał stamtąd wrócić do mi
nisterstwa pamiętnego 4 czerwca
1992 roku, gdy Jan Olszewski i
spółka mieli szykować coś na
kształt zamachu stanu. Funkcjo
nariusze Biura Ochrony Rządu
powieźli jednak ministra na sta
nowisko pracy służbową lancią z
rowerem w... bagażniku. (PA)
Grzegorza Kołodkę biznesmeni
chwalą za „Strategię dla Polski”, ale
jednocześnie politykę rządu w trzech
ostatnich miesiącach oceniają scep
tycznie bądź negatywnie zgoła. „Bez
figowego listka” bardzo chciałyby
wiedzieć, do której grupy biznesme
ni zaliczyli premiera Waldemara
Pawlaka. Jak bowiem wiadomo, pan
premier czyni wszystko, by „Strate
gię” wicepremiera Kołodki „upupić”.

Najbardziej tajny
obiekt
Jest nim obecnie gmach Urzędu
Rady Ministrów, o czym zdążyli się już
przekonać usiłujący go fotografować
kamerzysöTVP,,.Polsatu” i fotorepor
terzy niektórych stołecznych gazet.
Zakaz fotografowania wprowadził po
noć sam szef - minister Micha! Strąk,
Złośliwi powiadają, że nikt i nic nie
odwiedzie żurnalistów od sfotografo
wania wejścia (w tym przypadku ra
czej wyjścia) do gmachu URM, gdy po
raz ostatni zjawi się w nich wiadoma,
nie tylko przez „Bez figowego listka”
ulubiona Szara Eminencja,

(jap)

MOTORYZACJA
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Od ponad 21 lat jeździ po naszych drogach. Część kierow
ców twierdzi, że to w ogóle nie jest samochód. Część nie
może sobie wyobrazić, że mogłoby go nie być. Bezspor
nym jest fakt, że wciąż znajduje nabywców. Fiat 126p to
prawdziwy symbol polskich szos. Tak jak Volkswagen „gar
bus” w Niemczech Zachodnich, trabant w byłej NRD.

„Maluch” wygładzony
Co kilka lat w naszym kraju
mówi się o zastąpieniu popularne
go „malucha” nowym modelem.
Kończy się zwykle na słowach, a
„fiacik” po mniejszych lub więk
szych zmianach przez kolejne kil
ka lat znajduje nowych amatorów.
Co jest powodem nieustającej po
pularności 126p? Z pewnością de
cyduje o tym relatywnie niska
cena, dostępna dla wciąż niezbyt
zamożnego społeczeństwa. Także
koszty eksploatacji są nieporówny
walnie niższe w stosunku do samo
chodów zagranicznych.
Po rozpoczęciu w Bielsku-Białej
produkcji fiata uno ponownie roz
poczęły się dywagacje nad dalszy
mi losami „malucha”. Dyrekcja
Fiata Auto Poland uznała jednak,
że radzi on sobie na tyle dobrze na
polskim rynku, że na zmianę jest
wciąż za wcześnie. Aby jednak za
dowolić coraz bardziej wymagają
cych klientów, przedstawiono sa
mochód po pewnych przeróbkach
(wprowadzonych na życzenie
użytkowników!), nazwany fiatem
126 el.
Fiat 126 el w porównaniu z po
przednią wersją ma 49 zmian i
przeróbek. Część z nich to rozwią
zania oryginalne, a niektóre to
zapożyczenia z fiata Cinquecento
lub bisa.
Na pierwszy rzut oka wydaje
się, że nic się nie zmieniło. Tak jed
nak nie jest. Sylwetka „malucha”
została wygładzona, zniknęły ostre
krawędzie i załamania. Złagodzo
no lub zlikwidowano wszelkiego
rodzaju przetłoczenia. Głębiej osa
dzono wytłoczenia na lampy prze
dnich kierunkowskazów. Otrzy
mały one nowe, modne ostatnio,
klosze o białej barwie.
Przemianom nie oparły się rów
nież przednie światła. Obecnie są
one głębiej osadzone i wyposażone
w halogenowe żarówki H4, co w
znacznym stopniu polepszyć ma
widoczność w porównaniu z do
tychczasowymi „światełkami”.
Boczne kierunkowskazy 126 el
otrzymał takie same jak cinquecento. Tylne zaś znane były dotych
czas z bisa.
Elementem, który niezbyt ko
rzystnie rzutował na sylwetkę fia
ta 126p, była boczna listwa. Poza
mało efektownym wyglądem
wzbudzała dodatkową niechęć u
posiadaczy samochodów sposobem

mocowania jej do drzwi. Najnow
szy model zamiast szerokiego pasa
posiada wąską, samoprzylepną li

Na przyszły rok Hyundai planu
je wprowadzenie na rynkę następ
cy modelu lantra. Auto nie ma je
szcze nazwy, na razie oznaczone
jest roboczym symbolem J2. Nowa
lantra będzie większa, bardziej
komfortowym pojazdem od swojej
poprzedniczki, seryjnie wyposażo
na ma być wABS i airbagi dla kie
rowcy i pasażera z przodu. Na po
czątek 1997 roku koreańska firma
zapowiada swój pierwszy minivan.
Oferowany będzie w dwóch we
rsjach: normalnej i przedłużonej mogącej pomieścić 8 osób.
W 1997 roku pojawić się ma też
nowy model S-coupe. Będzie to 3drzwiowe auto, bazujące technicz
nie na nowej lantrze.

Z wizytą u ministra
Kibice ASV Club z Knshasy, piłkar
skiego mistrza Zairu, splądrowali sie
dzibę ministra sportu i podpalili wiele
innych budynków. Wzburzenie kibi
ców było spowodowane wyeliminowa
niem ASV Club z rozgrywek o Puchar
Afryki przez mistrza Algierii, Mouloudia Oran. Piłkarze Zairu - z bra
ku pieniędzy - nie mogli wyjechać na
mecz rewanżowy do Algierii, a kibice

obwinili ministerstwo sportu za to, że
nie przeznaczyło wystarczających
środków do dyspozycji ich klubu.
Według doniesień prasy, rozgo
rączkowani faniASV Club nie zaspo
koili potrzeby zemsty: obiecali, że 2
bm. skutecznie przeszkodzą w roze
graniu meczu w Kinszasie pomiędzy
miejscowym klubem DC Motemba
Pembe a BCC Liona z Nigerii.

Symbol solarny
W Paryżu przedstawione zo
stało logo mistrzostw świata w
piłce nożnej, które zostaną roze
grane za cztery lata we Francji.
Nawiązuje ono do mitu soiarnego. Logo przedstawia piłkę
wznoszącą się nad fragmentem
kuli ziemskiej niczym słońce. Zaimponował mi ruch słońca.
Takie jest przeznaczenie ludzkie.
Znajdujemy się między niebem a
ziemią - wyjaśnił 35-łetni autor
logo Laurent Vincento. - Ten
znak ma symbolizować ideę
współpracy, solidarności między
ludźmi, tak jak dzieje się to w fut
bolowej maszynie - dodał.
Sekretarz generalny FIFA en
tuzjastycznie przyjął projekt. Wspaniały, jest dynamiczny i po
kazuje, że piłka nożna jest grą
uniwersalną - powiedział Blatter.

Becker zapłaci
Podczas rzymskich mistrzostw
świata w pływaniu pewne trudno
ści miała niemiecka ekipa. Doty
czyły one rachunków za korzysta
nie z hotelowych lodówek. Nie
wszyscy zamierzali płacić za opróż
nianie ich zawartości. Niektórzy

stewkę. Zniknął również z pola
widzenia korek wlewu paliwa.
Wystający dotychczas zaczepnie
poza profil auta, osadzony został w
specjalnym zagłębieniu.
Jedną z najbardziej rzucających
się w oczy zmian jest jednoczęścio
wa opuszczana szyba bez dodatko
wego trójkątnego lufcika. Przez
wszystkie lata produkcji „malu
cha” użytkownicy narzekali na
trójkątne okienka. Utrudniały one
obserwację w bocznych lusterkach,
były także w pewnym stopniu
przyczyną powstawania ognisk
korozji w drzwiach. Dodatkowo
trójkąty łatwo da
wały się wypy
chać, co stanowiło
spore udogodnie
nie dla złodziei.
Pozbycie się ich
umożliwiło
za
montowanie regu
lowanych od we
wnątrz (!) luste
rek podobnych jak
w Cinquecento.
Nieco
mniej
zmian jest we
wnętrzu „malu-

Ul

również wzory i materiały na tapicerki.
Najistotniejsza nowość ukryta
jest pod pokrywą silnika. Dotyczy
ona nowego układu zapłonowego
typu „Nanoplex” stosowanego już
w Cinquecento 700 ccm. Nowy
elektroniczny bezstykowy zapłon
nie wymaga regulacji podczas
użytkowania. Ustawione fabrycz
nie parametry zachowują swój
poziom podczas całego okresu eks
ploatacji samochodu. Charaktery
zuje się on poza tym znacznie
większą niezawodnością działa
nia. Wpływa to niezwykle korzyst
nie na pracę silnika, a co za tym
idzie na mniejsze zużycie paliwa.
Oszczędność w porównaniu z po
przednią wersją wynosi 0,5 1 na
100 km.
Drobną, ale jakże istotną, no
winką jest umieszczenie znaczka
firmowego Fiata. Żadna z poprze
dnich wersji nie mogła tym się
poszczycić. 126 el poprzez posiada
nie charakterystycznego logo, stał
się pełnoprawnym członkiem ro
dżiny Fiata.
Najtańsza wersja fiata 126 el standard - kosztować będzie
76,182 min zł. Wersja elegant, po
siadająca boczne uchylane szyby,
rozkładane siedzenia z regulowa
nymi zagłówkami i dwa lusterka
- 83,502 min zł. Najdroższa wersja
SX, wyposażona w wysokie fotele,
tworzące jedną całość z zagłów
kiem oraz inną niż poprzednicy
tapicerką będzie dostępna za
85,414 min zł.
Sprzedaży fiata 126 el towarzy
szy hasło reklamowe „Dobrze, że
jesteś”. Zgodzi się z tym na pewno
wielu Polaków.
Fot.

Radosław Brzostek

Zapachowa” corsa

Nabywcy nowej wersji opla corsy skarżyli się u sprzedawców na
niezbyt przyjemne zapachy we
wnętrzu najmniejszego opla,
Próbowano znaleźć przyczynę.
Auto testowano pod różnymi
względami, ale przez długi czas
dociekania producenta nie przy
nosiły efektów.
Na pomoc wezwano w końcu
specjalistów od środków che
micznych ze znanej firmy w tej
branży- BASE Fachowcy spraw
dzili tworzywa sztuczne stosowa
ne w corsie i ustalili przyczynę
przykrej woni. Okazało się, że
przy dobieraniu materiałów do

siedzeń nie wzięto pod uwagę,
że niektóre z nich w pewnych
warunkach wchodzą w reakcje
chemiczne pomiędzy sobą. Tak
było w przypadku tworzywa po
krywającego tylną część oparć w
siedzeniach i specjalnej pianki
wyściełającej. Przy wyższej tem
peraturze tworzywa te reagowały
ze sobą, a efektem był m.in.
Firma szybko zareagowała.
ły. Ci, którzy kupili „zapachowe”
niami, choć mówi się, że Opel
będzie je wkrótce wymieniał.

Prewencja
antynarkotyczna
Każdy z piłkarzy argentyńskich
będzie musiał przejść specjalne
badania antynarkotyczne, zanim
zostanie powołany do reprezenta
cji - postanowił nowy trener Argen
tyńczyków Danie! Passarelła.
Dwaj podstawowi reprezentanci
Argentyny Diego Maradona i Clau
dio Ganiggia zostali zdyskwalifiko
wani przed trzema laty, gdyż pod
czas badań antydopingowych wy
kryto u nich ślady kokainy.
- Badania przyniosą same korzy
ści zawodnikom. Taka prewencja
pozwoli uniknąć problemów w
późniejszym czasie - powiedział
selekcjoner.
Argenty ńczycy przejdą badania
nosa. Pozwoli to stwierdzić czy
zawodnicy me zażywają narkoty
ków drogą inhalacji. Passarelła
wajaśnił, że przeprowadził podob
ne badania swoim zawodnikom,
kiedy był trenerem River Plate.
Rekord

chcieli być jednak dowcipni i na
specjalnych kwitach wypisywali
nie swoje nazwiska, lecz np. Bori
sa Beckera, czym chcieli pokazać,
że te rachunki pokryje sławny nie
miecki tenisista.
Jak poinformował Bild Sport,
jeden z szefów delegacji został na
wet zatrzymany przez hotelową
ochronę, bowiem zamierzał opuścić
hotel nie uiszczając rachunku, opie
wającego na ok. 400 marek. Po ure
gulowaniu należności został zwol
niony.

Kobiecy zespół piłkarski Północnej
Karoliny pobił nieoficjalny uniwer
sytecki rekord liczby zwycięskich
meczów, wygrywając kolejnych 89
spotkań.
Tym samym został poprawiony
rekord 88 triumfów, ustanowiony w
latach siedemdziesiątych przez mę
ską reprezentację koszykówki Uni
wersytetu Kalifornijskiego Los An
geles.
Jednakże rekord nie będzie ofi
cjalnie uznany przez NCAA, kieru
jące sportem studenckim USA, po
nieważ rejestrowane są tylko rekor
dy w futbolu, koszykówce, basebal
lu, softballu i żeńskiej siatkówce.
Podobnie nie notuje się rekordów
zwycięstw ustanawianych w lacros
se i pływaniu.

Narożylenko w sądzie

Koło kierownicy i zestaw wskaźników pożyczono od „młodszego
brata” - fiata Cinquecento.

Bezstykowy elek
troniczny układ za
płonu to najważniej
sza zmiana, jaka po
jawiła się w nowym
„maluchu” (na zdję
ciu górnym).
jednolite szyby w
drzwiach w sporym
stopniu zmieniły wy
gląd samochodu, a
dodatkowo pozwoli
ły na zastosowanie
regulowanych od
wewnątrz lusterek
(zdjęcie dolne).

Plany Hyundaia

cha”. Uwagę zwracają otwory w
drzwiach i tapicerce, które mają
poprawić wentylację. Jest to zre
sztą powrót do starego, oryginal
nego rozwiązania. Inne zmiany to
kolejne zapożyczenia z Cinquecen
to. Należą do nich koło kierowni
cy i wskaźniki oraz dźwignia zmia
ny biegów. Wszystkie przyciski i
włączniki świateł są pozaokrąglane. Lampki kontrolne umieszczo
no w jednej linii w dolnej części
tablicy. Zmieniła się wykładzina
deski rozdzielczej, przez co wnę
trze zrobiło się jaśniejsze. Nowe są

Były pięściarski mistrz świata Muhammed Ali zawitał do Wietnamu i ucze
stniczył w treningach miejscowych zawodników.
PAP/CAF-EPA

„Trenerska” przepychanka
Niemieckie media poinformowały o
nieprzyjemnym zgrzycie, jaki wydarzył
się na rzymskim lotnisku podczas po
wrotu ekipy z pływackich mistrzostw
świata. Otóż zatrzymany został Dieter
Lindemann, trener Franziski vanAlmsick. Powodem była przepychanka, do
jakiej doszło między nim a obsługą lot
niska.
Zaczęło się całkiem niewinnie. W
wolnocłowym sklepie trener usiadł na
szklanej wystawie. Ib nie spodobało
się pracownikowi lotniska. Zażądał, by
przeniósł się gdzieś indziej. Trener nie
posłuchał. Wówczas pracownik zaczął
się z nim szarpać, chcąc usunąć go siłą.
Lindemann nie dawał za wygraną. Na
horyzoncie pojawili się policjanci. Po
krótkiej wymianie zdań pozwolili
Lindmannowi odejść. Wtedy trener,
zdenerwowany całą sytuacją, rzucił
przez zęby „Vollidiot” - a znaczenie
tego sformułowania Włoch świetnie
zrozumiał. Trener został więc ponow
nie zatrzymany. Do kraju powrócił do
piero jednym z następnych samolotów.

Nie pomogło
sześć butelek
Nie pomogło sześć butelek
wody - piłkarz druźyny Vasco da
Gama, 25~letni William Cesar,
nie był w stanie przystąpić do
kontroli antydopingowej.
William Cesar został wytypo
wany do kontroli po meczu z ze
społem Guarani, rozgrywanym w
Campinas koło Sao Paulo. Po
dwóch godzinach oczekiwania kierownictwo zespołu z Rio de
Janerio zadecydowało, że piłkarz
ma zrezygnować z kontroli, po
nieważ w przeciwnym przypad
ku cała drużyna spóźni się na
ostatni samolot do Rio.
Za niepoddanie się kontroli an
tydopingowej Williamowi Cesaro
wi grozi kara dyskwalifikacji na...
20 dni.______________________

Skok z 260 metrów
Berlińska wieża telewizyjna stoi na
placu Alexandra już od 25 lat. 3 gru
dnia br. w ramach uroczystości jubile
uszowych z platformy, zamontowanej
na wysokości 260 metrów, skoczy
Rupert Hirner. Trzydzieści metrów nad
ziemią „zadziała" 70-metrowa lina gu
mowa, do której będzie przywiązany.
32-letni Hirner po latach występów
na skoczniach narciarskich (w latach
1978-1985 był członkiem kadry naro
dowej) nadal zadziwia publiczność
niesamowitą odwagą.

Sąd rejonowy uznał za bezprawny
wyrok, jaki nałożyła Rosyjska Fede
racja Lekkiej Atletyki na mistrzynię
świata w biegu na 100 m pł z 1991
roku Ludmiłę Narożylenko, zdyskwa
lifikowaną w ubiegłym roku na 4 lata
za stosowanie środków dopingują
cych, po pozytywnym wyniku badań
przeprowadzonym podczas halowego
mityngu we Francji. „Proces, który
Narożylenko wygrała - podaje agen
cja ITAR-TASS - ma tylko wewnętrz
ne znaczenie, bowiem IAFF rządzi się
swoimi prawami. Wyrok moskiew
skiego sądu dowodzi jednak koniecz
ności powołania w sporcie Wyższego
Sądu Arbitrażowego, o czym zresztą
była mowa podczas niedawnego kon
gresu MKOl".

15 zamiast 12
Europejska Unia Piłkarska będ2ie
domagać się od FIFA dodatkowych
trzech miejsc dla drużyn europejskich
na mistrzostwach świata we Francji w
1998 r. - oświadczył rzecznik prasowy
UEFA Salvatore Cuccu.
FIFA podjęła decyzję o powiększe
niu z 24 do 32 liczby drużyn biorących
udział w finałach. UEFA żąda 15
miejsc (zamiast dotychczasowych 12)
wliczając w to gospodarzy turnieju Francuzów! Uzupełniając swe postu
laty UEFA przypomina, że w pierwszej
ósemce ostatnich MŚ w USA było aż
siedem zespołów z Europy.

Japończyk w Formule 1
31-letni Ukyo Katayama to obe
cnie najlepszy kierowca japoński
na torach F 1. Po niezbyt udanym
początku kariery, w tym roku,
startując w zespole Tyrrell-Yamaha, zaczął wreszcie zdobywać
punkty. Ma ich na koncie pięć i
zajmuje w łącznej klasyfikacji mi
strzostw świata 14. miejsce.
Przed rokiem nazwano go „ka
mikaze”. Dość często był autorem
spektakularnych wypadków i nie
kontrolowanych poślizgów. Zazwy

czaj wyścig ukończył z dziobem
swojego Tyrrella skierowanym w
przeciwnym kierunku. „Bywałem
zbyt podniecony - powiedział Ka
tayama. - Czasami traciłem gło
wę. Miałem przez to parę wypad
ków. Obecny sezon jest dla mnie
najlepszy".
Katayama lubi żartować lub po
prostu nie zna geografii. Gdy po
raz pierwszy zawitał do Europy,
znalazł się w Paryżu. Był pewien,
że Paryż to stolica... Anglii.

NAUKA £ TECHNIKA

Omega - postrach oszustów
Banki, sądownictwo, policja mogą w najbliższym czasie mieć naj
nowocześniejszą broń przeciw oszustom i fałszerzom, których jakoś
nie ubywa. Jest to broń polskiej konstrukcji, produkowana w Polskich
Zakładach Optycznych.
Ta broń to „Omega”, czyli mikroskop stereoskopowy MST132, apa
rat najwyższej jakości i rewelacja na polskim rynku precyzyjnego
sprzętu optycznego.
Zanim powitała
„ Omega/’

W Tuluzie odbył się pierwszy, eksperymentalny lot nowego Airbusa
A300-600 Beluga. Już w najbliższym czasie zostanie on wykorzystany
jako środek transportu przy produkcji kolejnych egzemplarzy. Całe frag
menty samolotu, takie jak kadłub czy skrzydła, produkowane będą w
różnych krajach Wspólnoty Europejskiej, a montowane w Tuluzie.

Na zdjęciu:

Airbus A30CT600 Beluga podczas pierwszego, ekspery
mentalnego lotu.

Zabójcze pola?
Pola elektryczne i magnetyczne zwiększają ryzyko zachorowania na
raka piersi u kobiet narażonych w pracy na takie oddziaływania. Prze
prowadzona przez naukowców z Północnej Karoliny (USA) analiza prze
szło 1 40 tys. aktów zgonu z 24 stanów USA wykazała, że u kobiet, które
w miejscu pracy miały kontakt z polami elektromagnetycznymi odsetek
zgonów z powodu raka piersi był o blisko 40 proc. większy. Dr D. Loo
mis, który kierował badaniami, przyznał, że w wynikach tych istnieje duży
margines błędu, gdyż podczas prac badawczych nie brano pod uwagę
innych czynników rakotwórczych, np. palenia papierosów.

Skuterem
na dno?
Na
wystawie
prezentów pod
tegoroczną cho
inkę w Dallas
USA dużym zain
teresowaniem
cieszyły
się
podwodne skute
ry na baterie, na
których można
„wjechać”
na
głębokość
12
metrów.

Od wielu lat Polskie Zakłady
Optyczne znane są jako producent
sprzętu dla szkół, laboratoriów
analitycznych, lup, lornetek, lu
net, a także refraktometrów do
badania składu roztworów; przy
rządów celowniczych dla wojska.
Pierwsze z nich produkowano
już w 1922 r. Dziś w dziale promo
cji PZO można obejrzeć pokaźną
kolekcję wyrobów firmy, równą
zbiorom stołecznego Muzeum
Tfechniki. Na honorowym miejscu
stoi „Omega”, najmłodsze dziecko,
którego ojcami są doświadczeni
konstruktorzy Zbigniew Sokoluk,
Jerzy Godlewski, Jerzy Chmielew
ski i Krzysztof Kapkowski.

Broń przeciw fałszerzom
Fałszerstwa większe, zwane
przekrętami, tak samo jak małe

Od wielu lat naukowcy pracują
nad wykorzystaniem nowego
źródła energii, które może stać się
paliwem XXI wieku. Chodzi o wo
dór uzyskiwany w wyniku proce
su elektrolizy wody przy użyciu
prądu wytwarzanego z promieni
słonecznych przez fotoogniwa.
Pierwszą wodoroelektrownię uru
chomiono na pustyni wArabii Sau
dyjskiej, 40 kilometrów na północ
ny wschód od stolicy kraju, Riadu.
Prace nad pilotową instalacją,
przy dużym udziale niemieckich

Chińczycy mają mur, Rosjanie chcą mieć autostradę

Inżynier Jelcyn zadecyduje

OPRACOWAŁ:
PRZEMYSŁAW STEFANOWSKI

Mikroskop
stereoskopowy
„Omega” nie ma na rynku krajo
wym konkurenta w tej klasie
przyrządów optycznych. Zarazem
jest bezkonkurencyjny pod wzglę
dem przydatności. Potrzebują go
nie tylko banki, w których obra
ca się setkami tysięcy dokumen
tów i banknotów. Podobnie nie
zbędny może być policji, a każda
komenda wojewódzka i wiele re
jonowych powinny mieć taki
sprzęt do codziennego badania
materiałów dochodzeniowych i
procesowych.
Najprostsze pytanie: czy kopia

Mikroskop
w trzy miesiące
Konstruktorzy „Omegi” twier
dzą, że dotychczasowe typy mi
kroskopów optycznych, z wy
miennymi elementami modular
nymi, znacznie przyspieszyły
prace nad nowym przyrządem.
Dosłownie w ciągu kilku miesię
cy od wiosny do lipca 1994 r. po
wstał mikroskop sprzężony z ka
merą i monitorem.
Ma on dwa typy oświetlenia,
przenikające i oświetlające, czyli
działa na zasadzie diaskopu i epi
diaskopu. W promieniach podczer
wonych ukazują się wszelkie „do
datki” lub „ubytki” na formula
rzach, rachunkach, upoważnie
niach, zleceniach wypłat i wydań
np. z magazynów, zezwoleniach,
pokwitowaniach, na dokumentach
współczesnych i archiwalnych. Nie
mniej ważne zastosowanie „Ome
gi” to rynek dzieł sztuki, gdzie po
twierdzenie autentyku ma ogrom
ne znaczenie. Fałszerze nie mają
teraz lekko.

Paliwo przyszłości

NASA przedstawiła nowy program satelitarnej obserwa
cji Ziemi pod nazwą Smallsat. Głównym zadaniem nowego
systemu będzie obserwacja naszej planety pod kątem czysto
ści środowiska naturalnego. W pierwszym etapie programu
wystrzelone zostaną dwa satelity, które zastąpią wyeksploa
towane urządzenia Lansat. Satelity otrzymają imiona Lewis
i Clark. Lewis odróżni np. klon od wiązu i rozpozna „stan
zdrowia” drzewa. Natomiast Clark zajmie się badaniem za
nieczyszczeń w miastach. Oba satelity wyposażone są w apa
raturę do pomiaru zanieczyszczeń na całej planecie. Zbierać
też będą, oczywiście, dane czysto astronomiczne.

ko tysiąc km przez amerykańską tun
drę do istniejącej sieci dróg kanadyj
skich, wiodących wprost do Nowego
Jorku.
Plan jest prosty, ale zostało do
omówienia jeszcze parę niebagatel
nych szczegółów.
Po pierwsze kto wyłoży 20 mld
dolarów (a koszty mogą być przecież
znacznie wyższe). Kutaczeladze, jak
się rzekło, sądzi, że część wydatków
pokryje Rosja, ale wobec ostatnio
narastających trudności, jakie ten
kraj przeżywa, wydaje się to mało
realne.
Po drugie - czy będzie dość chęt
nych do objeżdżania połowy kuli
ziemskiej, aby „suchą nogą” trafić z
Paryża do Nowego Jorku? Przecież'
równie „sucho” można przelecieć sa
molotem, a i podróż trwa znacznie
krócej. Jeśli natomiast chodzi o trans

Nie ma konkurencji

kserograficzna jest prawdziwa,
znajdzie odpowiedź, gdy ktoś wy
korzysta ten przyrząd.

Czy wodór zastąpi ropę naftowa?

Ekosatelity

Rozmach i ogrom tej inwestycji,
która miałaby się rozpocząć już
wkrótce, można tylko porównać do
tunelu pod Kanałem la Manche lub
z budową muru chińskiego. Kto wie,
czy po jej zakończeniu nie okazało
by się, że było to najśmielsze przed
sięwzięcie XX wieku. Mowa o zamy
śle budowy transatlantyckiej auto
strady, która połączyłaby Paryż z
Nowym Jorkiem. Jej trasa ma prze
biegać przez całą Azję, Cieśninę Be
ringa, Amerykę Północną i liczyć
ponad 18 tysięcy km. Całkowity
koszt tej inwestycji oszacowano
wstępnie na 20 mld dolarów, z tym
że na stronę rosyjską przypadłoby 8
mld doi.
Ten fantastyczny pomysł powstał
w głowie Aleksandra Kutaczeladze,
szefa rosyjsko-niemieckiej firmy dzia
łającej w Hamburgu. Przebiegająca
przez wiele krajów autostrada połą
czyć ma w sensie komunikacyjnym
ponad 3 mld ludzi, umożliwić zago
spodarowanie bogactw Syberii, Dale
kiego Wschodu, jak również Azji Cen
tralnej oraz przybliżyć te rejony kra
jom zachodniej Europy.
Według przygotowanych projek
tów autostrada od Paryża aż do gra
nicy polsko-niemieckiej biegłaby już
gotowymi odcinkami. Od granicy pol
skiej, poprzez Warszawę, Mińsk
zmierzać będzie do Moskwy Dopiero
dalej na wschód jej trasa przebiega
łaby przez szerokie rozlewisko rzeki
Leny koło Jakucka, przez góry, bagna
i wieczną zmarzlinę. To wszystko,
zdaniem projektantów, nie stanowi
problemu. Na świecie realizowano już
wiele inwestycji w równie niesprzy
jających warunkach. KontynentyAzji
Północnej i Ameryki połączyłby dłu
gi 9,5-kilometrowy most. Potem tyl

„podróbki” - są bardzo groźne.
Oprócz banknotów, plagą są fał
szerstwa dokumentów samocho
dowych, rachunków, licencji, ar
chiwaliów. Dopisanie jednego zera
czy zamiana liter albo sfałszowa
nie podpisu powodują nieraz gi
gantyczne straty i dlatego ścigane
są z całą surowością.
Niestety, fałszerstwo trudno
stwierdzić, gdy nie ma odpowie
dniej aparatury. Nie wystarczy
obejrzeć dokument, jak to się
mówi, trzy razy i jeszcze pod
światło. Oko w takich przypad
kach nie wystarcza, a rutyna
zawodzi.
Podczas pierwszych pokazów
„Omega” spodobała się przede
wszystkim ekspertom kryminali
styki z policji i bankowcom,
którzy codziennie narażeni są na
kilkanaście przypadków prób
oszustwa.
Dotychczas w bankach nie było
sprzętu, który pozwalałby na szyb

ką analizę dokumentów. Trzeba
było zlecać badania specjalistycz
ne, niezbędne biegłym sądowym,
szczególnie grafologom.
Teraz wystarczy próbkę doku
mentu lub poszczególne jego frag
menty obejrzeć w podczerwieni
lub stereoskopowo w świetle
dziennym, by uzyskać pewność,
czy dokument jest prawdziwy.
„Omega” może stać w każdym
biurze, po krótkim przeszkoleniu
każdy urzędnik może wykonać
ekspertyzę.

port towarów, to czy nie lepiej
usprawnić go drogami wodnymi?
Kutaczeladze ma na te pytania od
powiedź. Gdyby zawiodły rządy zain
teresowanych krajów, pieniądze moż
na zdobyć z akcji sprzedawanych na
giełdach. Natychmiast po wybudowa
niu nawet części autostrady, na Sybe
rię wyruszy fala turystów. A wiado
mo, że turyści to... pieniądze.
Kutaczeladze liczy jednak bardzo
na poparcie projektu przez Borysa
Jelcyna, który jest z zawodu... inży
nierem drogowym. „Taki projekt go
urzeknie” mówi Kutaczeladze. Cieka
we tylko, czy prezydent Rosji znajdzie
środki na poparcie tego śmiałego pla
nu, a jeśli jego realizacja przeciągnie
się, czy dotrwa na tym stanowisku do
położenia kamienia węgielnego pod
autostradę, łączącą Paryż z Nowym
Jorkiem?

Superrobot w akcji
Na „Okęciu” zaprezentowano
możliwości działania robotów
Cyklop i Super M-12 przeznaczo
nych do pracy w warunkach sta
nowiących bezpośrednie zagroże
nie dla zdrowia i życia człowieka.
Wyposażony w 4 kamery robot
przekazuje obraz terenu bezpo
średnio do monitora umieszczo
nego w centrum, które następnie
kieruje jego ruchami. Poza tym
dysponuje również urządzeniem
do detonowania zapalników w
materiałach wybuchowych. Kon
struktorzy pomyśleli też o dłu
gim ramieniu mogącym przeno
sić bądź sprawdzać niebezpiecz
ne ładunki. Zdalnie sterowany
robot to istne cudo współczesnej
techniki - sam chodzi, strzela i
widzi...

specjalistów, trwały od 1986 r. w
ramach programu Hysolar. Niem
cy uważają, że inwestycja ta poka
zała, iż możliwe jest magazynowa
nie i przemieszczanie wielkich ilo
ści wodoru na duże odległości. Pod
kreślają, że możliwości w zakresie
wykorzystania wodoru jako pali
wa są ogromne, jednak wiele jest
jeszcze do zrobienia. Naukowcy na
razie wyliczają rezerwy tkwiące w
nowej technice. Ich zdaniem, gdy
by udało się wykorzystać światło
słoneczne do elektrolizy na po
wierzchni jednego procentu teryto
rium Arabii Saudyjskiej, można
byłoby uzyskać taką samą ilość
energii, jaka w postaci ropy nafto
wej jest przez ten kraj eksportowa
na rocznie. Przypomnijmy, że kraj
ten należy do największych produ
centów ropy na świecie.

W Warszawie odbyły się I Warszawskie Targi Psychotroniczne. Wszyscy
zainteresowani wiedzą tajemną i zjawiskami paranormalnymi mogli obejrzeć
i kupić w warszawskich Łazienkach amulety, kamienie półszlachetne, książki
dotyczące parapsychologii, astrologii, aromaterapii, spotkać się z jasnowi
dzami, wróżkami, rożdżkarzami i astrologami.

Na zdjęciu: Prezes Związku Radiestetów Polskich - Jerzy Kadłuczka pre
zentuje fotografie aury człowieka wykonane kamerą Aura Vision Camera
3000.

Desant fałszywek: Biedni
Wspólnym wysiłkiem policji
francuskiej, amerykańskiej i
holenderskiej udało się w czę
ści pokrzyżować plany mię
dzynarodowej szajki, która
chce zalać Europę rzeką
podrabianych dolarów.
Zaczęło się od przytomnej
urzędniczki pocztowej, której
wydał się podejrzany angielski
akcent dwóch krzykliwie ubra
nych Amerykanek, wymieniają
cych kilka banknotów studolarowych na franki francuskie. Dys
kretnie powiadomiona policja uję
ła obie turystki, już usiłujące
zbiec wraz z 500 sfałszowanymi
banknotami. Jedna okazała się
Francuzką, druga Belgijką, a obie
prostytutkami, które doskonale
znały angielskich klientów z bazy
US Air Force w Mons w Belgii.
Dalsze śledztwo doprowadziło
do... Kinszasy w Zairze, gdzie
znajdowała się centrala fałszerzy,
Belgów, pracujących na matry

cach dostarczonych przez Libańczyków. Gotowe „zielone” odnaj
dywano już w krajach Afryki, w
Portugalii i na Nowej Kaledonii.
Ale największy zbyt miała zapew
nić Europa. I nie duże miasta,
wyposażone w różne wykrywacze
falsyfikatów, ale małe, np. w
Normandii.
Wiadomo, że jeden z członków
szajki opuścił Zair ze 100 tysiąca
mi fałszywych biletów 100-dolarowych. Policja szuka jednak miej
sca ukrycia głównego „skarbu” 400 kilogramów (!) podrobionych
setek, których istnienie potwier
dziło dotychczasowe śledztwo...

biednieją

Doroczny raport Konferencji Naro
dów Zjednoczonych do Spraw Han
dlu i Rozwoju stwierdza, że lista naj
biedniejszych krajów świata wydłuży
ła się. W porównaniu z latami 70., kie
dy liczyła ich niespełna 30, obecnie
jest na niej 47, głównie afrykańskich i
azjatyckich. Obejmują łącznie jedną
dziesiątą ludności naszego globu.
Dochód na głowę ich mieszkańca
zmniejszał się w tym czasie, i jeśli w
1980 r. wynosił 369 doi., to w 11 lat
później spadł do 349 doi. Dług zagra
niczny najbiedniejszych państw pod
koniec 1992 r. sięgał 114 miliardów
dolarów. W tym samym okresie w kra
jach wysoko uprzemysłowionych do
chód wzrósł z 16.159 do 23.039 USD!

Pomoinformacja
Na uniwersytecie w Birmingham, w
Wielkiej Brytanii, wykryto bazę danych
pornograficznych dla pedofilów, do
której dostęp mieli abonenci ze 160 kra
jów. Istniała na wydziale metalurgii i
można się było z nią łączyć siecią InterNet. W jej pamięci mieściły się tysiące
obscenicznych zdjęć z udziałem dzieci,
nawet 2-letnich.
O istnieniu bazy poinformowali po
licję amerykańscy „piraci informatycz
ni”, którzy ścigają i tępią pornografię.
Czynna była zapewne rok i raczej nie
była przedsięwzięciem o charakterze
handlowym. Teoretycznie mogło mieć
do niej dostęp blisko 20 milionów abo
nentów: uczonych, pracowników kadro
wych, urzędników.
# Jak podała „Komsomolskaja
Prawda”, wkrótce Rosjanie będą mo
gli kupić wódkę w tabliczkach podob
nych do tabliczek czekolady. Już w
dwa dni po tej informacji, Agencja
Itar-Tass podała oficjalną informację
o rozpoczęciu produkcji próbnej serii
wódki „Stolicznaja” w suchych ta
bliczkach.

31 lipca z Chattam (USA) wypłynął samotnie w rejs przez Atlantyk 29letni Francuz Jean Luckes. Ma on zamiar przepłynąć ocean (3200 mil)
w 50 dni na swej 24-stopowej łodzi wiosłowej i zawinąć do Brestu (Fran
cja). Sukces oznaczać będzie rekord świata w wioślarstwie solo.

ŚWIAT

SOBOTA-NIEDZIELA, 1-2.10.1994 r.

Pomóc napadniętym i obrabowanym^
szystko wskazuje na to,
Na czym polega działalność
że chociaż może wreszcie „Weisser Ring”?
powołany zostanie krąjoOtóż stowarzyszenie niesie po
mocsku
ofiarom różnego rodzaju prze
wy komendant policji, to jednak
teczność jej działania nieprędko się
stępstw: napadów na ulicach, kra
poprawi, zaś przestępczość nadal bę dzieży, gwałtów, szantaży, oszustw.
dzie rosła. Stała się już ona w naszym
Udziela im praktycznej pomocy w
kraju takim problemem codzienne dochodzeniu
sprawiedliwości,
go żyda, że czas chyba pomyśleć o po wsparcia moralnego, a gdy trzeba
wołaniu organizacji podobnej do
- finansowego. Należy dodać, że
ofiarą takich „pospolitych” prze
działającego w Niemczech „Weisser
stępstw padają w dużej mierze luRing” - „Białego Kręgu”.
Stowarzyszenie to założone zo
stało w połowie lat siedemdziesią
tych przez naszego dziennikarza
telewizyjnego, tropiącego na ma
łym ekranie nie wykrytych spraw
ców przestępstw kryminalnych.
dzie starsi, kobiety lub młodociani,
Dziś liczy około 60 tysięcy człon a wielu z nich jest bezradnych wo
ków i prowadzi 300 placówek w bec doznanej krzywdy.
całych Niemczech. Należą do nie
Ibteż ludzie z „Białego Kręgu”
go, obok wielu lokalnych działaczy pomagają ofiarom przestępstw za
społecznych, znani politycy, arty łatwiać różne formalności na poli
ści, dziennikarze itp. Swoją działal cji i w urzędach, towarzyszą im
ność finansuje ze składek człon podczas rozpraw sądowych, uła
kowskich, licznych datków od roz twiają kontakt z organizacjami
maitych ofiarodawców oraz z...
dobroczynnymi i pomocy społecz
grzywien, jakimi karze się spraw nej. Stowarzyszenie w razie potrze
ców pospolitych przestępstw (pie by udziela pożyczek bezzwrotnych,
niądze z tego tytułu trafiają bo opłaca adwokatów, otacza opieką
wiem za Odrą do organizacji dobro rodziny ofiar i udziela w różnej for
czynnych, do jakich zalicza się
mie moralnego wsparcia.
„Biały Krąg”. Stowarzyszenie ma
„Biały Krąg” - obok udzielania
pośród członków dużą grupę spo pomocy w pojedynczych przypad
łecznych aktywistów, rekrutują kach - stara się doprowadzić do
cych się z różnych warstw i zawo odpowiednich uregulowań pra
dów.
wnych, mających poprawić sytua

W
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Wedruiac po Bomholmie

Po Bornholmie nie należy przemie
szczać się zbyt szybko. Po pierwsze,
niemal na każdym kroku można spo
tkać się z zastanawiającą nas odmien
nością. Po drugie, mieszkańcy wyspy
nie są przyzwyczajeni do galopują
cych po chodniku przechodniów i spo
glądają na nich - delikatnie mówiąc
- ze zdziwieniem. Potrafią także
dowcipnie spuentować taką sytuację.
- Spieszy ci się? Wypożycz rower!
W czasie weekendu miasta na wy
śpię zamierają. Życie, w codzienności
swej niespieszne, ulega jeszcze więk
szemu spowolnieniu. Otwarte są tyl
ko pojedyncze sklepy a tak prosta
czynność jak wymiana pieniędzy,
może być sporym kłopotem. Szczegól
nie wtedy, gdy ma się mało czasu.

Operacja serca
bez narkozy
Norman Dalton, 55-letni
Brytyjczyk z zawodu elektryk,
przeżył 7-godzinny koszmar,
bowiem narkoza, zaaplikowana
mu przed operacją na otwar
tym sercu, zadziałała tylko w
niewielkim
stopniu!
Jak
oświadczył później, nie tylko
słyszał, ale i czuł ruchy narzę
dzi chirurgicznych otwierają
cych mu klatkę piersiową, na
tomiast nie był w stanie ani
krzyczeć z bólu i przerażenia,
ani nawet ruszyć się, chociaż
wydawało mu się, że to robi...

XXX

Niels Kousamaki pochodzi z rodzi
ny fińskiej. Jego dziadek osiedlił się
na wyspie w 1924 roku i już tutaj po
został. Niels też nie zamierza stąd
emigrować.
- Byłem w kraju moich ojców.
Prawda, jest piękny. Tylko że wszę
dzie daleko. Moja ojczyzna to Bor
nholm. Hi nie ma się dokąd spieszyć.
Wszędzie blisko, a i rozpędzać się nie
ma po co, bo zatrzymać się można...
w morzu. Nawet samochodami jeździ
my wolniej niż na lądzie. Jeżeli bornholmczykwidzi spieszącego sięczło-...
wieka, to mu ustępuje. Tylko robotą
musi być wykonana na czas i dokła
dnie.
Niels pracuje w szlifiemi granitu.
Dwukrotnie upewniam się, czy rze
czywiście natura zaczęła kształtować
ten minerał ponad miliard lat temu.
- Moje ręce obrabiają przede

Na zdjęciu:

singapurski poli
cjant odprowadza skazanego na
salę rozpraw podczas trwania
procesu.
__________________

Stronę redaguje
HENRYK OSTROWSKI

Zdjęcia: CAF

Kto by się tego spodziewał, że
prezydent kraju, który nigdy nie był
królestwem, pochodzi z takiej wła
śnie rodziny. Pra-pra-pra... dziadek
Billa Clintona był bratem Charlesa
Blytha, który otrzymał w 1847 r. ty
tuł króla Karola I... cygańskiego
państewka pomiędzy Szkocją i An
glią. Wyjaśnia to przynajmniej mu
zyczny talent najważniejszej osobi
stości Stanów Zjednoczonych. Bill
Clinton jest bowiem - jak wiadomo
- najlepszym saksofonistą wśród
prezydentów.

„Bofcbltlowonle"

Znany wszystkim w szczegółach
przypadek obcięcia przez Lorenę
Bobbitt członka swemu brutalnemu
mężowi, nie schodzi z łamów pra
sy. Pisze się nie tylko o naśladowczyniach metody obrony czy ze
msty Loreny. Idzie o określenie jej
nazwiskiem tego okrutnego czynu,
które maszansę wejść do słownic
twa codziennego. Zaczyna się więc
pisać o „bobbittowaniu” penisa. Co
więcej - spotyka się to słowo stoso
wane także w przenośni. „Washing
ton Post” napisał niedawno, że
„George Bush zbobbittował Sadda
ma Husseina i Noriegę”.

Rewindykować?

Władze rumuńskie starają się o
odzyskanie 42 dzieł wielkich mi
strzów pędzla, które zostały wywie
zione przez b. króla Michała, mie
szkającego obecnie w Szwajcarii.
Okazało się jednak, że warunkiem
wstępnym wytoczenia sprawy cy
wilnej przeciwko b. monarsze jest
wpłacenie na koszta sądowe 1,5
min fr. szwajc. (ok. miliona doi.). I
nie gwarantuje to wcale wygranej.

(ABC)
wszystkim czarny granit rönnienski.
Ten najstarszy. Robię z niego wazy i
pucharki. Nie wiem, czy może być
lepsza praca i ciekawszy materiał.
Biorę w rękę taką bryłę i wiem, że za
mknięte jest w niej miliard lat życia...
Muszę wyczuć każdą żyłę, każdą kru
chość i ułomność materii... I nie jest
ważne, że posługuję się maszyną. Jej
prowadzenie, rozpoznanie struktury
granitu należy do mnie. Przy tym
mam świadomość, że tworzę coś, co
przetrwa wieki. Czasem z zazdrością
patrzę na tych, którzy obrabiają gra
nit "paradisbakke”. Też prawie czar
ny, ale z szarymi żyłami i zielonymi
kryształami. Dobrze oszlifowany i
osadzony w srebrze ma niesamowitą
wartość. Jeżeli starczy mi cierpliwo
ści i umiejętności, kiedyś też dadzą
mi go do obróbki. A przecież zaczyna
łem od nagrobków. Chociażby dla tego
granitu warto zostać na wyspie. I nie
ma co się spieszyć...
* * *

Równo postawione domy, żywopło
ty przycięte "pod sznurek” i w każdym oknie ceramika. Wszędzie tak
czysto, że rzucenie na chodnik papier
ka urasta w wyobraźni do rozmiarów
góry śmieci.
Zapomnieliśmy już wszyscy, jak
brzmi cisza. Na tej wyspie może czło
wieka obudzić śpiew ptaków, a nie dać
mu zasnąć szum morza...
RYSZARD HETNAROWICZ

Szczury w boeingu
Oficjalnie ogłoszono, że „względy techniczne” nakazują 16-godzinne
opóźnienie rejsu z Paryża samolotu Air India do New Delhi. W istocie
przyczyną była obecność szczurów na pokładzie boeinga 747, dostrze
żona przed odlotem przez załogę na lotnisku Roissy. Natychmiast ewa
kuowano pasażerów oraz ich bagaże, jak też zasobniki z żywnością, a
samolot poddano 3-godzinnej gazowej deratyzacji, która niszczy wszy
stkie żywe stworzenia.
Przedstawiciel Air India zapewnił pasażerom nocleg na koszt przed
siębiorstwa i stwierdził, że taka przygoda zdarzyła się po raz pierwszy,
a ponadto, że szczur był tylko jeden... (Al)

Aż 22 specjalnie dobranych fachowców z całych Niemiec przez wiele
godzin przygotowywało na 20-metrowym grillu największą na świecie
białą kiełbasę. Rekordowa, licząca ponad 3 kilometry kiełbasa, sprze
dawana była podczas dorocznego festynu w Jenie. Sporą jej część prze
kazano również bezpłatnie najuboższym mieszkańcom miasta.

Na zdjęciu: doborowi rzeźnicy z kilku niemieckich landów uwijają się
podczas przyrządzania świątecznej kiełbasy - rekordzistki.

(Al)

Ludzkie zachcianki są niekiedy dziwne Jeżeli nie bardzo dziw
ne. Człowiek chciałby kupić chleb, czasami pojechać autobusem
lub pociągiem, nawet pocztę odwiedzić ze zrozumiałych wzglę
dów. Największym chyba wymysłem jest jednak chęć zatanko
wania paliwa, bowiem nawet najlepszym samochodom zdarza
się, że zabraknie im siły napędowej. W Polsce od kilku lat nie
jest to już takie dziwne, pozostąje jednak jeszcze ciągle „afryką” u naszych południowych sąsiadów, w Słowacji.
Polacy odwiedząjący Słowację nie mu
szą wcale czuć się zagubieni. Podobny
jest język, ä przynajmniej zrożumiały,
ceny także nie są zbyt wygórowane, a i
kościołów katolickich w tym również ka
tolickim kraju nie brakuje. Zaskoczeni
możemy być jednak czymś zgoła odmien
nym. Przyzwycząjeni przez te kilka lat do
nowej, wolnorynkowej gospodarki, dba
nia o klienta i nadskakiwania mu, zdzi
wimy się, kiedy w pewien piękny dzień
w samo południe zapragniemy kupić na
przykład znaczek za 5 koron, na kartkę
pocztową. W samo południe słowacka
poczta świętuje, a dokładnie wszystkie
panie z kilku okienek jedzą obiad. Oczy
wiście równo przez godzinę. Potem inte
res znowu się rozkręca.
Zadziwić się może także ten, kto
chciałby kupić chleb po godzinie czterna
stej. Po tej godzinie chleba nie ma i już.
Z drugiej strony trudno nawet znaleźć
sklep z artykułami spożywczymi. O ile
udąje się to jeszcze w takich miastach jak
Bratysława, to w małych miejscowo
ściach jest to bardzo trudne zadanie, nie

Zgoła odmiennie wygląda sprawa dróg
i środków transportu zbiorowego. W po
równaniu z naszymi drogami pierwszej
kolejności odśnieżania są one w doskona
łym stanie, z dobrym i widocznym ozna
kowaniem. Brak tam, bardzo u nas popu
larnych, dziur w jezdniach i stałych nie
równości. Także transport zbiorowy jest
lepiej zorganizowany. Prócz autobusów,
które kursują dosyć często, jest jeszcze
pociąg i kolejka podmiejska. Komunika
cja tymi wszystkimi środkami lokomocji
jest ciągle jeszcze w miarę tania, a co naj
ważniejsze wygodna.
Słowacja niewątpliwie zmienia swój
wizerunek, niemniej jednak wiele jest
jeszcze naleciałości sprzed aksamitnej
rewolucji i podziału Czecho- Słowacji.
SEBASTIAN KOŁODZIEJCZYK

kiedy nie do wykonania, ponieważ czasa
mi sklepu spożywczego nie ma. Problemy
może mieć także kierowca, któremu aku
rat zabraknie paliwa. Jego kupno w go
dzinach wieczornych w Bratysławie to
problem wzięty prosto z epoki stanu wo
jennego. Do dyspozycji zmotoryzowanych
jest po prostu jedna stacja paliw, czynna
całą dobę. Nie ma co wspominać o takich
sprawach jak rodzaj paliwa, ale i u nas
zdarzają się takie niedociągnięcia.

ATLAS GŁOSU
Premier Waldemar Pawlak przebywał w
ubiegłym tygodniu z oficjalną wizytą w Ka
zachstanie i Chinach. W Kazachstanie spo
tkał się m. in. z przedstawicielami mieszka
jących tam Polaków, co rozbudziło ich
nadzieję na powrót do ojczyzny. Według ofi
cjalnych danych w tej byłej republice ra
dzieckiej mieszka około 100 tysięcy Polaków,
mówi się jednak, że osób polskiego pochodze
nia jest znacznie więcej. Już dziś chęć po
wrotu do kraju wyraziło 60 tysięcy z nich.
KAZACHSTAN zajmuje 2.717.300 km kwa

W singapurskim więzieniu
Changi stracony został 69-letni
holenderski biznesmen Johannes
van Damm, osądzony za handel
narkotykami. Karę śmierci wy
konano przez powieszenie.

Potomek królów

cję społeczną i prawną ofiar czynów
przestępczych. Domaga się np., by
poszkodowani otrzymywali obroń
cę z urzędu (czyli bezpłatnie), lub
też by lepiej były chronione ich
dane osobiste w toku dochodzenia
i przewodu sądowego ewentualną
zemstą przestępcy.
Stowarzyszenie samo i we
współpracy z policją rozwija rów
nież działania, mające na celu za
pobieganie przestępczości. M.in.
wydaje broszury informujące, jak
można zapobiec włamaniom i nie
dać się nabrać na różne triki zło
dziei i oszustów, co zrobić i jak za
chować się, by zmniejszyć niebez
pieczeństwo napastowania kobiet
czy nieletnich, jak powinni się za
chowywać rodzice czy otoczenie po
tencjalnych ofiar itp. Taką profilak
tyczną propagandę uprawia się też
przy pomocy plakatów, inspirowa
nych publikacji w mediach maso
wych, jak również przy pomocy
wędrownego autobusu, którym
specjalna ekipa „uświadamiająca”
dociera do wielu małych miejsco
wości w kraju. Wiele' placówek
„Białego Kręgu” czynnych jest
przez całą dobę, a o numerach, ich
telefonów można się dowiedzieć z
ogłoszeń i na policji.
Działalność „Weisser Ring” do
wodzi, że samoobrona obywatelska
nie musi być pustym frazesem.

dratowych powierzchni (9-krotnie więcej niż Pol
ska). Większą część kraju zajmują niziny (Turańska, Nadkaspijska) i wyżyny (Pogórze Kazach
skie). Na południowym wschodzie rozciągają się
wysokie pasma górskie (Ałtaj, Tien-Szan) wzno
szące się do ponad 4.000 m. Rozległe pustynie
(Kyzył-Kum). Klimat umiarkowany, suchy. Naj
większe rzeki: Syr Daria, Ural, Irtysz, Nura, Turgaj, Tbboło. Wielkie jeziora: Bałchasz, Tengiz, Ała-

Koł, część Aralskiego i Morza Kaspijskiego. Lasy
zajmują zaledwie 3% powierzchni.
LUDNOŚĆ. Kazachstan jest bardzo słabo za
ludniony, zamieszkuje go 17,5 min osób. Kazacho
wie stanowią nieco ponad 40% mieszkańców,
podobnie Rosjanie. Inne narodowości: Ukraińcy,
Uzbecy, Tatarzy, Ujgurzy, Białorusini, Polacy,
Niemcy. Największe miasta: stolica Ałma-Ata (1,2
min), Karaganda, Czymkent, Dżambuł, Semipałatyńsk (obok którego znajdował się wielki poli
gon atomowy).
GOSPODARKA. Kazachstan jest bardzo za
sobny w różnorodne surowce. Wydobywa się tu m.
in.: węgiel kamienny, ropę naftową, rudy żelaza,
manganu, chromu, miedzi, cynku, ołowiu. Prze
mysł maszynowy, chemiczny, włókienniczy, spożyw
czy. W rolnictwie przeważają wielkie gospodarstwa
państwowe. Grunty orne zajmują 15% powierzch
ni, z czego część jest nawadniana. Główne uprawy:
pszenica, jęczmień, bawełna, warzywa. Hodowla
bydła (7,5 min szt.), owiec i kóz (32 min).
HISTORIA Od II w. obszar dzisiejszego Ka
zachstanu był wielokrotnie podbijany, m. in. przez
Hunów, Turków, Mongołów. Samodzielność ka
zachskie chanaty uzyskały w XV w. Od XVIII w.
datuje się ekspansja Rosji na te tereny. Nie powio
dły się próby uzyskania niepodległości w latach
1916-17, Kazachstan wszedł w skład ZSRR jako
republika związkowa. Cztery lata temu (25. 10.
1990) uchwalono deklarację niepodległości, zmie
niono nazwę państwa na Republika Kazachstanu.
Rok później Kazachstan przystąpił do Wspólnoty
Niepodległych Państw, (ho)

Postanowiliśmy z twoją babcią wieść wspólne życie.

The New Yorker

Do diagramu proszę wpisać odgadnięte hasła. Litery z oznaczonych kratek od 1
do 7 utworzą rozwiązanie.
A. Jeden z polskich promów
B. Stolica jednego z nadbałtyckich państw
C. Kraj w Europie Środkowej
D. Port nadbałtycki
E. Kraina w Szwecji lub marka samochodu ciężarowego
F. Nasze morze
G. Rzeka w Europie wschodniej
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Nagrodę książkowa za prawidłowe

%

SCALAK
Koszalin, Kniewskiego 82
tel./fax 43-46-10

1-2.10.1994 r.

14

rowe, kasety wideo wszystkich
długości, kasety audio, micro ka
sety do dyktafonów, kasety do
kamer, aparaty i filmy fotograficz
ne.
HURT I DETAL
Słupsk, ul. Wileńska 8
Koszalin, ul. Jaworowa 25

TONSIL - patronat
* zestawy głośnikowe
* mikrofony, słuchawki...
TV * AUDIO * WIDEO
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BATERPOL
POLECA: dyskietki kompute
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(DIORA, ELTRA...)
Dogodne RATY
10-18, soboty 10-14

ZAPRASZAMY

GK-3581p

TARGI; TARGI;

1
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system Euro-92 "Golden Line"

nJnfcunipläsfc
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Mechanizmy polskie i niemieckie

ILJILJ
75-816 KOSZALIN
ul. Połczyńska 54
tel./fax (0-94) 42-40-72

SPRZEDAŻ
INTAZ
SERWIS

. GK-3449p

TARGI

ESPAR poleca:

RADIOM

II SŁUPSKIE TARGI
KONSUMPCYJNE
tel./fax 45 2812

I SŁUPSKIE TARGI KOMPUTEROWE

KOSZALIN 103,1

MULTIMEDIA'94

25-27.10.1994 r.

DREWNIANE - jednoramowe - dwu i trzyszybowel
TWORZYWOWE - profile BRÜGMANN

ajskutecznieJszaREKLAMA

Informacje: tel. (0-59) 294-63

YORK

doskonały sprzęt sportowy firmy

atlasy, ławeczki, rowery, stepery, symulatory wioseł, kombinezony odchudza
jące, hantle i sztangi, wyposażenie siłowni i sal gimnastycznych oraz sprzęt tu
rystyczny, namioty, śpiwory, materace, leżaki, koce.
SPRZĘT REHABILITACYJNY BEZ PODATKU VAT!
BIURO HANDLOWE PPHU „ESPAR” Sp. z o.o.
Koszalin, al. Zawadzkiego 2/229, tel. 415-472, tel./fax 453-987
Sklepy „ESPAR”: Koszalin, ul. Zwycięstwa 152; Kołobrzeg, ul. Piastowska 2
GK-934pa

o największym zasięgu

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
OjkQgjus-,. s

c

uprzejmie Informuje

Szanownych Klientów o zmianie adresu siedziby firmy z dniem
30.10.94 r. Nowy adres: Słupsk, ul. Hubalczyków 12, tel./fax 28-864

Oferujemy bardzo bogaty asortyment krajowych i zagranicznych wy
robów AGD z plastiku, szkła, metalu.

WYKŁAD

Jesteśmy dystrybutorem takich firm jak: „DOMPLAST”, „PO
LIMER” oraz jesteśmy bezpośrednim importerem.

Zapraszamy codziennie 8.00-16.00, soboty 9.00-14.00

gg-363ip

Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
w Białogardzie

informuje, że od
10.10.1994 r. przystę
puje do planowanego
płukania sieci wodo
ciągowej na terenie m.
Białogardu.

TAPETY

DYWANY

W związku z tym w
okresie 1 miesiąca mogą
wystąpić spadki ciśnie
nia, zmętnienie i zabar
wienie wody.
Za zaistniałe uciążliwości
przepraszamy
naszych
odbiorców.

PANELE
PODŁOGOWE

$
Hurtownia „SKAR-POL”
Białogard
ul. Zygmunta Augusta 14.
tel. 25-05
poleca tanie:
-

Tanio i na lata

skarpety
rajstopy - elastil, lycra, strech
bieliznę bawełnianą
kurtki
inne artykuły przemysłowe
czynne: 8.00-16.00

Zapraszamy

KOMFORT

gg-363o

>

Rada (P
Nadzorcza
<
Prasowych Zakładów Graficznych

Zapraszamy do sklepów:
SŁUPSK, ul. Wojska Polskiego 1, ul. Poznańska 42.
KOSZALIN, ul. Janka Krasickiego (tereny podożynkowe)

naczyń,*^
SpółkaI producent
z o.o.ekologicznych
w Koszalinie
I
wykonanych
ze
słoi
szlachetnej.
ul. A. Lampego 18/20, tel. 42-62-61 do 65

W 28 krajach, na wszystkich kontynentach
ogłasza konkurs
proponujemy ludziom
na stanowisko dyrektora
spółki
zdiowy sposób
odżywiania się

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni
spełniać
i nowy styl
życia. nastę
pujące warunki:
Nasza firma, która w Polsce rozwija się

BIURO OGŁOSZEŃ ZAPRASZA
KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 43, tel. 41-55-07, fax 42-4058, czynne w godz. 8-17, w soboty 8-13 * ul. A. Lampego 18/
20, tel. 42-62-61 wew. 316, w godz. 8.00-16.30, w soboty 8-13.
"Media Press", ul. Zwycięstwa 6a, tel. 42-78-51 wew. 294 w
godz. 8-16.
OGŁOSZENIA NA TELEFON:
* 45-75-37 * 43-38-96 (w godz. 8-10)

CZŁUCHÓW * „Wadimex”, ul. Królewska 8, tel. 42-589.
BYTÓW * „WARTA” - ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80 * PKO

46, tel. 25-59.
DRAWSKO POMORSKIE * oddział redakcji, ul. Piłsudskiego
29, tel. 327-79.
KOŁOBRZEG * redakcja, ul. Zwycięzców 11, tel. 271-49

SŁUPSK

„KHAN”, ul. Sienkiewicza 17, tel. 271-64.

Oś. Niepodległości Pawilon Wielobranżowy, ul. Dmowskiego
8, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8-19; środa, sobota,
niedziela 8-13.
OGŁOSZENIA NA TELEFON: * 436-436 * 289-54 (tel. i fax
całą dobę).
BIAŁOGARD * Zakład Budżetowy Kultury i Sportu (d.
‘rodęk Kultury) - ul. 1 Maja 15, tel. 23-34.

• Pracę w wielkiej, międzynarodowej
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
firmie
- podanie kandydata wraz z motywacją
• Atrakcyjne zarobki, których wiel
jest uzależniona
tylko od Państwa
- wstępną koncepcję kierowania kość
działalnością
i rozwojem
spół
• Wyjątkowo interesującą pracę w ze
ki,
spoledziałalności
młodych ludzi.i osiągnięć za
- życiorys z opisem dotychczasowej
• Pracę w godzinach wybranych
wodowych,
- kwestionariusz osobowy,
przez Państwa
• Możliwość potwierdzających
szybkiego przeszkolenia
- odpis dyplomu oraz innych dokumentów
i awansu
posiadane kwalifikacje,

CZAPLINEK * Księgarnia, ul. Sikorskiego 24.
DARŁOWO * DOM KSIĄŻKI - ul. Powstańców Warszawy

* 45-29-33 (całą dobę).

271-12.

ZAPEWNIAMY PAŃSTWU:

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (parter, p. 19).

Urząd Rejonowy - pl. Ratuszowy 1, p. 6, tel. 235-65 * PW

„Głos Słupski” - sekretariat redakcji, ul. Filmowa 2, telTfax:

- wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
wyjqtkowo szybko i dynamicznie,
- kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pra
poszukuje
cowniczymi oraz zarządzaniu jednostką gospodarczą w
wykwalifikowanych
współpracowników.
warunkach gospodarki rynkowej,
- predyspozycje menedżerskie i organizatorskie,
- dobry stan zdrowia.

LĘBORK * oddział redakcji, ul. Czołgistów 5, tel. 625-322
* plac Pokoju 6, kancelaria ’Temida", tei. 625-088,622-853.
POŁCZYN-ZDRÓJ * z U.H. „Dukat”, ul. Grunwaldzka 4, tel.
63-409.
SŁAWNO * „GROMADA” - ul. Rapackiego 2, tel. 70-

12.;
SZCZECINEK* ul. 1 Maja 14 „Intropol”, tel. 423-89* Radio
"Reja", ul. Fabryczna 13.
USTKA * OSiR „Jantar” - ul. Grunwaldzka 35, tel. 144-769,

NAMIĘTNE
PRZYJACIÓŁKI

- świadectwa pracy i opinie z poprzednich miejsc pracy,
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem
„konkurs" w sekretariacie spółki w terminie
14 dni odi dynamicznodaty uka
§ Komunikatywności
zania się niniejszego ogłoszenia. ści
Informacje o spółce kandydaci mogą
uzyskać odstosunku
Zcy Dyrekto
• Profesjonalnego
do pra
ra ds. ekonomicznych oraz przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
cy
O zakwalifikowaniu się do konkursutoraz
terminie
jego przepro
Nastawienia
na wszechstronny
roz
wadzenia kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie. Kon
wój swoich umiejętności
kurs przeprowadzi Rada Nadzorcza. • Wysokiej kultury osobistej

OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA:

Roda Nadzorcza zastrzega sobie
• Minimum
prawo
średniego
wyboru
wykształcenia.
ofert i
możliwość przeprowadzenia indywidualnych
z przy
Nasza firmarozmów
inwestuje
w
stępującymi do konkursu.
gk-i6si
ludzi.
Proponujemy Państwu

cgipio

Kiosk spożywczy w Kołobrzegu, 298-46.

A

KOCIĘTA perskie. Koszalin, 415-517, po
1/2 BLIŹNIAKA, zabudowania gospodar
cze, działka 18 arów wTychowie k. Biało
gardu. Koszalin, 42-57-83.
126p (1984). Koszalin, 43-10-05.

16.
KOŁDRY. Kołobrzeg, 296-71.

AUD1100 (1983). Koszalin, 43-47-93.

KOŁDRY, PODUSZKI ANTYALER
GICZNE, GWARANTOWANA JA
KOŚĆ. ZAPRASZAMY HURTOWNI
KÓW I KLIENTÓW INDYWIDUAL
NYCH. DOWÓZ GRATIS. PRODU
CENT “ANDRA”, KOSZALIN, MIE
SZKA 124, TEL. 42-62-15,41-05-00,
CZYNNE 7-16.

AUDI 80 (1989). Koszalin, 42-68-23.

LADY sklepowe. Kołobrzeg, tel. 271-64.

AUDI 80, poj. 1.6 (80). Koszalin, 43-33-52.

LIGUSTER krzew żywopłotowy, tanio
Koszalin, 45-30-28.

AMIGA 1 MB, monitor. Koszalin, 452-973.
AMIGA500, monitor + dodatki. Koszalin,
45-60-47.
AMIGA CDTV tanio. Koszalin, 43-45-19.

AUTO-Handel Banasik -36 rat- PTS lea
sing, komis-zamiana, wszystkie opłaty na
miejscu. Ciężarowe, osobowe, dostaw
cze. Lombard samochodowy. Koszalin,
Gnieźnieńska 38, tel. 42-24-64, czynny 7
dni.
Auto-Handel komis s.c. Mokrzecki, Etc
zaprasza 10-18. Koszalin, Władysława IV
oraz Gnieźnieńska. Raty do 36. Leasing.
W ciągłej sprzedaży ok. 100 samocho
dów, tel./fax 43-47-93. Uwaga, premia!
Każdy kupujący otrzyma dwuosobowe
siedmiodniowe wczasy.
AUTOHANDEL “Gerpol” - Salon Citroöna. Koszalin, Szczecińska 25A, 42-71-75.
Poleca: samochody nowe, używane na
zamówienie, zamiany, lombard, raty, wy
najem, sprzedaż przyczep, znakowanie,
ubezpieczenia pojazdów, ciągniki MTZ82. Nowe samochody marki Citroön.
BMW 320i (1990). Koszalin, 43-61-34.
BMW piątka, nowe przednie lampy, prze
pływowy podgrzewacz wody. Koszalin,
45-17-84.
BOKSERKI pręgowane, rower górski.
Koszalin, Piłsudskiego 31 A.__________
CENTRUM OGRODNICZE - “Wasze
Ogrody”. Koszalin, Szczecińska 25 a
(obok salonu “Citroen") oferuje: drzewa
owocowe i rośliny ozdobne - szeroki asortyment. Codziennie 9-16.30.
CIĄGNIK 1212 Ursus. Pilnie, Leszczyn,
tel.83-147 (woj. koszalińskie).
CIĄGNIK MF255 sprzedam. Koszalin, tel.
180-358.

LUB zamienię opla astrę, (1994), 1.41.
Koszalin, 417-107.
ŁADA samara 1,5 (1990). Kołobrzeg, tel.
217-47.
ŁÓDŹ rybacką, drewnianą odkrytą, sied
miometrową z silnikiem. Unieście, Przy
jaciół 15,189-588.
MAKSMILIAN KAPCIE chińskie, obuwie
sportowe, kurtki, cena importera. Szcze
cinek, ul. Łukasiewicza 1, tel. 433-91.
MASZYNY do szycia Łucznik 466, hansetik oraz polaroid. Koszalin, 42-07-62.

DOM szeregowy, 800 min. Koszalin, Wła
sna 13.

MIESZKANIE do remontu, lady, regały,
ładne, tanio. Sianów, 185-642.
MIESZKANIE własnościowe, centrum 50
m kw., komfortowe. Kołobrzeg, 266-50.
MONETY 1000 zł i 10000 zł z papieżem.
Koszalin, tel. 412-978.

OKNA 1 drzwi plastikowe, aluminio
we, drewniane - raty. BOAZERIA
PCV, sufity podwieszane. BRAMY
garażowe, rolety, markizy. Koszalin,
42-40-72(8-16).

PQSOKOWCE. Słupsk, 44-18-72.
Patelnię elektryczną, rozdrabniarkę ja
rzyn. Darłówko, 44-11.

KSIĘGOWOŚĆ małych i dużych firm przychodów i rozchodów, handlowe.
Koszalin, Słowiańska 5, tel. 42-77-37
wew. 126.
SKLEPY! Hurtownie! Rozpoznawanie fał
szywych banknotów - szkolenie. Kosza
lin, 431-511 wew. 192.

REMONTY, malowanie, tapetowanie. Ko
szalin, 40-60-88, po 15.
STACJA obsługi ZSSam., Koszalin, Gnie
źnieńska, czynna w godz. 8-18, piątki,
godz. 8-13.________________________

TELEPOGOTOWIE. Koszalin, 45-35-79.
TELEWIDEONAPRAWA. Koszalin,
43-21-52.
TELEWIDEONAPRAWA.
43-45-63.

Słupsk,

TRANSPORT 11 bardzo tanio. Koszalin,
42-26-68.
TRANSPORTOWE, meblowóz 3 t. VAT.
Koszalin, 40-57-03.
UKŁADANIE, cyklinowanie. Koszalin,
41-22-52.

DZIAŁKĘ budowlaną 500 - 1000 m kw.,
Koszalin, 45-33-97, po 18. - 69.
FIRMA “Antyk”, Słupsk, ul. Grodzka 8,
kupi stare meble, zegary, porcelanę, obra
zy, srebra, monety, stare zabawki, figurki,
sztućce, itp. Wykonujemy renowacje.
Jedno-, dwu- lub trzypokojowe mieszka
nie. Słupsk, 44-24-34.
KAWALERKĘ. Koszalin, 43-39-78.
Kupię lub wynajmę część domu lub mie
szkanie w Mielnie, Unieściu, najchętniej
blisko morza. Mielno, 189-211 wew. 259.
Kupię mieszkanie trzypokojowe. Koszalin, 45-33-89._______________________

UKŁADANIE glazury, terakoty. Koszalin,
41-52-80 po 19.

WIDEOFILMOWANIE - grafika kompute
rowa. Koszalin, 43-32-71.
Wideofilmowanie “ELVICOM”. Koszalin,
43-44-92.
WIDEOFILMOWANIE. Koszalin,
43-79-43.________________________
Wulkanizacja. Chcesz jeździć bez
piecznie, zaufaj doświadczeniu.
Skup - sprzedaż opon. Kompletny
serwis - osobowe, ciężarowe, rolni
cze. Szybka obsługa, nowoczesne
technologie. Koszalin, Szczecińska
64, tel. 42-41-84._________________
Wypożyczalnia samochodów. Koszalin,
Gnieźnieńska 38,42-24-64.
WYPOŻYCZALNIA samochodów. Ko
szalin, Topolowa 23,40-52-58.

MIESZKANIE 2-pokojowe. Koszalin,
45-22-14.

Żaluzje, okna PCV. Kołobrzeg, 206-39.

PRALKA wirnikowa, Koszalin, 45-43-30.

MIESZKANIE dwupokojowe w Lęborku.
Tel. 621-749.

Żaluzje, stoisko Rolniczy Dom Towarowy.
Słupsk, tel. 284-49.

MIESZKANIE przy ul. Sikorskiego w
“Centerku”, Koszalin, 43-67-13._______

ŻALUZJE wertikale. VAT. Koszalin,
45-75-97. Słodkowski.

PRALKĘ automatyczną, tanio. Koszalin,
417-404.

SKODĘ 120L (1989, 1990). Ustka,
146-958.

GARAŻ przy Bema. Koszalin, 451-264.

SKUTER RS-50, bardzo dobry stan,
kiosk drewniany 7.5 m kw., tanio. Kosza
lin, 40-60-71.
SOLARIA Alisun, świetlówki, kremy. 058
31-84-30.
SPÓŁDZIELCZE64 m kw., nowe (kre
dyt) na mniejsze. Szczecinek, ul.1 Maja
55C/2.
SPRZEDAM ciągnik siodłowy Ford tanio.
Dębrzno, ul. Wspólna 3, tel. 65.
SPRZEDAM działki budowlane położone
150 m od morza w Grzybowie koło Koło
brzegu. Kołobrzeg, tel. 815-47.
SPRZEDAM FIATA 126P, rok prod,
grudzień 1982. KARLINO, tel. 651,
po godz. 16.
SPRZEDAM mieszkanie o pow. 89,9
m kw. Kołobrzeg, tel. 251-39, w
godz. od 17-21.
SPRZEDAM solarium (dół). Koszalin, tel.
427-369.
SPRZEDAM talbota na części. Kołobrzeg,
Unii Lubelskiej 67 m 10.
SPRZEDAM toyotę (1984), 1.6, ben
zyna, 35 min i ford tempo (1985),
benzyna 20 min. Obydwa taniej. Tel.
004982942783.
Sprzedaż cegły białej. Barwice, tel.
0-966/363-74.
Sprzedam działkę budowlaną (pełne
uzbrojenie) w Dźwirzynie. Wiadomość tel.
254-06 Kołobrzeo.

WYRÓB boazerii, listew. Koszalin, ul. Sianowska 58, tel. 40-50-43.

Mieszkanie. Słupsk, 432-275,23-103.
ROGI jelenie, bydlęce kamienie żółciowe.
Koszalin, 94-412-130. ______________
SAKSOFON, Koszalin, 43-62-73.
SKRZYNIĘ biegów 126p tanio, Koszalin,
43-16-10.__________________________
Skup skór cielęcych, bydlęcych,
owczych, nutrii, lisów, i i innych. Ko
szalin, Jasna 2, 40-56-83.
Skup skór nutrii, lisa-futer używanych.
Wtorki-Targowiska: Szczecinek - 10.00,
Koszalin, 11.30, Sławno -13.00. Słupsk,
Kołłątaja 38 -15.00. Słupsk, 293-08.
Skup skór nutrii, owczych, bydlęcych, cię
tych, świńskich i innych. “Polsurwis”,
Koszalin, Hibnera 79, tel. 43-00-22.
SZUKAM figurek z jajek niespodzianek
(oprócz składanek) 4.000 zł/szt. Koszalin,
41-56-41.
Zdecydowanie dom nad morzem. Kosza
lin, 45-40-70 lub 45-48-49.

AUTO-DIESEL, Koszalin, ul. Lutyków
4-6 zaprasza 7.30- 15.30. Tel. domowy
45-15-25.
AUTO-PARTNER- wypożyczanie przy
czep. Koszalin, Śniadeckich/Langego,
40-50-13,41-44-45._________________
AUTOALARMY, blokady, znakowanie,
radioodtwarzacze, telefony komórkowe.
Profesjonalny montaż. AUTO-PLUS, Ko
szalin, tereny podożynkowe, 452-500,
Słupsk, Zielona, 439-145.
AUTOELEKTRONIKA. Naprawa rozru
szników, alternatorów, instalacji. Montaż
autoalarmów. Słupsk, 285-55, Poznańska
3a.
CYKLINOU KŁAD ANIE.
436-941.

Koszalin,

CYKLINOWANIE, lakierowanie, ukła-

POSZUKUJĘ do wynajęcia kawalerki. Do
wydzierżawienia lokal na sklep. Koło
brzeg, tel. 279-55.
POSZUKUJĘ lokalu na działalność
usługową w Białogardzie, wskazany
telefon. Koszalin, 45-30-51, wew.
226.______________________________
POSZUKUJĘ M-3, Koszalin, 430-140.

A ”ANKAM"-NIERUCHOMOŚCI, Ko
szalin, Zwycięstwa 109, 42-26-19. Dom
wolno stojący, działka 9 arów, budynek na
działalność, Ogrodowa -1.600.000.000.
ABAKUS-Nieruchomości. Koszalin,
ul. Zwycięstwa 152, kupi, sprzeda,
działki, mieszkania, domy. Telefony w
rejonach: Koszalin, 41-13-81, Biało
gard, 59-84, Świdwin, 523-20, Darło
wo, 29-96, Szczecinek, 574-97, Miastko, 53-42._________________________
AGENCJA “Jasiński-Nieruchomości”,
Koszalin, 426-448, 422-361. Dom wolno
stojący, Rokosowo, 650 min, stan surowy,
4 Marca, 180 min.
AGENCJA Nieruchomości - Wysokiń
ski. Rynek Staromiejski 1, Koszalin, 4236-44. Mieszkanie komfortowe 100 m,
750 min.
CHCESZ kupić, sprzedać mieszka
nie,dom, działkę? Zadzwoń - Kosza
lin 430-541. Przyjdź - Piastowska 1,
róg Młyńskiej. Prowizja 1,5% - tylko
kupujący. Pośrednictwo “LOCUM”.
DELTA-NIERUCHOMOŚCI. Mieszka
nie do wynajęcia potrzebne. Koszalin,
43-67-13.
DOM-LEX-Nieruchomości. Koszalin,
Wojska Polskiego 24/26,42-54-51 (do 55)
wew. 15/16.
DO wydzierżawienia pawilon handlo
wy przy ul. Gwardii Ludowej. Koszalin, 45-13-35._____________________
DO WYNAJĘCIA handlowo-biurowy. Sia
nów 185-642.
DO wynajęcia umeblowane M-2. Kosza
lin, tel. grzecz. 189-704.
"FACTORIA" KOSZALIŃSKA GIEŁ
DA NIERUCHOMOŚCI I PRAW, LASKONOGIEGO 1, 41-07-69. TRZY
POKOJOWE, DOBROWO k. BIA
ŁOGARDU, 100 min - PROWIZJA

ZATRUDNIMY dwóch tokarzy. Koszalin,
42-33-83.
ZLECĘ pracę chałupniczą na maszyny
dziewiarskie, Koszalin, 411-266.

POSZUKUJĘ mieszkanie jedno- lub dwu
pokojowe do wynajęcia w Koszalinie. Tel.
189-793.__________________________
SPRZEDAM tanio pawilon mieszkalnousługowy. Szczecinek, 450-73, wieczo
rem.
SZUKAM pokoju, Koszalin, 45-41-40.
UWAGA! POSZUKUJEMY KWATER dla studentów WSI Koszalin,
zgłoszenia: AKADEMIKI Nr 1-3, Ko
szalin, Rejtana 11-13, tel. 45-09-09,
45-09-21.
ZAMIENIĘ dwupokojowe własnościowe
ną dwa oddzielne (komunalne, własno
ściowe, lokatorskie). Koszalin, 41-39-38.

2-pokojowe NA WIĘKSZE. Koszalin,
42-03-79._________________________
DWA mieszkania na jedno do 100 m kw.
lub jedno mieszkanie na jeden pokój z
kuchnią. Słupsk, św. Piotra 30/5.
MIESZKANIE 53 m własnościowe na
większe, Koszalin, 41 -50-88.

LECZENIE kamicy żółciowej metodą la
paroskopową, badania USG. Prywatna
Lecznica Chirurgiczna “Praxis”, Koszalin,
ul. Szpitalna 2. Informacja tel. 43-40-64,
45-39-14.
Prywatna Klinika Chirurgii Ogólnej i
Plastycznej oferuje szeroki zakres
zabiegów, w tym zmodyfikowaną me
todę liposuction, czyli modelowanie
sylwetki ciała przez rozpuszczanie i
odsysanie nadmiernej ilości tkanki tłu
szczowej. Koszalin, 45-00-05,42-15-52,
42-93-14.
Uzdrowicielka Danuta Stępień przyjmu
je w Sianowie, ul. Słowackiego 17B/3 w
soboty (10-15).
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Biuro Turystyki “AMI-Trans”, Koszalin,
Zwycięstwa 20 (Hotel “Arka”) tel ./fax 427911. Zaprasza na Lazurowe Wybrzeże,
Monte Carlo, Monaco, Cannes, Nicea,
SaintTropez. 7-15.11.94, cena 3.500.000.

Słupsk 50 m, spółdzielcze na Koszalin.
Koszalin, 42-61-57, wieczorem.

HISZPANIA: 7-14.10.94 AT “Augustyn”
Słupsk, 43-73-21, BT “Arkadia" Koszalin,
41-09-47.

TORUŃ centrum - starówka, dwupokojo
we + telefon, na równorzędne Kołobrzeg.
Kołobrzeg, 256-01.

WYJAZDY handlowe do Łodzi w środy,
do Warszawy we wtorki, piątki. Koszalin,
415-875, po 18.

ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielcze M-3
w Bydgoszczy na kawalerkę własnościo
wą w Kołobrzegu lub okolicy. Wiadomość:
Bydgoszcz, tel. 719-345.
Zamienię mieszkanie 2-pokojowe wła
snościowe (komunalne) 60 m kw., I piętro
na podobne lub większe w nowym budow
nictwie. Słupsk, tel. 231 -43.

UKŁADANIE glazury, terakoty. Koszalin,
18-33-78.

Pół domu lub zamienię. Koszalin,
45-04-29.

FORD transit 2,5D 9-osobowy, 1992. Ko
szalin, 43-03-53.

,

REKLAMA - szklarstwo, lustra najtaniej.
Koszalin, tel. 45-20-20.

MAŁE mieszkanie- najchętniej kwaterun
kowe w Koszalinie. Koszalin, 42-59-28.

SADZONKI truskawek “Faworytka” - 800
zł, Koszalin, 40-56-25,185-836.

KIOSK “Ruch”, Koszalin, Młodości 11.

WYRÓWNIARKĘ dł. stołu 2.5 m„ przyczepkę do ciągnika jednoosiową. Koszalin, 40-33-54._______________________

PIANINO- tanio! Koszalin,42-45-60.

FORD transit 2.5D 1981, izoterma - 60
min, ul. Pogodna 15, Unieście 189-439.

KIOSK, Białogard, 41-38.__________

PRODUKCJA żaluzji vertikali, Dąbrow
szczaków 1A, ceny promocyjne. Koszalin, 415-719,453-282._______________

DOM nad wodą z możliwością wynajmu
pokoi. Słupsk, 444-920.

ROTTWEILERY 11-tygodniowe. Kosza
lin, 41-47-45.

KADETT (1982) w całości lub w czę
ściach, przyczepę kempingową 4,25 dłu
gości, z zezwoleniem na działalność gastronomiczną. Szczecinek, 442-38.

Willa. Trzypokojowe, 450.000.000. Dom
(lub zamienię). 0-58-523-282._________

OBORNIK, Koszalin, 43-06-92.

FORD sierra 2.3 D, (1984). Szczecinek,
454-90.

HURTOWNIA odzieży używanej.
Nowa dostawa, Stadion Bałtyku. Koszalin, 42-32-57. _______________

PAL - przestrajanie, tanio. Koszalin,
42-53-51._________________________

125P do 10 min. Żuka do remontu. Białogard, tel. 60-79._____________________

PUDELKI srebrne, średnie. Koszalin,
45-02-50 do 13 lub po 20.

HURTOWNIA odzieży używanej, sortowanej. Kołobrzeg, 281-09._________ _

WAGĘ tarczową 200 kg. Koszalin,
43-05-12 po 18.___________________

NYSA do remontu - tanio, Koszalin,
41-50-88.

FIATA uno S45 (1989). Koszalin, 414-964,
po 15.
1

Hurtownia BHP “Wega", Bytów, Wy
bickiego 2 (PKS) tel. 34-24. Ubiory ro
bocze, gumowce; ochrony indywidu
alne, elektroizolacyjne, wysokościo
we, spawalnicze, kwasoodporne,
przeciwpyłowe; środki myjąco-czyszczące; ręczniki; elektrody; drut, tar
cze, papier.

NAPRAWA telewizorów Neptun, Koszalin, 42-07-25._______________________
OGRODY - projektowanie, kompleksowe
wykonawstwo. Układanie kostki brukowej.
Koszalin, (094)41-44-65.____________ _

NOWY roland E-36. Koszalin, 185-972.

PRODUKCJA i sprzedaż zniczy na
grobkowych. Lębork, Gliniana 1, tel.
623-668.

HURTOWNIA “ATUT" ul. Szczecińska 15,
Koszalin, 42-30-08 wewn. 40. Poleca
skarpety, rajstopy bawełniane, bieliznę
oraz odzież zimową: kurtki, swetry, czap
ki, rękawiczki.

Montaż rolet antywłamaniowych, Chojni
ce, tel. 766-72.

VW golf 1,6 kat. XII 88, 66 tys., 120 min.
Kołobrzeg, 232-36._____________

125-6p, poloneza, ładę, zagraniczne, również po wypadku. Koszalin, 415-479.

FIATA 126p, stan dobry, (1984), garażowany. Koszalin, Krucza 1 A.__________

Hyundai lantra, lipiec 1994, po wypadku.
Kołobrzeg, 248-86.

VW PASSAT limuzyna 1800, kataliza
tor; 90 XI, 55 tys., wspomaganie kierow
nicy, hak, hol, granat; 225 min, Koszalin, 43-39-60._________________ ,

Montaż, naprawa anten telewizyjnych.
Koszalin, 43-43-73.

DISCRETIO - ochrona mienia, osób fi
zycznych, pomoc przy zagrożeniu życia
metodą monitoringu. Usługi detektywi
styczne. Koszalin, ul. Morska 6, tel./fax
43-28-45.

MIESZKANIE 50 m kw., I piętro, glazura,
boazeria. Darłowo, tel. 62-46.

FIAT 126p (1988). Darłowo, tel. 36-22.

HAK BMW, łóżko piętrowe, szafy trzydrzwiowe, dywan, piła na siłę, glazura 15 tys./m.
Koszalin, 40-55-68.

TOYOTA camry kombi 2.0 TD (1989).
Koszalin, 405-985.

MONTAŻ i naprawa anten TV. Słupsk,
440-066.

TELENAPRAWA. Radzieckie, zacho
dnie, krajowe. Koszalin, 40-51-77.

OPEL kadett (XII 1990). Koszalin,
415-277.

Gospodarstwo rolne, nadające się do
każdej działalności, 1.100 m kw., 12 km od
Szczecinka, 427-05.

Telewizory polskie 20 typów, raty bez
wpłaty. Najniższe ceny, Sklep “Gerber”,
Szczecinek, ul. Czaplinecka 4b (boczna
Gdańskiej).

MAGNETOWIDY, komputery, naprawa.
Inż. Wójcicki. Koszalin, Fałata 15.

B1ZMES

OPEL astra 1994 metalic wiśnia, przebieg
3450 (na gwarancji). Mitsubishi pajero
1987, Koszalin, 43-06-87.

FIATA 126p (X 1985). Karlino, 4 Marca
2/19.

TARPANA termę z silnikiem mercedesa.
Koszalin, 43-02-32.

MIESZKANIE trzypokojowe 73 m, II p., z
garażem i telefonem w centrum sprze
dam. Koszalin, 42-33-83.

MAGNETOWIDY.

TELENAPRAWA-przestrajanie TV-SAT
Servis. Koszalin, 45-33-43.

DZIAŁKĘ budowlaną 880 m, Koszalin,
Gnieźnieńska obok Toyoty. Tel./fax 071
738 625.__________________________

EKOBRYKIET. Opał korowo - tro
cinowy. Niska cena - parametry
węgla. Punkt sprzedaży - Korzybie - tartak. Zamówienia: Słupsk,
430-665.

TARCICĘ dębową sezonowaną 57 i 28
mm. Koszalin, 42-25-21, godz. 8-16.

Tanio pralkonaprawy. Koszalin, 430-520.

DOM zarobkowy w Darłówku ok. 150 m
od morza. Działkę budowlaną w Koszalinie 700 m. Bukowo (0-94) 14-34-11.

DZIAŁKĘ warzywno-owocową ze szklar
nią. Słupsk, 435-160.

MIESZKANIE M-2 48 m kw. w Ustce do
wynajęcia. Słupsk, 234-68.

MERCEDESA 190d 1987 r., silnik do ka
pitalnego remontu, stłuczka. Kołobrzeg,
Czarnieckiego 1A/2.

OPEL record, 2.0E (1980), benzyna - gaz
(legalizacja), niebieski metalik, stan ideal
ny. Koszalin, 42-04-53.

Działkę malinową lub sadzonki. Koszalin,
412-078.

GAMA-COLOR, żaluzje poziome, pio
nowe, rolety. Słupsk, Wolności 11, tel.
235-34.

ZESTAW wypoczynkowy, pralka automat,
Koszalin, 412-344.

NOWY komplet narożnikowy+ 2. Kosza
lin, 42-33-83.

DOM 250 m kw., działka 500 m kw. w Białogardzie, ul. Norwida 8.

SUKNIĘ ślubną włoską. Koszalin,
41-41-63.

MERCEDESA 123 240D (1976). Kosza
lin, 43-64-32, po 16.

CITROEN BX19 diesel, (1988), 130 min.
Kołobrzeg, 204-92.

DOBERMANY. Koszalin, 40-62-08.

MAŁE mieszkanie w starym budownictwie
(może być do remontu), kupię. Koszalin,
41-43-61.

MERCEDES 207D (1981) 90 min. Człu
chów, tel. 43-548.

Cinquecento (1992). Słupsk, 432-808.

CYKLINIARKĘnasiłę. Koszalin, Szyma
nowskiego 56.

DOM - roboty budowlane dekarskie, hy
drauliczne, stolarskie, malowanie, glazu
ra, terakota. Koszalin, 41-59-75.

ZEGAREK na rękę pozłacany “Omega”
ok. 7 min, maszyna do szycia “Łucznik”
ok. 2.5 min, meble pokojowe jugosłowiań
skie ok. 3.5 min, kolumny 60 W ok. 2 min.
Koszalin, 40-30-79.

MAZDA 323 (1981) garaż (Wąwozowa).
Koszalin, 43-08-53.

NOWE budownictwo, 3 pokoje z kuchnią
+ w.c., łazienka, p. pokój, własnościowe,
c.o., c.w., telefon. Białogard, 48-86.

COLLIE, maltańczyki - szczenięta. Ko
szalin, 41-42-13.

STARA T28, golfa I (1983), 1500 m sze
ść., zamrażarkę używaną 190. Świeszy
no 3.

Autolombard. Koszalin, Gnieźnieńska
38,42-24-64.
LOMBARD-komis RTV (raty). Koszalin,
Waryńskiego, 45-48-43.
Lombard- pożyczki pod zastaw. Słupsk,
Buczka 1 (stara przychodnia) 24-111.

* ANGIELSKI, niemiecki - indywidualnie.
Koszalin, 41-61-06.

“Partner” Lombard- Komis. Auto, zło
to, RTV, AGD. Koszalin, Gierczak 7, tel.
40-89-83. Kołobrzeg, Strzelecka 1.

ANGIELSKI - korepetycje. Koszalin,
42-69-71.

POŻYCZKI pod zastaw. Koszalin, Zalesie
11, tel. 40-50-03.

Angielski - nauka, tłumaczenia, Koszalin,
41-43-73.

MATRYMONIALNE

ANGIELSKI dla uczniów klas V-VIII. Ko
szalin, 43-65-59.

WOLNA, 43 lata pozna pana. Oferty pi
semne BO “Głos Koszaliński’- 9882.

ANGIELSKI. Korepetycje. Koszalin,
41-42-11.

TOWARZYSKIE

ANGIELSKI, niemiecki, francuski,
EMPiK Koszalin, Zwycięstwa 106-108, tel.
42-58-22.
ANGIELSKI, niemiecki - kursy - wszyst
kie stopnie, repetytoria dla maturzystów,
tłumaczenia. SJO “AS” Koszalin, Kinga
13, 43-33-00, Słupsk, Dunikowskiego 3,
430-157,43-59-80.__________________

000 EXLUSIV NIGHT CLUB “ABIGAJ” poleca DRINK BAR, INTYM
NE POKOJE, TOWARZYSTWO
NOWYCH PAŃ, Mielno, Słowackie
go 1, tel. komórkowy 090-530-441.
Zapraszamy, 20-8. Zatrudnię - za
kwaterowanie.
213-85, Kołobrzeg, Sara, zatrudnię.

KOREPETYCJE nauczania początkowe
go i niemieckiego. Koszalin, 412-188.
Kursy komputerowe. Mars-ComputerSystems, Słupsk, al. 3 Maja 77 (falowiec)
tel. 43-82-92.
KURSY komputerowe I, II stopnia ZSZ Nr
1, Koszalin, Lampego 30, tel. 42-22-18.
MATEMATYKA, fizyka, Koszalin,
45-43-30.
MATEMATYKA. Koszalin, 45-24-00.
MATEMATYKA. Koszalin, 42-68-34.
NIEMIECKI - kursy grupowe u Ewy Pie
czyńskiej - “ingressus”, Koszalin, Szyma
nowskiego 40,43-34-28.

AGENCJA “Sabrina” zaprasza całodobo
wo. Koszalin, 42-24-75.
DZIEWCZYNO! Tylko u nas zarobisz
1.000.000 -1.500.000 dziennie. Koszalin,
405-899.__________________________
DZWOŃ! Koszalin, 43-30-31.
“EKSTAZA” zaprasza na pokazy
erotyczne, masaż tajlandzki oraz
kino wideo, w godz. 10-20, niedzie
la 16-20. Koszalin, ul. Grunwaldzka
6, tel. 42-57-45._________________
EKSTRA DZIEWCZYNY.
brzeg,279-07

Koło

EMERYT sprawny podejmie. Koszalin,
185-642, wieczorem.

“KURTYZANA” - MASAŻ ERO
TYCZNY, WŁASNE
POKOJE,
NOWE DZIEWCZYNY. Koszalin,
405-899. Zatrudnię - zakwaterowa
nie.

KOMPUTERZYSTĘ ze znajomością pro
gramu graficznego zatrudnię od zaraz.
Koszalin, Biuro Ogłoszeń, Oferty pisem
ne nr 10003.

LABIRYNT. Atrakcyjne panie zapraszają
całą dobę, własny lokal, zatrudnię, zakwa
teruję. Koszalin, Kasztanowa 8, tel. miej
scowy 090-530444.

PEÄCA

POSZUKUJĘ wspólnika do sklepu lub
hurtowni. Koszalin, 18-34-92.
POTRZEBNA panna do pomocy w go
spodarstwie domowym+dwoje dzieci
trzy miesiące w Niemczech. Znajomość
niemieckiego, angielskiego lub rosyj
skiego mile widziana+prawo jazdy. Ko
szalin, 43-39-14, w niedzielę.
Praca w Niemczech dla restauratora sto
larza antyków. Koszalin, 45-17-84.
PRACOWNIKÓW do prac instalatorskich
(TV kablowa) od zaraz zatrudnię. Kosza
lin, 43-04-89, godz. 9 - 14.
Restauracja “Ratuszowa” w Koszalinie
zatrudni absolwentów szkół gastrono
micznych i średnich na stanowiskach:
kelner, barman. Kontakt osobisty.
SOLIDNI studenci poszukują pracy (sa
mochód). Koszalin, 43-48-23.
ZATRUDNIĘ kobietę i mężczyznę na fer
mę drobiu z zakwaterowniem. Wyszewo
1a, Koszalin, 18-25-79.
ZATRUDNIĘ na cały etat malarzy, docieplaczy domów, absolwentów po ZSZ i TB,
tynkarzy. Koszalin, 45-73-86.
ZATRUDNIMY absolwenta szkoły obuw
niczej z praktvka

LORELAY. Koszalin, 41-12-10. Za
dzwoń !!!
ROMA zatrudni panie. Kołobrzeg, 226-10.
ROXANA-Extra, zadzwoń. Kołobrzeg,
237-91.
SUPERDZIEWCZYNY.
272-39.

Kołobrzeg,

GARNITURY, marynarki tanio oferuje
sklep “MEN” Koszalin, 1 Maja 10.
Komis złota. Koszalin, Gierczak 7, tel.
40-89-83._________________________
OWCZARKA niemieckiego przyjmę na
szkolenie, wiek od roku do dwóch lat.
Koszalin, 42-47-44.
RENCISTKA 50 lat, energiczna w zamian
za mieszkanie zaopiekuje się osobą sa
motną lub potrzebującą pomocy. Koszalin, 42-59-28.________ ,______________
UWAGA panie - gimnastyka odchudzają
ca wtorki, czwartki godz. 19.45. Szkoła
Katolicka przy kościele św. Ducha. Kosza
lin, Staszica.
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SOBOTA-NIEDZIELA,

Związkowcy MZK protestują

PIŁKA NOŻNA
III liga Pomorze
Bytovia Bytów - Gryf Słupsk.
1 bm. (sobota) godz. 14 - stadion
przy ul. Mickiewicza w Bytowie.
***

Liga okręgowa
Skotavia Dębnica Kaszubska Start Miastko (sobota 13), Iskra
Dretyń - Garbarnia Kępice (13),
Sparta Sycewice - Start Łeba (11),
Piast Człuchów - Orzeł Pęplino
(11), Pomorze Potęgowo - Brda
Przechlewo (sobota 12), Stal Jezie
rzyce - Wybrzeże Objazda (12),
Jantar Ustka - Chrobry Charbrowo (sobota 14), Polonez Bobrowni
ki - Sława/Gryf Sławno (12). Poza
spotkaniami w Dębnicy Kaszub
skiej, Potęgowie i Ustce wszystkie
mecze w niedzielę.

Klasa A - Grupa Północ
Błękitni Główczyce - Szansa
Siemianice (13), Bistol Machowino - Tęcza Nowa Wieś Lęborska
(12.10), Szansa Siemianice Orkan Cecenowo (11.40), Sokół
Szczypkowice - Rowokół Smołdzi
no (11), Jantaria Pobłocie - Piast
Wrzeście (12)

Grupa Środek

rza Poborowo (boisko w Głobinie
11), Gryf Pomorski Wrząca - Za
wisza Borzytuchom (12), Błękitni
Motarzyno - GKS Kołczygłowy
(12.30), Orkan Gostkowo - Echo
Biesowice (13), Bytovia II Bytów Wrzos Wrześnica (12). Pauzuje
Prefabet Studzienice.

Grupa Południe
Drzewiarz Rzeczenica - Unia
Kamnica (13), Spółdzielca Nadziejewo - Diament Trzebielino (12),
Błękitni Słupia - Myśliwiec Tu
chomie (13), KS Debrzno - Granit
Koczała (13), Czarni Czarne - So
kół Wyczechy (11).
Liga oldboyów. MOSiR Ustka Amator Kołobrzeg. 1 bm. (sobota)
godz. 15 - stadion MOSiR przy ul.
Grunwaldzkiej w Ustce.

Szachy
Mistrzostwa województwa
słupskiego w szachach w katego
rii juniorów do lat 14.1 bm. (sobo
ta) godz. 10 - Szkoła Podstawowa
nr 18 przy ul. Kulczyńskiego w
Słupsku.

Strzelectwo
XII edycja zawodów strzelec
kich dla amatorów. 2. bm. (niedzie
la) godz. 9 - strzelnica sportowa
przy ul. Orzeszkowej w Słupsku

(mar)

Kordylewski Rędzikowo - Bu

Unia Pracy zaprasza

Inauguracja
1 października (sobota) o godz.
17 w Domu Kultury w Ustce odbędzie
się Inauguracja Roku Kulturalnego.
W programie: koncert kameralny
słupskiego TRIA „Con Fuoco” w skła
dzie: Joanna Madejska - fortepian,
Jarosław Madejski - wiolonczela i
Wiesław Mijewski - klarnet. Muzy-?
cy na co dzień grają w Orkiestrze Ka
meralnej w Słupsku, a ich występ in
auguruje działalność nowego zespołu.
Będzie także można obejrzeć wysta
wę prac wykonanych przez dzieci i
młodzież w pracowni plastycznej
Domu Kultury. W imprezie towarzy
szy prezentacja promocyjna wyrobów
usteckich cukierni, (jaw)

SŁUPSK
Sklepy spożywcze: 8-15 ul.
Kościuszki, 8-11 ul. Mieszka I,
Lelewela, 8-16 ul. Gdyńska,
8-11 Kościuszki, Lelewela, Mie
szka I; 8-14 Szymanowskiego;

3 października (w poniedziałek) w
Biurze Poselskim Unii Pracy w Słupsku
(al. Sienkiewicza 7, pokój 7) odbędzie się
spotkanie członków i sympatyków tej
partii z posłanką Haliną Licnerską.
Organizator spotkania, pełnomocnik
Rady Krajowej UP, zaprasza zwłaszcza
osoby z Lęborka, Miastka i Sławna,
które podjęłyby się tworzenia struktur
terenowych partii. (PPP)

Imprezy w GOK
Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultu
ry w Głobinie zaprasza na następujące
imprezy: i października - spektakl widowisko „Witkacy pod strzechą” wy
konawcy: Caryl Swift, aktorzy teatru
„Rondo” i głobińskie „Świtezianki”.
Początek o godz. 20.00. 8 październi
ka o godz. 18.45 - recital piosenek J.
Brela w wykonaniu Grzegorza Gurłacza. 15 października o godz. 20 spek
takl pt. „Nos” M. Gogola w wykonaniu
Mieczysława Gierdrojda. (jaw)

bota w godz. 6-20, niedz. w godz.
8-15); „Rarytas” Kobylnica (czyn
ny całą dobę); 7-16 „Stella Mar
ket” ul. Sportowa; 7-20 Kotarbiń
skiego; 10-16 dom towarowy
„Centrum”; 8-18 Batalionów
Chłopskich; 8-21.30 „Market

HANDEL W NIEDZIELE
8-13 Szymanowskiego, Kościu
szki, Lelewela; 7-13 „Bis” Ar
ciszewskiego; 8-15 Konopnickiej,
Królowej Jadwigi, Braci Gierym
skich, Starzyńskiego, Sobieskie
go, Kasprowicza, Piłsudskiego,
Kaszubskiej, 3 Maja, Wojska Pol
skiego, Racławickiej, Wolności;
8-16 Pstrowskiego, Wiejskiej, Jo
dłowej; 12-17 Starzyńskiego,
Szczecińska 83, sob. 8-14, niedz.
8- 11, Delikatesy ul. Frąckowskiego; 9-16 Zygmunta Augusta, Sol
skiego; 10-21 „Delikatesy Ewa”, ul. Wojska Polskiego;
17-20 „Kubuś” Herbsta; 7-17
„Continental”, „W dołku”, ul.
Mickiewicza, Pstrowskiego „Nep
tun”, Zamenhofa; „Stare Delika
tesy” Balińskiego (sob. 10-18);
„Agro-Delikatesy”, 3 Maja; 9-17
„Agar” Stary Rynek; 8-22
„Awax” Norwida, Batalionów
Chłopskich; 12-20 Piłsudskiego;
11-17 „Delikatesy”, ul. Nowobramska; „Delikatesy - Ewa”, ul.
Wojska Polskiego sob. 9-18,
niedz. 10-22; sklep „Mini-Market”, ul. Wojska Polskiego sob.
9- 18, niedz. 9-17; "Mini-Mar
ket”, ul. Rybacka 20 czynny (so

Sava” ul. Gwardii Ludowej; 9-15
„Minidelikatesy” ul. Braci Gie
rymskich. Czynne całą dobę:
„Jantar” Zygmunta Augusta i de
likatesy Kołłątaja. 8-11 Mieszka
I, Lelewela, Racławicka; 8-15 Kr.
Jadwigi, Braci Gierymskich, Ka
szubska, Kościuszki.
Sklepy „Społem”: 8-15 przy
ul. Konopnickiej, Królowej Jadwi
gi, Braci Gierymskich, Starzyń
skiego, Zygmunta Augusta, Sobie
skiego, Kasprowicza, Piłsudskiego,
Kaszubskiej, Wojska Polskiego, Racławickicka; 12-20 Solskiego;
10-17 3 Maja; 8-14 Szymanow
skiego; 8-11 Kościuszki, Lelewela,
Mieszka I.
Sklep spożywczy - sob., 8-14 1.
Szymanowskiego, 8-15 Konopnic
kiej, Piłsudskiego, 8-16 Królowej
Jadwigi, 7-17 Wojska Polskiego, 8-18
Racławicka, Kaszubska, Braci Gie
rymskich, 12-20 Starzyńskiego.
Sklep monopolowy sob. 12-20
Solskiego.

BYTÓW

Sklepy spożywcze: 8-12
Śródmiejska, 9-22 Wojska Pol

Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer,
I z-ca redaktora naczelnego -Aleksandra Worsztynowicz,
z-ca redaktora naczelnego, kierownik redakcji „Głosu
Słupskiego” - Andrzej Zaczyński, sekretarz redakcji Krystyna Juszkiewicz, Przemysław Stefanowski, Jerzy
Szych.
Wydawca: Dziennikarska Oficyna Wydawnicza „Rondo” sp.
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Mirosław Krom, Mirosław Marek Kromer.
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druk: Prasowe Zakłady Graficzne sp. z o.o. w Koszalinie

Napinanie
struny
Fatalny stan taboru, płace co
raz niższe i... brak zrozumienia ze
strony władz miejskich to podsta
wowe bolączki trapiące członków
organizacji związkowych działa
jących przy Miejskim Zakładzie
Komunikacyjnym w Słupsku.
Kwestie te znalazły ślad w
oświadczeniu - sformułowanym
niejednokrotnie w ostrym tonie podpisanym przez kierownictwa
wszystkich związków (Pracowni
ków Komunikacji Miejskiej w RP,
"Solidarności” i "Solidarności
80”).
Związkowcy nie mogą pogodzić
się z brakiem zasad rewaloryza
cji płac w ich zakładzie. Wskazu
ją za to na zapewnienie sobie ta
kich rewaloryzacji przez Zarząd

RYSZARD HETNAROWICZ

Pojada
nad Sekwanę
CZŁUCHÓW Staraniem kilku
________________
francuskich organizacji czterdzie
stoosobowa grupa słupskich burmi
strzów i wójtów wyjedzie w listopa
dzie do Paryża, aby przyjrzeć się
tamtejszym sposobom wykorzysta
nia tzw. energii odtwarzalnych. Po
byt nad Sekwaną to między innymi
efekt czerwcowego sympozjum zor
ganizowanego w Człuchowie, po
święconego energii odtwarzalnej.
Wówczas to paryscy naukowcy
skutecznie zainteresowali specjali
stów i przedstawicieli lokalnych sa
morządów Pomorza Środkowego
mało znanymi, ekologicznymi i ta
nimi formami pozyskiwania energii.
Burmistrzowie i wójtowie pokryją
jedynie koszty przejazdu.
Program pobytu to przede wszy
stkim zwiedzanie kotłowni na drew
no. Przedstawiciele słupskich sa
morządów spotkają się z tamtejszy
mi konstruktorami, władzami lokal
nymi, urzędnikami zajmującymi się
mieszkalnictwem. W mieście
Evreuxi wezmą udział w roboczym
zebraniu na temat poszanowania
energii. Są jeszcze wolne miejsca,
z których mogą skorzystać zainte
resowani wyjazdem do Francji wój
towie i burmistrzowie. Szczegółowe
informacje można uzyskać w tutej
szym magistracie. (JG)

Wśród dziatwy szkolnej ogromną popularnością cieszą się ostatnio
notesy z kolorowymi kartkami. Przerwa szkolna jest więc wspaniałą
okazją do pochwalenia się swoimi zbiorami i ewentualnej wymiany. Na

6-20 „ABC” Marynarki Polskiej,
Grunwaldzka; 6-22 „Bombonier
ka”, ul. Grunwaldzka; 6-24 Koper
nika; 6-2 Darłowska; 7-13 DH
„Bałtyk”, 7-22 „U Janusza”, ul.
Grunwaldzka; 8-2 „Liquer” Mary
narki Polskiej; 8-11, ul. Dunina, od
godz. 13 ul. Banacha; 8-20 „Deli
katesy” 9 Marca; 8-21 Walki Mło
dych; 8-23 „Delikatesy”, ul. 9 Mar
ca; 8-22 „Cama”, ul. Marynarki
Polskiej.

"Głos Słupski"
BIURO OGŁOSZEŃ:

w redakcji ul. Filmowa 2, telefax: 271-49
w Drawsku Pomorskim: ul. Piłsudskiego 29, tel. 327-79
w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 43, telefax 424-058
w Lęborku: ul. Czołgistów 5, tel. 625-322, pok. 127 w
Szczecinku: ul. 1 Maja 14 („Intropol”), tel. 423-89
w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1 (budynek Urzędu
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

(kot)
Krzysztof Tomasik

zdjęciu uczennice Szkoły Podstawowej w Postominie,
Fot.

DYŻURY APTEK
SŁUPSK - Przy Rynku, ul. Wileńska
(22 Lipca), tel. 228-44.
BYTÓW - Ducha Św., ul. Sikorskie
go, tel. 26-77
CZŁUCHÓW - Zamkowa, ul. Ży
mierskiego, tel. 258.
USTKA - Panaceum, ul. Kopernika,
tel. 14-43-67.
LĘBORK - Żiva, ul. Węgrzytowicza,
tel. 625-628.
MIASTKO - Pod Lipami, uL Dworco
wa, tel. 22-56.
SŁAWNO - Remedium, ul. Mielczarskiego, tel. 79-92.

SŁUPSK: Milenium - Sala A Flintstonowie, USA, godz. 16,1 i
2.10 - dod. o godz. 14; Cztery wese
la i pogrzeb, ang., godz. 17.45 i 20;
Sala B - Złoto dla naiwnych, USA,
godz. 16.30 li 2.10 - dod. o godz.
14.30 Złoto dla naiwnych, Flinstonowie, USA, godz. 18.30^20.15.
USTKA:Delfin- ZycieCarlita,
USA, godz. 17; Gorzkie gody, USA,
godz. 19.
CZŁUCHÓW: Uciecha - Beetho
ven - 2, USA, godz. 16.30 i 19.
LĘBORK: Fregata - nieczynne.
SŁAWNO: Dom Kultury - Księ
ga dżungli, USA, godz. 17.30.
MIASTKO: Dom Kultury - Inter
section, USA, godz. 16.30 i 19.
1

WYSTAWY
SŁUPSK: Muzeum Pomorza
Środkowego - czynne od 10 do 16.

Za drogo!

Stawy wędkarzom

USTKA

TELEFONY
999 - Pogotowie Ratunkowe, 998
- Straż Pożarna, 997 - Polięja, 24762 - Straż Miąjska, 991 - Pogotowie
Energetyczne, 992 - Pogotowie Ga
zownicze, 994 - Pogotowie Wodno
kanalizacyjne, 993 • Pogotowie Cie
płownicze Słupsk, 913-BiuroNume
rów, 933 - pociągi przyjeżdżąjące do
Słupska, 934 - pociągi odjeżdżające ze
Słupska, Pomoc drogowa całodobo
wa, tel. 279-40. Alkoholowy Telefon
Zaufania, Słupsk, tel. 242-78, wtorki i
czwartki w godz. 16-20. Poradnia dla
uzależnionych, Słupsk, tel. 274-32 (po
niedziałek, wtorek, czwartek 10-16).
Radio TAXI - dla niepełnospraw
nych Słupsk, tel. 433-748. Informacja
o AIDS tel. 958. Poradnia Specjali
styczna, Słupsk, tel. 280-35, czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 15-20 (so
bota - niedziela w godz. 9-19). Telefon
zaufania, Słupsk, tel. 257-18, czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 11-13.
SŁAWNO: Pomoc drogowa całodobo
wa 36-85.
LĘBORK: Delikatesy „Zodiak”, za
praszają codziennie od poniedziałku do
soboty, czynne całodobowo, w niedzielę
8-24. Postój taksówek: przy'dworcu
PKP, tel. 624-838, przy placu Pokoju, tel.
622-824 (czynne całą dobę).

KINA

Przed miesiącem Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej za
skoczyło środowisko zmianą za
skiego; 8-13 Wyszyńskiego; sad ponoszenia przez lekarzy ko
10-11.30 Wojska Polskiego; 9-24 sztów kursów dokształcających.
Dworcowa; 6-23 Bosmańska; Część lekarzy, którzy już na po
7- 22 Wojska Polskiego; 6-22 czątku roku zgłosili chęć uczest
Śródmiejska.
niczenia w specjalistycznych kur
sach, teraz nie jest w stanie z nich
CZŁUCHÓW
skorzystać z powodów ekonomicz
Całą dobę: Supermarket ul. Dłu
nych.
gosza „Rywal” pL Wolności; 9-16
- Nie miałbym zastrzeżeń do
„Lux” os. Młodych, 7-20 „Waldidecyzji
ministerstwa - stwierdza
mex” ul. Królewska, 8-15 ul. Woj
ska Polskiego; 6-21 „Delikatesy” dyrektor Miejskiego Zakładu
ul. Wyszyńskiego, 6-20 spożywczy Opieki Zdrowotnej, Kazimierz
Czyż - gdyby za decyzją o obcią
ul. Szczecińska.
żeniu szkolących się lekarzy ko
LĘBORK
sztami wyżywienia i noclegów,
7-19 sklep firmowy „Spartan”, poszła podwyżka pensji. Dzisiaj
8- 12 sklepy PSS „Społem” 11-17 lekarz jest zaskakiwany decyzją
„Jubilat” ul. Waryńskiego; 6-13
„Merkury”, ul. Armii Krajowej;
8-14 Krzywoustego; 6-12 Chłop
ska; 8-14 sklep WSOP przy ul.
Rada Miejska w Słupsku zde
Krzywoustego; 7-19 sklep „Wicydowała o nieodpłatnym prze
maż”; 7-10 ul. Wolności, Okrzei,
kazaniu Zarządowi Wojewódz
Czołgistów, 10-15 (piekarniczy),
kiemu Polskiego Związku Węd
ul. Staromiejska; (całą dobę) „Zo
karskiego stawów przy ul. Trau
diak”, ul. Czołgistów; 8-2 „Kwa
gutta, Leśnej i Arciszewskiego.
drat”, ul. Staromiejska, „Colet”,
Dotychczas nie miały one gospo
darza. Skutki tego dają się zau
ul. Sienkiewicza.

76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2,
tel. 271-12,254-18,288-07 fax: 271-49

Miasta)

Miasta (4-5-krotność średnich
krajowych dla wiceprezydentów i
prezydenta).
Rażą ich także spektakularne
gesty władz, które potrafią w obe
cności telewizji "otwierać” uroczy
ście nowy przystanek, a nie inte
resują się stanem technicznym
taboru autobusowego. Wstęgę po
winno się raczej przecinać przy
każdym wyjeździe na linię "10letniej ruiny autobusowej”. Auto
rzy oświadczenia podkreślają, że
mimo trudności, MZK nie notuje
większych zakłóceń w pracy.
Komentując to oświadczenie
wiceprezydent Jerzy Wandzel
stwierdził, że spotykał się z przed
stawicielami kierownictwa i
związków zawodowych MZK.

Związkowcy domagali się renego
cjacji umowy zawartej z poprze
dnim zarządem.
- W zasadzie nie było nad czym
się zastanawiać, ponieważ wszy
stkie punkty zostały zrealizowa
ne - mówi wiceprezydent J. Wan
dzel.- Pracownicy otrzymali po
250 tys. podwyżki. W tej chwili
chodzi im o zwiększenie dotacji.
W grę wchodzi niebagatelna
suma 1,5 miliarda. Mowa jest
także o podwyżkach w granicy
jednego miliona na osobę. Tym
czasem nasze stanowisko jako
zarządu jest jasne - kierownic
two firmy powinno sobie poradzić
w sytuacji podwyższonych cen
biletów. Nie jestem do końca prze
konany, że wykorzystano wszyst
kie możliwości zwiększenia przy
chodów przedsiębiorstwa. Ze swo
jej strony staramy się w tym MZK
pomagać. Wprowadziliśmy pod
obrady samorządu miejskiego
punkt dotyczący biletów siecio
wych. Jeżeli uda nam się go prze
głosować, będzie to kolejne zasi
lenie budżetu firmy.

1-2.10.1994 r.

ważyć. W tym roku w stawku
przy ul. Traugutta przydarzyło się
masowe śnięcie ryb, a o brze
gach i czystości stawków w La
sku Południowym lepiej nie
mówić. PZW w zamian ma za
dbać o czystość wód i najbliższe-

o konieczności wyasygnowania
sporych kwot. Wprawdzie był od
delegowany na zasadach służbo
wych, a więc zachowywał wyna
grodzenie i zwracaliśmy mu ko
szty podróży, ale wiadomo, że le
karz nie utrzymuje się tylko z
pensji zasadniczej.
Znaczną pomocą służy leka
rzom Izba Lekarska, która udzie
la nie oprocentowanych pożyczek,
ale to nie załatwia problemu.
Jak twierdzą lekarze, jedyną
korzyścią płynącą z nowego roz
wiązania jest ... zwiększenie do
stępności kursów dla lekarzy z
miast oddalonych od centrów me
dycznych.
Naczelna Izba Lekarska opro
testowała decyzję ministerstwa,
ale nic nie wskazuje, by chciało
ono zmienić swoje stanowisko.

(bąj)

Auto-Salon
w Wojewódzkiej Kolumnie
Transportu Sanitarnego
oferuje samochody marki:

Polonez Caro
-Lublin-dostawczy
-

Słupsk, ul. Paderewskiego 5
teł. 439-520,439-522.
GG-3627p

KURSY WALUT
30.09.1994 r.
NRP
INDr
PKO
KOSZALIN
PKO
SŁUPSK
KANTOR
KOSZALIN
KANTOR
SŁUPSK

skup
sprzedaż
skup
sprzedaż
skup
sprzedaż
skup
sprzedaż
skup
sprzedaż

dolar zmiana marka zmiana
RFN
USA
14.689
+5
+23
22.752
+5
15.289
+23
23.680
■' %
+20
14.720
22.800
—
+20
14.950
23.000
—
—
14.720
22.700
—
—
14.950
22.950
—
—
14.750
22.800
—
14.850
+50
23.000
-20
14.800
+20
22.850
-20
14.920
+20
23.020

Zamek Książąt Pomorskich:
"Skarby książąt pomorskich",
Sztuka dawna Pomorza od XIV do
XVIII w. "St. I. Witkiewicz - firma
portretowa". Młyn Zamkowy "Dawna i współczesna sztuka lu
dowa na Pomorzu Środkowym.
BWA - wystawa Marka Targoń
skiego - „Obiekty" - galeria kame
ralna, ul. Partyzantów 31Ą, „Ba
szta Czarownic” - collage Barba
ry Rachmański. MCK: kawiarnia
czynna w godz. 13.30-21.30 (sob.
prac. 8-16) - wernisaż plakatu fil
mowego. ,Antyk” ul. Grodzka 8
„Słupsk - pamiątki czasu minio
nego” ze zbiorów K Kellera i T.
Warszewskiego. Malarstwo hi
szpańskie ze zbiorów Muzeum
Kolekcji im. Jana Pawła II
CZŁUCHÓW: Muzeum Regio
nalne czynne: od wtorku do piąt
ku w godz. 10-16, sob. - niedz. w
godz. 10.30-14.30. Pradzieje Zie
mi Człuchowskiej, Z dziejów Człu
chowa, Kultura ludowa, "Letnie
fantazje, letnie wspomnienia, let
nie marzenia". Współczesne ma
larstwo polskie ze zbiorów Mu
zeum Pomorza Środkowego w
Słupsku. Portret dziecięcy - Sta
nisławy Sierant.
BYTÓW: Muzeum Zachodniokaszubskie (g. 10-15) - wystawa
Leona Kudły (1879-1964) - "Na
granicy światów" (ze zbiorów Pań
stwowego Muzeum Etnograficz
nego w Warszawie).
KLUKI: Skansen - czynny od .
wtorku do niedzieli w godz. 9-16(poniedziałek - nieczynny) - kultu- ,
ra i sztuka Słowińców - ZagrodaAlberta Klucka; Wystawa pokonkur
sowa 10 konkursu 'Twórczości lu
dowej i rękodzieła artystycznego".
USTKA BWA Bałtycka Galeria
Sztuki - Wacław Szpakowski "Nieskończoność linii"
LĘBORK: Muzeum ul. Mły
narska 14 (czynne 10-15) zaprasza
na wystawę retrospektywną .An
tologia polskiej sztuki współcze
snej” (malarstwo, grafika, rysu
nek, tkanina ok. 1960-1970); Ga
leria "Z Bocianem" - prezentacja
twórczości artysty plastyka z Lę
borka - Krzysztofa Grzesiaka, wy
stawa potrwa do 2 października.
SŁAWNO: Sławieński Dom Kul
tury - Malarstwo Longiny Stańczyk,
Sławnianie w karykaturze Jacka
Frankowskiego. Wystawy czynne są
od wtorku do soboty w godz. 9-18.
MIASTKO: Galeria M - wysta
wa Stefana Morawskiego ze Słup
ska "Szkice ze Świeszyna" - plener
"Miastko,94". Galeria czynna jest
od wtorku do piątku w godz. 1014 (sob. w godz. 10-18).

