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Głos Słupski
DZIENNIK POMORZA ŚRODKOWEGO

Od ośmiu lat czternastoletnia dziewczynka, mieszkająca w jed
nej z podsłupskich wiosek, przeżywała rodzinny koszmar. Osoba,
od której zwykle oczekuje się opieki i poczucia bezpieczeństwa była
dla niej stałym zagrożeniem.

"Czuły” tatuś
Początkowo dziecko nie oriento
wało się, że okazywana mu ojcow
ska “czułość” przekracza ogólnie
przyjęte granice. Z upływem czasu
pieszczoty były coraz częstsze, sta
ły się przykre i bolesne, a sprzeciw
był karany. Do tego dochodziły róż
nego rodzaju zakazy, między inny
mi kontaktowania się z rówieśni
kami. Kary za “przewinienia” spro
wadzały się do bicia po całym ciele
i kopania. Dziewczynka twierdzi,
że ojciec dwukrotnie dopuścił się
wobec niej znacznie bliższych kon
taktów... Jej matka orientowała się
w sytuacji, jednak, sama zastraszo
na przez męża, nie zareagowała.

Zrobili to inni. Nauczycielka i pe
dagog szkolny, którym dziewczynka
zwierzyła się ze swoich kłopotów
powiadomili natychmiast o wszyst
kim prokuraturę. Na wieść o tym
“czuły” tatuś po raz kolejny pobił cór
kę. W miniony piątek, za moralne i
fizyczne znęcanie się nad dzieckiem,
a także dopuszczenie się czynów lu
bieżnych, prokurator rejonowy w
Słupsku zastosował wobec niego
areszt tymczasowy. Na krótko jed
nak, bowiem sąd rejonowy, odpowia
dając na zażalenie aresztowanego,
uchylił decyzję. Prokurator zapowia
da zwrócenie się o utrzymanie are
sztu do sądu wojewódzkiego.(AZ)

Cykanie na decvzie MEN

Czy wystarczy czasu
Przygotowania do rozpoczęcia roku akademic
kiego zaczęły się właściwie w momencie zakoń
czenia starego. Słupska Wyższa Szkoła Pedago
giczna znajduje się w trakcie zmian organizacyjnych.

- Oficjalnie, 1 października nastąpiła likwida
cja Wydziału Pedagogiki - informuje rektor, prof,
dr hab. Stefan Rudnik. - Jest to realizacja mar
cowej decyzji Senatu. Katedry pedagogiki i wycho
wania muzycznego wejdą w skład Wydziału Hu

Wierzby w oczyszczalni
Już niewiele brakuje do ukończenia niekonwencjonalnej oczyszczalni
ścieków, w której aktywną rolę odgrywać będą wierzby. Wiosną w Jasie
niu powstanie punkt zlewny odbierający ścieki z całej wsi. Zasadzone na
poletku wierzby wiciowe szybko rosną, mają przy tym zdolność oczyszcza
nia ścieków. Pomysł podpatrzono w Danii i wydaje się być idealnym roz
wiązaniem dla wsi letniskowej, położonej nad objętym ochroną krajobrazu
jeziorem Jasień.
Koszt ekologicznej oczyszczalni wyniesie około 2 miliardów złotych.
Jest to i tak taniej niż transport ścieków na odległość kilku kilometrów.
Iferaz władze gminy Czarna Dąbrówka zabierają się do uporządkowania
infrastruktury Łupawska, wsi położonej po drugiej stronie jeziora, (zez)

Miliard w Słupsku, miliard w Sianowie
Na Pomorzu Środkowym w toto-lotka gra kilkadziesiąt tysię
cy osób. Dla dwojga z nich ubiegły tydzień okazał się szczęśliwy.
Na kuponach dużego lotka, złożonych w kolekturach w Słupsku
i Sianowie, stwierdzono trafne szóstki.
Totalizator Sportowy płaci za nie po 1.321.361.000 zł. (ho)
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Pożary i wypadki
w miarę spo
kojny, W Leśnicach stanęła w ogni u
naczepa należąca do gdańskiego
Mostostalu. Spowodował to zabloko
wany hamulec. Spłonęło tylko sześć
opon. Strażacy uratowali rampę wjazdowo-promową, wiezioną na na
czepie .W miejscowości Wszędzin,
gmina Postomino, wybuchł w sobo
tę wieczorem telewizor Rubin. W
wyniku pożaru, właściciele ponieśli
straty wynoszące 27 min zł. Znalazł
się też pijany kierowca. Zasiadł on za
kierownicą renault 21 i ruszył z Łeby
w stronę Lęborka. Stracił w pewnym
momencie panowanie nad poja
zdem. "Zaliczył” cztery drzewa i za
trzymał się na piątym. Dwaj pasażeca - w areszcie, (jard)

Bioraf - Polska
O przygotowaniu Duńczyków i
Polaków do podjęcia na początku li
stopada prac nad projektem progra
mu opłacalności utworzenia na tere
nie woj. słupskiego wspólnego
przedsięwzięcia Bioraf - Polska po
raz kolejny dyskutowali w Urzędzie
Wojewódzkim przedstawiciele zainnie prawdopodobnie do maja przy
szłego roku, zaś pieniądze na jego
realizację zapewni rząd duński i Fun
dacja Programów Pomocy dla Rol
nictwa. (AZ)

Dyżur posła
Dziś, 3 października, między go
dziną 12 a 1 5.30 w Biurze Poselskim
Unii Pracy w Słupsku, przy ulicy
Sienkiewicza 7, pok. 6, przyjmować
będzie interesantów Halina Licnerska. Mieszkańcy województwa
nież telefonicznie pod numerem 28716. (for)

linie usłyszeliśmy, że niesprzyjająca aura to
Tegoroczne lato mało korzystnie wpłynęło
tylko jeden z powodów ziemniaczanych kło
na plantacje ziemniaków. Upały wstrzymały
potów. Tam gdzie gleba otrzymała odpowie
wegetację, bulwy wczesnych odmian nie osią
dnią dawkę nawozów mineralnych, straty
gnęły swej normalnej wielkości. Nigdy przed
były niższe. Średni plon szacowany jest na
tem w handlu nie żądano 8-9 tysięcy za kilo
200 kwintali z hektara.
gram, jak było w sierpniu.
W pobliżu Słupska niektórzy rolnicy nie
Odmiany późniejsze otrzymały nową porcję
mogą się opędzić od kupców, którzy za zie
wilgoci, wypuściły nowe odrosty rozpoczyna
Jolanta Czekaj, policjantka z Komendy Rejonowej
mniaki wprost z pola płacą po 350-400 tysię
jąc wtórną wegetację. Wszystko razem powo
Policji w Słupsku, od dziecka marzyła o błękitnym mun
cy i to w okresie, gdy pszenica kosztuje 250
duje obawy o niskie plony, wysokie ceny i
durze. Marzenie spełniło się kilka miesięcy temu. Gard)
tysięcy. Na dobrze uprawionych glebach plon
małą zdolność ziemniaków do przechowywa
Fot. K. Tomasik
ziemniaka sięga 350 kwintali, będzie więc
nia. Zimą mogą gnić w
godziwy zarobek. Łagodząco na poziom lokal
piwnicach.
nych cen rynkowych wpływają dostawy zie
PZITB organizuje
W Ośrodku Doradz
■emlnaztum i zakresu
twa Rolniczego w Strze mniaków z południowych rejonów kraju, (zez)
nowych ustaw:

SS?
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■ prawo budowlane
■ o zagospodarowaniu
przestrzennym

NAJWIĘKSZY RENOMOWANY PRODUCENT MP W KRAJU OFERUJE:
-

manistycznego. Poza strukturami wydziałowymi
pozostaną nowo tworzone instytut filozofii i katedra
ńank społecznych. Wszystko to wiąże się z trudno
ściami kadrowymi, jakie wystąpiły na tym wydzia
le. Na innych nie ma takich trudności, chociaż w
wielu przypadkach pracujemy na tak zwanym styku.
Wynika to z braku pracowników naukowych. WSP
będzie kształcić magistrów na takich kierunkach jak
historia, filologia rosyjska (ze specjalizacjami), bio
logia i wychowanie muzyczne. Pozostałe kierunki
studenci kończyć będą uzyskaniem prawa do naucza
nia określonego przedmiotu. Nie zakończyły się tak
że rozmowy na temat połączenia WSP z Uniwersy
tetem Gdańskim. Ministerstwo Edukacji Narodwej
czyni nadal przygotowania do sfinalizowania tego po
mysłu. Projekt organizacyjny znajduje się w fazie
ustaleń międzyresortowych.
- Nie sądzę jednak, by stało się to możliwe wcze
śniej niż przed 1 października przyszłego roku twierdzi rektor. - Wymaga to przecież zmiany usta
wy i wielu innych poczynań organizacyjnych. Zamie
rzamy spokojnie realizować przyjęty program nau
czania. Mamy także własny pogląd na istnienie sa
modzielnej słupskiej uczelni. Wystarczy nam dwa
lata, by wyjść z dołka. Czy ten czas będzie nam dany?

KRÓTKO

"VIDEO W KĄCIE"
ROK ZAŁOŻENIA 1985
DEALER FIRMY AMSTRAD

IISZUH, UL USZUUSU1, TEL «2-7241

PROMOCJA ANTEN
SATELITARNYCH
SRX 550, SRX 350, SPX 340

NAJWIĘKSZY WYBÓR
MAGNETOWIDÓW,
SPRZĘT AUDIO “SONY"

5 października br., o godz. 9.00 w bu
dynku NOT w Koszalinie, ul. Jana z
Kolna 38.
Koszt uczestnictwa 580.000 zł.
Wpłata na konto PZITB PKO I O/Kosza
lin nr 33516-42-132 lub w biurze zarzą
du tel. 42-67-78.
Przyjdź / posłuchaj!
gg

HURTOWNIA
WYKŁADZIN
DYWANOWYCH I PCV

ceny producenta
ul. Szczecińska 65
SŁUPSK, tel./fax 435-498

KOKOS

Wielka szansa
w
Być może już niedługo w Lębor
ku ruszy przetwórnia krewetek.
Kilka miesięcy temu z propozycją
uruchomienia przetwórni zwrócił
się do władz miasta Zbigniew
Ignasiak, biznesmen z Boleszewa
k. Wejherowa. W branży ma on
spore doświadczenie, gdyż przero
bem skorupiaków zajmował się w
Rosji.
Początkowo przetwórnia miała
się mieścić w obiektach byłej rze
źni miejskiej. Koszty remontu i
modernizacji okazały się jednak
zbyt wysokie.
Właściciel firmy „Krabpol” pod

*-

pisał już z Zarządem Miasta umo
wę oddającą mu w dzierżawę na 10
lat nową halę, niegdyś własność
Rejonu Dróg Publicznych, która po
modernizacji nadaje się do pro
dukcji spożywczej.
Surowiec będzie sprowadzany z
Niemiec, a przygotowywane do
spożycia krewetki eksportowane
będą do kilku krajów na Zacho
dzie. Na razie, właściciel firmy
planuje zatrudnić ok. 150 pracow
ników. Później, po zwiększeniu
produkcji, przy krewetkach ma
znaleźć pracę nawet 300 osób.
(zet)

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

Z NAMI BEZPIECZNIE! „

KOSZALIN, ul. Słowiańska 5. tel. 42-71-61
SŁUPSK, ul. Portowa 15. tel. 284-45 w. 38

El 1

KOSZALIN, Al. Zawadzkiego 6
tel. (0 94) 415-963
tel./fax (0 94) 414-918

ELMET KOSZALIN
MY!
GG-3529g>

doskonalej jakości

TC DĘBICA

STALOWE

KUPON KONKURSOWY - WYTNIJ I ZACHOWAJ

RAJD SAMOCHODOWY!!!
Dziś, 3.10

Wu/j/kug-i/J

WYMIARY:

wys. od 45 do 60 cm
dł. od 40 do 200 cm

EUIOT

starter ^pozwala

ruszyć samochodowi z litery
Samochód ten z kratki nr 3
do kratki nr 6
Słupsk
ul. Kniaziewicza 9
tel./fax 235-48

Z
^
przejedzie

, gdzie stawiamy znak "x"
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Poniedziałek, 3.10.1994 r.

wyjaśnił Rząd spowolnienia

"Siódemka" zadowolona Premier

Uczestniczący w madryckiej se
sji najbogatszych państw świata
G-7 ministrowie finansów oraz
prezesi banków centralnych wyra
zili swoje zadowolenie z osiągnię
tego wzrostu gospodarczego i opa-

Sukces
Mecziara
Ruch na Rzecz Demokratycznej
Słowacji (HZDS) kierowany przez
byłego premiera V. Mecziara zwy
ciężył w pierwszych powszechnych
wyborach parlamentarnych w tym
kraju.
Partia Mecziara uzyskała 34.96
proc. głosów.
Na drugim miejscu uplasowała
się kierowana przez Partię Demo
kratycznej Lewicy Petera Weissa,
Koalicja Wspólny Wybór. Ugrupo
wanie zdobyło 10,41 proc. głosów.
Trzecią siłą w nowym parla
mencie będzie partia grupująca
mniejszość węgierską. Zyskała
ona poparcie 10.18 proc. wybor
ców. (ws)

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE
RENOWACJA wanien łazienkowych. Połczyn-Zdrój (0-961) 630-43.
SOCZEWKI kontaktowe sześciu
firm. Dr Joachim Grabowski specja
lista chorób oczu. Rejestracja
“Optyka”,
Koszalin, 42-41-58,
wieczorem - 43-04-09. Soczewki Johnson & Johnson, pierwsza para gratis.

SPRZEDAM zamrażarkę tanio. Koszalin, 45-31-57.___________________

SPRZEDAM fiata 125p (1984), stan
bardzo dobry; zmywarko-suszarkę.
Koszalin, 408-927 do 16, 45-41-92
po 16._______________________________

OPLA

kadeta 1,3 (1986), dwu
drzwiowy, 83 min sprzedam. Kosza
lin, tel. 43-45-10 po 16.

SPRZEDAM fiata 126p (1983). Ko
szalin, 45-75-34.

nowania inflacji. Korzystne są tak
że,
zdaniem
przedstawicieli
„Siódemki”, prognozy dotyczące
bezrobocia. Choć obecnie liczba
pozostających bez pracy jest bar
dzo wysoka, to nie powinno ich
przybywać.
Jeśli zaś chodzi o inflację, jej
poziom - według uczestników
madryckich obrad - można jeszcze
obniżyć ograniczając deficyt bilan
sów płatniczych.
Najważniejsza jednak dla dal
szych losów światowej gospodarki
była decyzja przedstawicieli G-7
aprobaty dla amerykańsko-brytyjskiej propozycji przeznaczenia 24
min USD rezerwy Międzynarodo
wego Funduszu Walutowego na
zwiększenie płynności międzyna
rodowych finansów. Pieniądze tra
fią na rynek w postaci tzw. specjal
nych praw ciągnienia z MFW.
Część z nich przypadnie w udzia
le krajom w Europie Środkowo
wschodniej. (ws)

Trzy nagrody (magnetowidy)
otrzymali właściciele kutrów
rybackich Koł-55 z Kołobrzegu,
Dzi-20 z Dziwnowa i Ust-75 z
Ustki. Fundatorem ich jest kosza
liński oddział Towarzystwa Ubez
pieczeń i Reasekuracji "Warta".
Nagrody rozlosowano wśród arma
torów, którzy w roku ubiegłym i
obecnym nie zgłaszali szkód.
Przez dziesiątki lat "Warta" była
jedyną firmą w Polsce, ubezpiecza
jącą flotę morską. Od dwóch lat sy
tuacja zmieniła się. Nie ma już na
polskiej części Bałtyku państwowej
floty rybackiej, wszystkie kutry
znalazły się w rękach prywatnych.
Jednocześnie ‘Warta” straciła mo
nopol na ubezpieczenia żeglugowe.
Mimo zachęcających ofert konku
rencji, przeważająca część rybaków
Wybrzeża Środkowego korzysta z
ubezpieczeń ‘Warty”. W tym roku
w tym towarzystwie swoje statki

Bandycki napad na Zamkowej

290 milionów zł

Słupskie ulice ciągle są niebez
pieczne. Doświadczyła tego m.in.
pewna mieszkanka Słupska, którą
napadnięto w nocy na ul. Zamkowej.
Napastnik uderzył ją w głowę i prze
wrócił. Następnie zrabował torebkę,
w której znajdowało się oprócz dam
skich drobiazgów także 900 tysięcy
zł.

W nocy z soboty na niedzielę nie
znani dotychczas sprawcy włamali się
do ośrodka wypoczynkowego w Ustce,
przy ul. Wczasowej. Wynieśli stamtąd
290 milionów zł w gotówce! Policja nie
mogła wczoraj w trosce o dobro śledz
twa ujawnić szczegółów włamania i
nazwy ośrodka, (jard)

Samotna w przedziale

Przez wystawę do sklepu

W pociągu relacji Słupsk - Lębork
dwójka osobników weszła do przedzia
łu, w której siedziała samotna kobieta.
Zagrozili jej nożem i zrabowali torbę
podróżną. Napadnięta ocenia stratę na
1,8 miliona zł.

wybicie szyby w oknie wystawowym do
sklepu z artykułami gospodarstwa domowego przy ul. Nowowiejskiej. Zło
dzieje ukradli różnorodny sprzęt na
łączną sumę około 27 milionów zł.

W Świdwinie włamano się przez

Bili, kradli,
dewastowali

18, 21, 33, 44, 45, 49
STRONY 1 1 a redagować
sekretarz odpowiedzialny
M '

' JERZY SZYCH
ł

"*

kamerę wideo, telewizor Sony,
aparat fotograficzny i kosmetyki
- o łącznej wartości ponad 44 min
zł. Obrabowany samochód do
szczętnie zdewastowali przecina
jąc opony, tłukąc szyby i wyrywa
jąc drzwi. Tu straty sięgają około
30 min zł.
W wyniku podjętych czynności
policja ustaliła, że sprawcami obu
rozbojów i dewastacji auta są
czterej mieszkańcy Czaplinka.
Dwóch z nich - 18- i 21-latek nig
dzie nie pracuje i nie uczy się,
dwaj siedemnastolatkowie to
uczniowie szkół zawodowych w
Drawsku Pomorskim i Złocieńcu.
Jak dotąd udało się odzyskać
spośród skradzionych rzeczy tyl
ko zegarek pierwszej ofiary i apa
rat fotograficzny należący do dru
giej. (i)

KOTŁY
GAZOWE

Duży lotek:

•••

HENRYK OSTROWSKI
informacje z kraju I ze świata

Prof. Strzembosz
na prezydenta
JL

Ubezpieczenia floty

KRONIKA POLICYJNA

W sobotę późnym wieczorem w
pobliżu restauracji „Pomorskiej”
w Czaplinku czterech bandytów
napadło na mieszkańca Szczecin
ka. Dotkliwie pobili go i okradli z
czapki, zegarka i bezrękawnika.
Wartość skradzionych rzeczy wy
ceniono na 1,7 min zł. Łup najwy
raźniej nie usatysfakcjonował
sprawców, bo wkrótce upatrzyli
sobie kolejną ofiarę. Stał się nią
również mieszkaniec Szczecinka,
tyle że w tym przypadku łup oka
zał się znacznie obfitszy. Pobite
mu człowiekowi bandyci zrabo
wali 8000 marek niemieckich.
Włamali się również do volkswagena ofiary skąd zabrali m.in.

Tadeusz Mazowiecki, lider Unii Wolności, otwierając posiedzenie Rady
Krajowej partii, na którym politycy tego ugrupowania oceniali sytuację
wewnętrzną w rok po wyborach parlamentarnych, stwierdził, że obecna
koalicja rządowa PSL-SLD prowadzi politykę zastoju. Zdaniem T. Mazowiec
kiego, gabinet premiera Pawlaka nie podjął zapowiadanych w kampanii
wyborczej reform kluczowych do dalszego pomyślnego rozwoju państwa.
Przykładem może być wstrzymanie Programu Powszechnej Prywatyzacji i
zaniechanie drugiego etapu reformy samorządowej - uważa lider UW.
Do zamieszania w polityce wewnętrznej przyczynia się również prezydent
Lech Wałęsa - uważa T. Mazowiecki. Poczynania głowy państwa „powodu
ją destabilizowanie ustroju państwowego”. Przykładem może być sytuacja
z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, (ws)

W telewizyjnym wystąpieniu pre
mier Waldemar Pawlak zapowie
dział rychłe podpisanie trzeciej tran
szy przedsiębiorstw, przeznaczonych
do komercjalizacji w ramach Progra
mu Powszechnej Prywatyzacji. Po
podpisaniu listy przez szefa rządu
możliwe będzie rozpoczęcie działal
ności przez Narodowe Fundusze In
westycyjne, które będą zarządzały
majątkiem prywatyzowanych firm.
Jednocześnie W. Pawlak przed
stawił powody, z jakich zwleka z
ostatecznym wdrożeniem PPP. Jego
wątpliwości dotyczą uczestnictwa
zachodnich firm konsultingowych w
programie oraz sposobu wyceny
majątku komercjalizowanych przed
siębiorstw.
Premier również zaapelował do
Polaków o jak najszersze uczestnic
two w programie, (ws)

Piecyki na butle
Art. instalacyjne
Hurt Wykonawstwo Raty
PHU KAMO
Koszalin, ul. Młyńka 45
(naprzeciwko CPN)
tel. 43-68-44 po 16.00
GG-3257p

ubezpieczyło około 150 koszaliń
skich i słupskich armatorów. Wła
ściciele największych kutrów, np. o
wartości 2,5 mld zł, płacą roczną
składkę powyżej 30 min zł.
Wiesława Winger-Kowalczuk,
dyrektor koszalińskiego oddziału
‘Warty’, na sobotnim spotkaniu w
Kołobrzegu z liczną grupą ryba
ków wyraziła gotowość wspólnego
ustalania wysokości niektórych
świadczeń. Potwierdziła, że ‘War
ta” wypłaca poszkodowanym za
liczki, na przykład na szybki re
mont kutra. Ubezpieczenia ‘War
ty” obejmują również przypadki
skażenia środowiska naturalnego
przez kutry (np. wyciek paliwa).

Skradzione samochody

KOSZALIN
ul. Mariańska 10
tel. fax 42 29 84

Podwodne
zdjęcia
„Estonii”

czy przyczyną zatonięcia „Estonii”
rzeczywiście było niezamknięcie
wrót pokładu samochodowego.
Wrak promu leży na głębokości
70 metrów. Niektórzy eksperci uwa
żają, że w zatopionej jednostce mogą
się jeszcze znajdować żywi ludzie.
Mogą oni przetrwać we wnętrzu
wraku ok. tygodnia. Przypomnijmy,
że „Estonia” zatonęła w minioną
środę. Dotychczas ratownicy wyło
wili z Bałtyku ciała 100 ofiar kata
strofy. Nieznane są losy ponad 800
pasażerów i członków załogi,
których uznano za zaginionych.
Katastrofę przeżyło 140 osób. (ws)

Handlowa
wojna?
Japonia nadal nie chce obniżyć pro
tekcjonistycznych barier w handlu
samochodami, co jest główną przy
czyną deficytu we wzajemnej wymia
nie handlowej w USA. W związku z
tym Amerykanie zdecydowali się na
rozpoczęcie handlowych działań
odwetowych wobec Tbkio. (ws)

BIG-MAR

PRZEDSTAWICIEL
Z.P T. GDAŃSK

PRZEDSTAWICIEL NA POMORZE

OLSEN
Oleje i margaryny
W CENIE PRODUCENTA

Dotychczasowy rezydent w Wtedni u, Bogdan Libera, został nowym
dyrektorem cywilnego wywiadu
Urzędu Ochrony Państwa. Jego no
minacja została uzgodniona z prezy
dentem Lechem Wałęsą i zaakcep
towana przez premiera Waldemara
Pawlaka.

Obchody zakończone
Wczoraj w stołecznej Katedrze
Polowej Wojska Polskiego odpra
wiono mszę świętą kończącą obcho
dy 50. roczn icy Powstania Warszaw
skiego. 2 października przedstawi
ciele sił powstańczych w wałczącej
stolicy płk. Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller” i płk. Zygmunt Dobrowol
ski „Zyndram” w ożarowskim szta
bie gen. SS Ericha von dem Bacha
podpisali akt kapitulacji kończący
dwumiesięczny okres walk.

Ostrzelany "Mirage"
Mirage 2000 należący do sił
zbrojnych NATO został zaatakowa
ny rakietami w czasie lotu patrolowe
go nad terytorium północnej Bośni.
Pilot szczęśl iwie uniknął trafieniarałe
nie potrafił podać pozycji przeciwlot
niczej baterii.

Konfiskata zakończona
*
Amerykańscy Marines zakończyli
akcję konfiskowania broni w bazie
morskiej Ki Hick na Haiti. Żołnierze
piechoty morskiej zarekwirowali,
m.in. 119 karabinów, dwa karabiny
maszynowe i znaczne ilości amuni
cji.

Zdaniem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklew
skiego zakończony w miniony weekend VI Krajowy Zjazd związku za
początkował polityczny dialog z prezydentem i ugrupowaniami niepod
ległościowymi i postsolidarnościowymi. Zdaniem Krzaklewskiego moż
liwa jest integracja tych sił wokół projektu konstytucji autorstwa „So
lidarności”.
Związkowi delegaci na zakończenie obrad stwierdzili, że obecny rząd
działa na szkodę kraju i jego obywateli. Wobec tego powinien dla dobra
Polski zakończyć działalność, (ws)

W Koszalinie włamano się do stolarni
należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlani”, przy ul. Władysława IV.
Skradziono kolumny głośnikowe, wzmac
niacze, oświetlenie dyskotekowe i inny
sprzęt o łącznej wartości 52 milionów zł.

Trzech młodych mieszkańców Ko
szalina włamało się do fiata 125p, par
kującego przy ul. Tuwima. Zostali jed
nak ujęci w bezpośrednim pościgu
przez policję. Skradzione radio odzy
skano, (ho)

resów. Według PC, najlepszym z
możliwych kandydatów jest prezes
Sądu Najwyższego prof. Adam
Strzembosz.
W tej m.in. sprawie lider PC
skierował list do uczestników
zjazdu „Solidarności” w Mielcu.
J. Kaczyński wyraził nadzieję, że
obradujący związkowcy odtworzą
ruch oporu przeciw komunizmo
wi i siła ta w przyszłym roku za
sadniczo zmieni sytuację w Pol
sce. (ws)

Libera szefem wywiadu UOP

Odtworzenie dialogu

Cisza w stolarni

Policjanci złapali

Zdaniem Naczelnej Rady Porozu
mienia Centrum, obóz postsolidar
nościowy powinien wysunąć w
nadchodzących wyborach prezy
denckich jednego kandydata do
piastowania tej najwyższej pań
stwowej godności. Jarosław Ka
czyński uważa, że powinna to być
osoba, która zjednoczy elektorat
różnych ugrupowań wywodzących
się z opozycyjnego ruchu „Solidar
ności”, przy założeniu, iż te siły
zrezygnują z partykularnych inte

Finowie wyślą w rejon katastro
fy promu „Estonia” specjalną jed
nostkę poszukiwawczą, wyposażo
ną w nowoczesny sprzęt, w celu
zbadania wraku. Załoga statku
badawczego wyposażona w kame
ry do zdjęć podwodnych ma ustalić

W listopadzie odbędzie się
szkolenie załóg rybackich w
zakresie bezpieczeństwa pra
cy i zapobiegania pożarom.
Większość kosztów szkolenia
pokryje ‘Warta”, (n)

W Manowie skradziono z parkingu,
obok domku myśliwskiego, BMW 525,
w kolorze czarnym. Nr rej. HU-WK 383.
W Darłowie zginął biały VW golf o
numerach rejestracyjnych: KGF 43-53.
Z ul. Waryńskiego w Koszalinie skra
dziono białego mercedesa 124. Nr rej.
B-KV641.
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w Indiach
Już około 3 tysięcy osób choruje
w Indiach na dżumę. Przez cały
czas notuje się wzrost liczby zacho
rowań.
Tymczasem władze w Delhi uwa
żają, że prasa wyolbrzymia skalę
epidemii. Według szefa tamtejszej
służby zdrowia w ciągu kilku naj
bliższych dni liczba zachorowań
przekroczy próg krytyczny i za
cznie spadać.
Obawiając się wzrostu zachoro
wań lokalne władze w prowincji
Pendżab i Harian zamknęły szko
ły i uczelnie, by nie dopuścić do
powstawania nowych ognisk cho
roby. (ws)
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KOSIARKI

ZAMÓW TOWAR TELEFONICZNIE • DOSTARCZYMY BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

DO

NAJNOWSZE KRAJOWE TELEWIZORY
KOLOROWE PO NAJNIŻSZYCH CENACH

NA 36 RAT BEZ ŻYRANTÓW
Pełny wybór aktualnej produkcji firm:
UNIMOR . ELEMIS . BIAZET. ROYAL
x 14 cali x 20 cali x 21 cali x 25 cali x 28 cali x 33 cale
pilot x wyśw. funkcji x wył. czasowy x głowica TV kablowej
pal secam x 2 lata gwarancji (ELEMIS 3 lata) x serwis na telefon
dodatkowo: teletekst x stereo x podgląd
PONADTO:

SAMOCHODOWE
,SPRZEDAŻ - MONTAŻ,

KOSZALIN
SŁUPSK

W 28 krajach, na wszystkich kontynentach
proponujemy ludziom
zdrowy sposób odżywiania się
ul. Przemysłowa 128, tel. 251 -80
i nowy styl życiaGG-685pb
Nasza firma, która w Polsce rozwija się
wyjątkowo szybko i dynamicznie,
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
poszukuje
że 30 września 1994 roku
wykwalifikowanych
współpracowników.
zmarła nasza Najukochańsza
Mama,

ul. Szczecińska 31 (róg Brzozowej — za salonem
Citroena), tel. 42-60-93, 42-78-37 w. 321

Teściowa, Babcia i Prababcia
śp.

ZAPEWNIAMY RAŃSTWU:
• Pracę w wielkiej, międzynarodowej
firmie
ZOFIA
JASIŃSKA
• Atrakcyjne zarobki, których wiel

ORAZ

NAJNOWSZE KRAJOWE ROWERY:
GÓRSKIE 21- i 18-BiEGOWE . BMX . SKŁADAKI
NA 36 RAT BEZ ŻYRANTÓW

kość jest uzależniona
Przeżyła
lat 80 tylko od Państwa

POLECAJĄ SKLEPY „NEPTUN”
tel. 42-46-79,41 -19-00, hurt-detal
* w Słupsku, ui. Reja 50, tel. 43-92-59, hurt-detal.
Codziennie od 10 do 17, we wszystkie soboty od 11 do 14 GK-3874pb

I apter to najwikupując
ększy na świecie u^
nas,
kupujesz
serwis
i gwarancję
producent
ekologicznych
naczyń,*^
I wykonanych ze sfaS szlachetnej.

HURT - DETAL

MAGNETOWIDY x ODTWARZACZE xANTEN Y SAT.
POZYCJONERY x WIEŻE HI-FI „DIORA” X KOLUMNY

* w Koszalinie, ul. Pawła Findera 3 (róg piacu Gwiaździstego),

TRAWY

(0

.

• Wyjątkowo
Pogrzeb odbędzie
się interesującą
4.10.1994 pracę
r. w ze
spole
młodych ludzi.
o godz. 12.30 na
Cmentarzu
Komunalnym
Pracę w godzinach wybranych
w•Koszalinie

przez Państwa
RODZINA
• Możliwość szybkiego przeszkolenia
GG-3656
i awansu

OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA:
t Komunikatywności i dynamiczno-

NASZE ZYCIE
Już po raz czwarty, na przełomie września i października pra
cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzają
szczecineckie szkoły średnie, by „zwerbować” młodzież chcącą
uczestniczyć w programie "Starszy brat, starsza siostra”.

dy człowiek skupia cały swój wysi
rogram szczecinecki MOPS
łek na pomocy w nauce, ale to teżjest
realizuje od trzech lat, a ob
jętych zostało nim już około bardzo ważna sprawa - mówi kie
rowniczka Stankiewicz. - Więk
70 dzieci. Idea projektu jest prosta:
młodzież ze szkół średnich opieku szość tych dzieci ma problemy z na
uką, nie ma gdzie odrabiać lekcji,
je się dziećmi zaniedbanymi wycho
wawczo. - Młodzi ludzie mają nie ma podręczników. „Opiekun” i
większe możliwości porozumienia „podopieczny” spędzają ze sobą wie
się z tymi dziećmi - mówi Wiesła le wolnego czasu. Te związki są bar
dzo emocjonalne. Kiedy „starszy
wa Dudzińska-Stankiewicz, kie
rowniczka szczecineckiego ośrod brat, starsza siostra” opuszcza
Szczecinek, bo np. wyjeżdża na stu
ka. - Młody człowiek szybciej po
dia do innego miasta, kontakty nie
trafi nawiązać kontakt z dzieckiem.
znikają. Są listy, odwiedziny, czasa
Często te kontakty przeradzają się
mi nawet wyjazdy na wspólne wa
w przyjaźnie, a w konsekwencji jest
kacje.
to prawie przyrodnie rodzeństwo.
O tym, że projekt jest „trafiony
Pomysł objęcia pomocą dzie-

P

Żadne z tych dzieci nie zostało na drugi
rok w tej samej klasie, choć wszystkie
były zagrożone

Rodzeństwo

Bez domu,
bez racji

nie. Jak wynika z dokumentów,
przydział na lokal otrzymał w lu
tym 1991 roku, a już w listopadzie
zameldował na jeden rok Stanisła
wę W. Rok upłynął, potem jeszcze
dwa, a staruszka mieszka tam
nadal. Jak twierdzi, nie ma gdzie
się podziać.

Po miesiącu matka znalazła sobie
jakieś mieszkanko. „Gorsza” cór
ka wyposażyła je i przez cały czas
opłacała wszystkie świadczenia.
Do siebie jednak matki nie chce
przyjąć. Sama jest też emerytką.
Nie wyobraża sobie, żeby - z uwa
gi na charakter matki - mogły
razem mieszkać.

Wersja córki
Stanisława W. ma 85 lat. Od trzech lat (sama twierdzi, że od

- Z mamą nie mam i nigdy nie

dwóch) zajmuje mieszkanie rotacyjne. Nie jest tam zameldo

miałam wspólnego języka. Zawsze
byłam tym gorszym dzieckiem -

wana, a główny najemca, nie mogąc się rozliczyć z mieszka
nia, każe się jej w ciągu tygodnia wyprowadzić. Staruszka jest
na stałe zameldowana u córki w Słupsku, ta zaś złożyła wnio
sek o wymeldowanie matki, pisząc w uzasadnieniu, że od trzech
lat nie ma z nią kontaktu.

Wersja matki
Przed laty pani Stanisława
mieszkała i pracowała w pegeerze.
Tam też pracował jej mąż. Wiodło
im się na tyle dobrze, że dali córce
pieniądze na mieszkanie spółdziel
cze w Słupsku. Żeby było większe,
córka zameldowała ją u siebie.
Poskutkowało: dostała trzy poko
je. Miała na starość zaopiekować
się matką. Jak ta opieka wygląda

ła, trudno powiedzieć. Przed dwo
ma laty córka „znalazła” matce
mieszkanko. Maleńki pokoik, ku
chenka, wygódka na wspólnym
korytarzu, piecowe ogrzewanie.
Ostatni raz widziały się przed
czterema miesiącami.
Prawdopodobnie byłoby wszy
stko dobrze, gdyby główny najem
ca mieszkania (który nigdy w nim
nie mieszkał) nie upomniał się o

mówi Irena O. Jak się okazuje,
pani Stanisława ma jeszcze jedną
córkę, mieszkającą kilkaset kilo
metrów stąd. To właśnie tamta
jest tym lepszym dzieckiem. Po
chodzą od innych ojców i chyba
dlatego są różnie traktowane
przez matkę. Starsza pani ma
swoją rentę, z której sporą część
wysyła daleko mieszkającej córce.
Sama zresztą też u niej jakiś czas
mieszkała, ale widać nie mogły
dojść do porozumienia, skoro (jak
mówi córka mieszkająca w Słup
sku) wróciła tylko z torebką. Nie
miała się gdzie podziać, więc słup
ska córka zameldowała ją u siebie.

Co dalej?
W słupskim ratuszu sprawa
jest znana. Właściwie - dwie spra
wy. Jedna to kwestia wymeldowa
nia pani Stanisławy od córki i dru
ga - uporządkowanie nielegalnie
zajmowanego mieszkania rotacyj
nego. Co stanie się, jeśli urzędni
cy wymeldują od córki starszą pa
nią i jednocześnie będzie musiała
ona opuścić zajmowany lokal? Zgo
dnie z kodeksem rodzinnym i opie
kuńczym, dzieci mają obowiązek
zajmować się starymi rodzicami.
Pani Stanisława ma dwie córki, w
tym jedną - bardziej kochaną. Tyle
że ta kochana mieszka daleko. Kto
wie, być może w tej sytuacji „mat
czyne” serce okaże urząd?
PAWEŁ POŁEĆ

MOIM ZDANIEM

Kagańcowi

...społeczne

• ••
Trwa fala protestów przeciwko ustawie o ochronie taje

ci zaniedbanych wychowawczo
ściągnięty został ze Stanów
Zjednoczonych, gdzie projekty
podobnych założeniach reali
zowane są od wielu lat. Do
Szczecinka program „Starszy
brat, starsza siostra” trafił dzię
ki przebywającej tutaj przez
pewien czas pracownicy socjal
nej z Izraela. MOPS w Szczecinku jako jedyny w kraju prowa
dzi taką akcję. Wzbudziła ona
zainteresowanie wielu funda
cji. Do Szczecinka zjeżdżali np.
przedstawiciele Polskiej Fun
dacji Dzieci i Młodzieży, która
może pomóc w finansowaniu
programu. Szczecinecka inicja
tywa ma zostać umieszczona w
międzynarodowym banku da
nych o inicjatywach pozarzą
dowych.

w dziesiątkę” świadczyć może fakt,
że w trakcie jego trwania zdarzył
się tylko jeden przypadek rezygna
cji „opiekuna”. Zawsze w okresie
„werbunku” zgłasza się sporo mło
dzieży, ale po okresie przygotowaw
czym zostaje niewiele osób. Zda
niem pracowników MOPS, to nor
malna i zdrowa sytuacja, ponieważ
zostają tylko osoby odpowiedzialne,
które wiedzą, jak trudne zadanie
stoi przed nimi. Dobór par jest przy
padkowy, obowiązuje tylko jedna
zasada: chłopcy opiekują się chłop
cami, dziewczęta - dziewczętami.
Zazwyczaj już po kilku spotkaniach
młodzi ludzie znajdują drogę poro
zumienia. Okazuje się również, że
rodzicom dzieci wziętych pod kura
telę zależy na jak najdłuższym
utrzymaniu kontaktów.
- Początkowo rodzice podchodzi

Młodzi ludzie, uczniowie II i III
klas szkół średnich, którzy wyrażą
chęć wzięcia udziału w programie,
uczestniczą najpierw w zajęciach
przygotowujących ich do pracy z
dziećmi. Jest to okres szkolenia, w
trakcie którego mogą się jeszcze
wycofać. Później wycofanie się jest
bardzo trudne, nie wolno przecież
zawieść dziecka, którym się opieko
wało. Kandydaci na starszego bra
ta lub starszą siostrę w okresie
przygotowawczym przyzwyczajani
są do odpowiedzialności za dziecko
i jego bezpieczeństwo. - Często mło-

li do tego pomysłu z dużą rezerwą,
teraz ich stosunek jest zupełnie inny

Okablować
zielone miasto
Szczecińska firma WMG Telewi
zja Kablowa, zwróciła się do gmi
ny Silnowo z propozycją okablowa
nia Bornego Sulinowa. Propozycja
wydaje się tak atrakcyjna, że gmi
na zgodzi się na ofertę szczecinian.
WMG Telewizja Kablowa
Szczecin proponuje mieszkańcom
Bornego Sulinowa 24 programy
telewizyjne, 1 program lokalny, 5
programów radia satelitarnego i 1
program radia polskiego. Poza tą
już klasyczną propozycją, znajdu
je się także oferta podłączenia do

mnicy, przyjętej niedawno przez Sejm RP. Dziennikarze
jednoznacznie stwierdzają, że jest ona „kagańcem” na
łożonym na środki masowego przekazu. Zresztą, nie tyl
ko dziennikarze. Z najnowszych badań Demoskopu wy
nika, że dwie trzecie Polaków jest przeciwnych jej sfor
mułowaniom.
tóż więc obdarzył nas ta

Czech i Jan Król. Pozostali nie
wzięli udziału w głosowaniu.
kimi właśnie decyzjami?
Wśród głosujących za ustawą
Kto wziął na siebie rolę
nie brakowało ludzi z pierwszych
„kagańcowych”? Otóż głównie
stron gazet. Długą listę otwiera
posłowie rządzącej koalicji... A
ją: premier Waldemar Pawlak,
zdawałoby się, że w tej grupie
marszałek Józef Oleksy i Ale
parlamentarzystów są ludzie
ksander Kwaśniewski. Są tam
światli, rozumiejący rolę i istotę
ministrowie: K. Dejmek, B. Blida,
demokracji, wymagającej swo
L. Podkański, D. Waniek, a nawet
bodnego dostępu dziennikarzy
były naczelny „Trybuny” - M. Si
do informacji. Niestety, tu „ka
wiec. Za ustawą opowiedział się
gańcowych” było najwięcej.
Jerzy Dziewulski, tak ochoczo
Jeżeli ustawa wejdzie w ży
prezentowany w telewizji. Pu
cie, im czytelnicy będą zawdzię
blicznie powiedział on, że dzien
czać ograniczony dopływ intere
nikarze nie powinni mieć więcej
sujących wiadomości. Nawet
informacji niż policjanci. Bardzo
nieprawidłowości, dziejące się w
sensowne porównanie!
jakimś urzędzie państwowym,
Środki masowego przekazu
mogą być podciągnięte pod ta
nazywano potocznie „czwartą
jemnicę i ujawniający je dzienni
władzą”. Jeżeli ustawa znajdzie
karz stanie przed sądem.
zwolenników w Senacie i w oso
Zacznijmy od posłów koszalińbie prezydenta RP, tej władzy
sko-słupskich. Za przyjęciem
wyrwie się zęby. Będzie mogła
ustawy byli: Seweryn Jurgielaniec,
Ryszard Ulicki, Władysław Święs
najwyżej warknąć, bo już nie
ugryzie nawet tego, kto na to
- posłowie koszalińscy oraz Kazi
zasługuje.
mierz Iwaniec i Władysław Szkop
JAROSŁAW DUCHNOWICZ
- słupscy. Sprzeciwili się: Mirosław

K

- mówi kierowniczka Stankiewicz.
- Ostatnie opinie, jakie zebraliśmy

wśród rodziców dzieci objętych pro
gramem, jak i wśród młodzieży,
która przejmuje rolę starszego ro
dzeństwa, są bardzo pozytywne.
Rodzice zwrócili uwagę na wyraźne
korzyści, takie jak chociażby pomoc
w nauce. Żadne z tych dzieci nie
zostało na drugi rok w tej samej kla
sie, chociaż wszystkie były zagrożo
ne.
RENATA KUBICKA-WASKIEL
sieci komputerowej, ochrony mie
szkań oraz odczytów liczników.
Atrakcyjna jest też oferta ceno
wa. Instytucje takie jak służba
zdrowia, policja, straż miejska,
szkoła czy przedszkole zostaną do
sieci podłączone za darmo. Mie
szkańcy, którzy nie są emerytami
lub rencistami będą musieli za
przyjemność posiadania gniazda
telewizji kablowej zapłacić 500 tys.
jednorazowo, a abonament będzie
wynosił 120 tys. przez rok, następ
nie 90 tys. miesięcznie. Emeryci i
renciści będą mogli skorzystać z
propozycji za połowę tej ceny.
Andrzej Majchrowicz, dyrektor
firmy WMG zapowiedział także,
że po zakończeniu inwestycji 5
proc. wpływów otrzyma Zarząd
Miasta, (kos)

SA
NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT
WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

POLSKIE a ELEGANCKIE O TANIE

WYKŁADZINY
HURTOWNIA FABRYCZNA
SKLEP
ZAPRASZA NA UL. POPRZECZNĄ 6 W KOSZALINIE
CODZIENNIE OD 9.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 10.00 DO 14.00
teL/fax 420-327

Dystrybucja wykładzin ..NOVITA MARKET” SA
___________________________GK-3645p

To już babie lato...

PAP/CAF Jerzy Undro

TYDZIEŃ NA GIEŁDZIE

Optymistyczne
zakończenie
Pierwsza jesienna sesja na war
szawskiej giełdzie przyniosła spadek
cen 23 spółek. Maksymalnie zniżko
wały Optimus 2 i DomPlast (obie fir
my odnotowały minimum). Zwyżko
wały BRE, Elektrim, Kredyt Bank,
Mostalexp (maksymalnie), Uniwer
sał, Amerbank i Krakchemia. Ceny
na rynku podstawowym zmieniły się
średnio o 3,9 proc. W dogrywkach
specjaliści zgłosili 14 ofert sprzeda
ży i 7 kupna. Warszawski Indeks
Giełdowy zniżkował o 0,3 proc. i wy
niósł 9110 pkt. Obroty przekroczyły
507 mld zł (z czego na Uniwersał
przypadło ponad 20 proc.). Na ponie
działkowej sesji zadebiutowało pra
wo poboru Wólczanki. Rynek ustalił
cenę na 11 tys. zł. Przypomnijmy, że
wartość teoretyczna prawa wynosi
ła 32 tys. zł i o tyle skorygowano kurs
Wólczanki.
We wtorek spadkowa tendencja
pogłębiła się. Zniżkowało 30 walo
rów, w tym Kable, Mostalexp, Oko
cim, Polifrab W, Tonsil i Krakchemia
maksymalnie. W przypadku tej
ostatniej spółki zlecenia sprzedaży
zredukowano o 31 proc. Irena, Polifarb C i Żywiec utrzymały ceny z
poniedziałku. W dogrywkach inwe
storzy nie chcieli pozbywać się akcji
BIG, Elektrimu, Swarzędza, Tonsilu, Wedla i Amerbanku. Walory te
odnotowały nadwyżkę kupna. War
szawski Indeks Giełdowy zniżkował
o 4,5 proc. i spadł do 8705,2 pkt. Na
bardzo niskim poziomie utrzymują
się obroty - zaledwie 371 mld zł.
W środę wśród inwestorów poja

wił się pewien optymizm. Zwyżkowa
ły ceny 17 spółek, w tym BIG i Mo
stalexp maksymalnie. Zlecenia kup
na na akcje BIG zredukowano o 28
proc. Optimus 2, Wólczanka iAmerbank odnotowały najniższe ceny w
swej giełdowej historii. W czasie do
grywek maklerzy zgłosili aż 21 ofert
kupna. 13 spółek notowanych było z
nadwyżką kupna. WIG zwyżkując o
1,5 proc. zatrzymał się na 8838,7 pkt.
Obroty wyniosły 584 mld zł.
Optymistycznie przebiegała
czwartkowa sesja, kończąca giełdo
wy tydzień. Większość inwestorów
uznała, że ceny akcji są już na tyle
niskie, że czas już zacząć kupować.
W rezultacie 30 spółek zwyżkowało,
w tym Mostalwar, Okocim, Optimus
2, Polifarb W, Tonsil, Wólczanka,
Amerbank, Domplast i Efekt maksy
malnie. Zlecenia kupna na Mostal
war, Optimus 2, Polifarb W, Wólczankę i trzy maksymalnie zwyżkujące
firmy z rynku równoległego - zredu
kowano od 6 do 78 proc. W dogryw
kach inwestorzy wykupili wszystkie
oferowane akcje. Obroty wyniosły
blisko 500 mld zł. WIG zwyżkując o
3,9 proc. osiągnął 9185 pkt. Na
czwartkowej sesji sprzedano także
akcje Bydgoskiej Fabryki Kabli. Pre
zes giełdy W. Rozłucki poinformował,
że od 10 października BFK notowa
na będzie na rynku podstawowym.
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Wybrane giełdowe ceny wywoławcze
z 2.10.1994 r.
KOSZALIN

Fiat 126p z 1993 r. - 73 min zł; 1991 r. 58-57 min zł; 1990 r. - 45-42 min zł; 1989 r.
- 34 min zł; 1988 r. - 35-30 min zł; 1987 r. 24,8 min zł; 1986 r. - 27-25,5 min zł; 1985 r.
- 25-22 min zł; 1984 r. - 17 min zł; 1983 r. 20-15 min zł; 1981 r. - 15,5 min zł; 1980 r. 13 min zł.
FSO 1500 z 1990 r. - 39 min zł.
Polonez z 1992 r. - (caro) - 115-105 min
zł; 1990 r. - 93 min zł; 1989 r. - 77-74 min
zł; 1988 r. - 55 min zł; 1986 r. - 45 min zł;
1984 r. - 24 min zł; 1983 r. - 33 min zł.
Fiatuno z 1990 r. - (1.3) - 95,5 min zł.
Volkswagen golf z 1990 r. - (1.6) - 155
min zł; 1988 r. - (1.6) - 120 min zł; 1989 r. (1.3) - 125 min zł; 1985 r. - (1.3) - 95 min
zł; 1980 r. - (1.5) - 52 min zł; passat z 1991
r. - (1.6) - 278 min zł; 1989 r. - (1.8) - 195
min zł; 1980 r. - (1.6) - 44 min zł; polo z 1986
r. - (1.0) - 82,5 min zł; jetta z 1987 r. - (1.3)
- 120 min zł; 1987 r. - (1.8) - 126 min zł;
1986 r. - (1.3) - 116 min zł.
Opel kadett z 1991 r. — (1.3) - 189 min
zł; 1990 r. - (1.3) -138 min zł; 1988 r. - (1.3)
- 122 min zł; 1987 r. - (1.2) - 115 min zł;
1985 r. - (1.2) - 85 min zł; astra z 1994 r. (1.4) - 340 min zł; senator z 1989 r. - (3.0) 245 min zł; 1988 r.- 205 min zł; Vectra z
1991 r. - (2.0) - 230 min zł; 1989 r. - (1.6) 160; 1989 r. - (1.6) - 183 min zł.
Ford fiesta z 1980 r. - (0.9) - 35 min zł;
escort z 1991 r. - (1.8) - 210 min zł, (1.6) 180 min zł; 1989 r. - (1.4) - 136 min zł; sier
ra z 1992 r. - (1.8TD) - 200 min zł; 1988 r. (1.6) - 145 min zł; 1984 r. - (1.6) - 93 min
zł; scorpio z 1991 r. - (2.0) - 225 min zł; 1987
r. - (2.5D) - 157 min zł.
Audi 80 z 1991 r. - (2.0) - 249 min zł;
1989 r. - (1.8) - 180 min zł; 1980 r. - (1.6) 45 min zł; 100 z 1988 r. - (1.6) - 205 min zł;
PRZEMYSŁAW STEFANOWSKI 1988 r. - (2.2) -166 min zł.

0I0T0
Mercedes 190E z 1987 r. — 230 min zł;
200E z 1989 r. - 320 min zł; 230E z 1988 r.
- 280 min zł; 300 z 1980 r. - 65 min zł.
BMW 525i z 1990 r. - 300 min zł; 1988 r.
- 249 min zł.
Seatibiza z 1983 r. - (1.7D) - 59 min zł;
marbella z 1993 r. - (0.9) - 140 min zł.
Renault 19 z 1991 r. - (1.4) - 195 min
zł.
Puegeot 309 z 1991 r. - (1.1) - 156 min
zł.
Citroen AX z 1989 r. 91 min zł.
Honda civic z 1986 r. - 25 min zł.
Toyota celica z 1983 r. — (2.0) — 63 min
zł; corolla z 1990 r. - (1.3) - 190 min zł.
Nissan sunny z 1991 r. - (1.4) -140 min
zł.
Mitsubishi lancer z 1985 r. - (1.5) - 90
min zł.
SŁUPSK
Fiat 126p z 1993 r. - 72 min zł; 1991 r. 52 min zł; 1990 r. - 49 min zł; 1989 r. - 4539 min zł; 1988 r. - 34-32 min zł; 1987 r. 30 min zł; 1986 r. - 26 min zł; 1985 r. - 2524 min zł; 1984 r. - 22-18 min zł; 1983 r. 15,5 min zł; 1982 r. - 18-13,5 min zł; 1981 r.
- 13 min zł; 1980 r. - 10 min zł.
FSO 1500 z 1990 r. - (silnik poloneza) 40 min zł; 1985 r. - 35 min zł; 1981 r. - 25
min zł.
Polonez z 1990 r. - 78 min zł; 1985 r. 48 min zł; 1981 r. - 32 min zł.
Volkswagen golf z 1984 r. - (1.6D) - 85
min zł; 1980 r. - (1.5) - 51 min zł.
Ford taunus z 1980 r. — (1.6) — 28 min
zł.
Opelkadett z 1980 r. - (1.3) - 40 min zł.
Audi 80 z 1980 r. - (1.6) - 58-45 min zł;
100 z 1991 r. - (1.6) - 165 min zł.
Talbot horizon z 1983 r. - (1.8D) - 45
min zł.
Peugeot 305 z 1981 r. - (1.3) - 37 min
zł.
BMW 324 z 1987 r. - 144 min zł. (jak)

KURTKI

POSZUKUJEMY OSÓB /FIRM/

Alaska, Washington, Parka
damskie - męskie - dziecięce

mogących rozpocząć

E. WEDEL SA

pilnie zatrudni
w Koszalinie młodych i do
świadczonych sprzedawców
furgonetkowych, wykształcenie
min. zawodowe, prawo jazdy
kat. B.
Oferty prosimy składać w:
E. WEDEL SA, Koszalin, ul.
Bohaterów Warszawy 2a i 4,
tel. 434-031 w. 36.
GK,6Kp

SWETRY

I wiele Innych towarów
HURTOWNIA "ALMA”
Piła, ul. Tczewska 40a
tel. (067) 136939,
tel./fax (067) 126931

PROWADZENIE SERWISU
KAS FISKALNYCH CASIO I SAMSUNG
w województwie koszalińskim

_________________________________ GK-1674p

Okazja sezonu

PRACA CZEKA

Wymagania:
- doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektronicznych
- lokal z telefonem
- samochód
KONTAKT: Apollo, Warszawa, tel./fax: 317-333, 318-403
P. Winicjusz Stankiewicz

SKLEP PRZEMYSŁOWY FMB
burner
KOSZALIN

Ford Fiesta 1.1 CL 3-drzwiowa

URZĄDZENIA SPAWALNICZE CENY PRODUCENTA! WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMIENNE

mieszkałego w Słupsku, posiadającego
własny samochód oraz możliwość prze
chowania towaru. Kontakt telefoniczny:
Koszalin, 426-894.____________________
Zatrudnię barmanki-kelnerki. Koszalin,
42-58-23,11.00-17.00._________________

Elektronik - wykształcenie średnie techniczne. Koszalin, tel. 405-293.__________
Zatrudnię do pracy w tartaku. Koszalin,
tel. 45-20-63, po 20.00,42-68-76.

Zatrudnię mężczyznę 18-23 lata do przy
uczenia do zawodu szewca w zmecha
nizowanym zakładzie naprawy obuwia w
Słupsku. Koszalin, tel. (0-94) 408-123
(wieczorem)._________________________

Blacharza samochodowego zatrudnię.
Koszalin, 4503-76 od 8.00 do 17.00.
Doświadczonych z dużą praktyką - murarz,
tynkarz, glazurnik, dekarz, blacharz od
zaraz. Koszalin, 40-55-81, po 18.00.
Ośrodek Jeździecki w Kłosie zatrudni

pracownika do obsługi koni.________
Rejonowy Areszt Śledczy w Koszalinie,
ul. Młyńska 71, zatrudni technika prote
tyka oraz maszynistkę, tel. 43-00-11
wew, 208.________________________

Restauracja „Ratuszowa” Koszalin zatru
dni absolwentów szkół średnich i ga
stronomicznych na stanowiskach barman-kelner. Kontakt osobisty._________

Przyjmę wykwalifikowanych masarzy z
praktyką oraz uczniów do przyuczenia
zawodu. Słupsk, tel. 439-438 i 439-413.

„Anna” - Lekkie Budownictwo Mieszka
niowe Koszalin, ul. P. Findera 13 poszu
kuje do pracy: - kierownika robót - z wy
kształceniem minimum średnim budowla
nym i znajomością branży drzewnej, mile
widziana znajomość języka niemieckiego,
koordynatora ds. wdrożenia tynków „staco-fiex” - wykształcenie wyższe budow
lane i znajomość języka angielskiego.

Pomorskie Towarzystwo Ubezpieczenio
we „Gryf” SA w Słupsku, ul. Szarych
Szeregów 1, tel. 271 -79 - zatrudni pośre
dników ubezpieczeniowych na bardzo
korzystnych warunkach oraz kierowni
ka biura terenowego w Słupsku z praktyką w ubezpieczeniach.______________
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, cieśli (pra
ca w delegacji). Słupsk, Przemysłowa 6/
2, po 17.00.

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
LEASINGOWY

PALNIKI DO CIECIA PC
SPAWANIA PS
UNIWERSALNE PU

41
41

■

oraz z zaworami dźwigniowymi
do ciętia złomu
PERUN WARSZAWA
,P0MET WRONKI

Wszystko co robimy
- robimy dla Ciebie

-«itty 8atn°tóutoWei-

REDUKTORY
I PODGRZEWACZE GAZU
PERUN WARSZAWA
POMET WRONKI

WÓZKI WIDŁOWE
»
i
#
#

NBP średni 1 DEM --15 050 zt.

FUD-Suchedniów
spalinowe /RAK 7A, 7B/
elektryczne /WW 1216-1218/
części zamienne, opony, dętki

HYDRAULIKA SIŁOWA
i: Eementy hydrauliki siłowej

#
#
m
m
m

siłowniki
rozdzielacze
elektrozawory
przewody hydrauliczne
oraz wszelkiego rodzaju złączki

KATALOGI,
KTÓRYCH SIĘ UŻYWA__

FILIA w KOSZALINIE
(Dom Zw. Zaw. IX piętro)
ul. Zwycięstwa 137-139 p. 904
tel. (094) 42 79 21 w. 251,253
tel./fax (094) 41 14 58
GK-1625p
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Katalog teleadresowy Panorama Firm to:

W naszym dorobku katalogi dla 13 miast:

□ nowoczesna, kompletna i aktualna informacja

Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Opola,
Poznania, Szczecina, Gdańska, Katowic, Lublina,
Bydgoszczy, Wałbrzycha, Bielska-Białej.

0 wszystkich firmach działających na terenie
regionu
□ firmy z telefonami i bez telefonów
□ indeks branżowy i przedmiotowy
□ bezpłatne umieszczenie danych podstawowych

W przygotowaniu katalogi dla 11 miast:

□ bezpłatna dystrybucja w regionie

Koszalina, Torunia, Radomia, Sosnowca, Rybnika,
Gorzowa, Częstochowy, Rzeszowa, Kielc, Kalisza,
Zielonej Góry.

□ bezpłatne opracowanie reklamy
1 projektu logo firmy

mu graficznego Correl Drooll zatrudnię od
zaraz. Koszalin, tel. 42-74-67, po 18.00.

Apteka „Melisa” Koszalin, ul. Łużycka 30,
tel. 42-75-88, zatrudni magistra i technika
farmacji.______________________________

CEDLER /prod, polskiej/
ESAB
/prod, szwedzkiej/
ISAF
/prod, włsokiej/

Twój Autoryzowany Dealer
firmy Ford:

*

Firma UP International Ltd zatrudni samo
dzielnego akwizytora-sprzedawcę za

Komputerzystę ze znajomością progra

DRUT SPAWALNICZY

■ Bezpieczna kierownica
■ Pasy bezpieczeństwa o regulowanej
wysokości
■ Wycieraczka tylnej szyby
■ Tylne fotele dzielone w stosunku 3/2
■ Wlot paliwa chroniony zamkiem
■ Zegar elektroniczny
■ Nowy wystrój wnętrza i kołpaki kól

Wikarski, ul. Szarych Szeregów 6
Koszalin, tel.: 42-57-93
Wartex sp. z o.o., ul. Cecorska 9
76-200 Stupsk, tel./fax: 266-55

ul. Lechicka 51, tel. 42-62-36, dni robocze od 8.00 do 16.00

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Już od 249 min żt.

■ Laser, CL, 3/5 drzwi
■ Możliwość zakupu na raty
■ Liczba pojazdów w ofercie ograniczona
■ Oferta ważna do końca października ’94

koszaun

Spółka handlowa zatrudni księgową,
akwizytora z własnym środkiem transportu. Informacja: Koszalin, tel. 42-36-47.
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CZYTELNICY - REDAKCJA

Poniedziałek, 3.10.1994 r.

Władze Iraku wydały rozpo
rządzenie, na mocy którego na

Opakowania, czyli

czole każdego złodzieja wyta
tuowany będzie znak, dobitnie
świadczący o przestępczych
skłonnościach jego posiada

...rynek
klienta
Gdzie te czasy, kiedy po ogórki
czy kalafiora szło się do sklepu wa
rzywnego obowiązkowo z własną torbą, a kawałek szarego papieru, w
który ekspedientka raczyła zawinąć
wystaną przez nas serwolatkę, był
papierem niemal... wartościowym.
Dziś sklepowa witryna kusi nie
tylko z racji bogactwa towarowej
oferty. Także, a może przede wszyst
kim - mnogością kolorów i form opa
kowań. A ekspedientka, bywa, do pa
ragonu dołącza miło szeleszczącą,
cieniutką jak jedwab torebkę folio
wą. Gratis.
Przemysł materiałów opakowa
niowych i opakowań staje się - jak
wszędzie w świecie - również w Pol
sce jedną z najszybciej rozwijających
się gałęzi gospodarki. „Jeśli jeszcze
w roku 1988 działało na naszymi ryn
ku zaledwie kilkadziesiąt tego rodzaju firm - mówi Tadeusz Romanowicz, prezes Stowarzyszenia „PROPAK” - to w roku bieżącym ich licz
ba przekroczyła tysiąc”!
Istniejący od 1989 roku „PROPAK” jest stowarzyszeniem produ
centów i użytkowników materiałów
opakowaniowych i opakowań. Dzia
ła zaś na rzecz międzynarodowej wy
miany handlowej i myśli technicznej,
doskonalenia opakowaniowej pro
dukcji, a także - promowania krajo
wych zwłaszcza producentów z tej
dziedziny. „PROPAK” organizuje co
rocznie - w kilkumiesięcznych odstę
pach - cykl Salonów Opakowań i
Maszyn Pakujących, na które zjeż
dża do Warszawy „cała opakowanio
wa Europa” i kawałek Azji na do
kładkę. W tych dniach odbyła się ko
lejna, wczesnojesienna edycja Salo
nu.
- „Rynek opakowaniowy w ciągu
ostatnich dwu lat - utrzymuje T. Romanowicz - stał się prawdziwym
rynkiem nabywcy. Cechuje go ostra
konkurencja między producentami o
klienta, krótkie terminy realizacji i
względnie niskie ceny, przynajmniej
niektórych opakowań. Od dwu lat

Bezpłatna myjka?

krajowy rynek chronią przed zagra
niczną konkurencją cła na opakowa
nia z importu”.
Zdaniem prezesa T. Romanowicza, polskie opakowania nie ustępu
ją już wiele ani pod względem wzor
nictwa, ani pod względem jakości i
funkcjonalności zachodnim. Ze swy
mi zachodnimi odpowiednikami
mogą konkurować zwłaszcza rodzi
me opakowania metalowe (ale chy
ba nie „pancerne” puszki do kon
serw?), kartonowe i z tektury falistej.
Mogą konkurować - ale tylko na
krajowym rynku i na rynkach na
szych sąsiadów ze Wschodu; wstęp
naszych wytworów na Zachód jest
jakoby administracyjnie utrudniany
przez tamtejsze opakowaniowe lob
bies.
Miło też jest dowiedzieć się, że na
krajowym rynku opakowania szkla
ne aż w 90 proc. są polskie i nawet
opakowania z tworzyw sztucznych w
70 proc. są rodzime.
Radość tę nieco psuje, niestety
świadomość, że wraz z opakowania
mi rośnie nam coraz bardziej góra
śmieci, bo produkcja tworzyw ulega
jących biodegradacji nadal u nas
raczkuje, a sztuki cyrkulacji opako
wań zwrotnych nie opanowaliśmy
ani w socjalizmie, ani w kapitali
zmie... Podobnie zresztą, jak w ogóle
nie rozwiązany jest problem utyliza
cji odpadów.
„Są rzeczy, które nie potrzebują
opakowania... ale dla większości
produktów opakowanie jest ko
niecznością - czytamy w reklamo
wej ulotce jednej z firm. Prawidło
wo zaprojektowane i wykonane opa
kowanie, oprócz podstawowej funk
cji ochronnej, wyróżnia produkt
spośród innych, spełniając częścio
wo funkcję reklamową. Większość
decyzji zakupu dokonuje się pod
wpływem impulsu, którego powo
dem jest często kolor oraz kształt
opakowania”.
No, właśnie!

Pod blok nr 27 w Strzekęcinie pod
jeżdża opel kadet w kolorze srebrzy
stym. Jest godz. 21. Z samochodu
wysiadają nieznani, bardzo młodzi
ludzie. Kierowca, oczekując na ich
powrót podszedł pod stojący samo
chód (zastawę koloru czerwonego) i
wysikał się. Odchodząc od zastawy
powiedział: powinni mi jeszcze za to
zapłacić -„bezpłatna myjka”. W tym
czasie powrócili pozostali pasażero
wie i odjechali.
Jest to godne potępienia.
Nie interweniowałem. Dzisiaj mło
dzi zdolni są do wszystkiego, a dla
mnie życie liczy się najbardziej.
Chciałbym za pośrednictwem ga
zety nadać tej sprawie rozgłos.
Adres podaję redakcji jako zastrze
żoną tajemnicę, chodzi o moje bezpie
czeństwo.
N.N. Strzekęcin

cza. Znak znajdować się ma
między brwiami i nanoszony
będzie w specjalistycznych pla
cówkach służby zd rowia.

Znak?
Posunięcie to jest uzupełnie
niem podjętej wcześniej decy
zji obcinania złodziejom prawej
dłoni. Władze uznały jednak, że
kara taka może nie być wystar
czająca z punktu widzenia skut
ków wychowawczych, gdyż
utrata dłoni może być tłuma
czona nieszczęśliwym wypad
kiem.

upływem każdej z tych umów za
kład pracy może nie zawrzeć nowej
umowy. Również pracownik może
nie wyrazić zgody na takie zatru
dnienie. Zawieranie umów na czas
określony czasami podyktowane
jest sytuacją kadrową zakładu,
czasami chęcią dłuższego i lepsze
go sprawdzenia pracownika bądź
- co, niestety zdarza się ostatnio
często w praktyce - chęcią unik
nięcia kłopotów związanych np. ze
zwalnianiem pracowników z przy
czyn dotyczących zakładu pracy i
wypłatami odpraw pieniężnych.
Do ograniczenia zjawiska wielo
krotnego, w sposób ciągły zawiera
nia między tymi samymi stronami
umów okresowych zamiast nawią
zania stosunku pracy na czas nie
określony zmierza projektowana
zmiana kodeksu pracy. Nowa re

Radość konia i jeźdźca

Fot. Janina Szymanowska

KRZYŻÓWKA H-9
Poziomo: 3) cztery mendle, 5) wielka, gruba księga, 8) każdy z
uczniów Jezusa, 10) w szachach: jednoczesny ruch króla i wieży, 11)
gęba, paszczęka, 12) czyżyk, dzwoniec lub gil, 13) rodzaj pistoletu
automatycznego, 14) palony cukier.
Pionowo: 1) stan zachwycenia, 2) kość goleniowa, 4) część pła
szcza, 5) część budynku otoczona balustradą, 6) soki owocowe prze
znaczone do wyrobu win, 7) typ aparatu fotograficznego, 9) niezbyt
donośny szum, 11) drapieżny kot, 12) pełna trawy i kwiatów.

„Maro”
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„Mam trochę niejasności doty
czących stosunku pracy. Otóż pra
cę podjąłem 20 grudnia 1993 r. w
uzgodnieniu ze swoim szefem, aby
nie stracić urlopu wypoczynkowe
go za 1994 r. Pierwszą umowę do
stałem na czas od 20 grudnia 1993
r. do końca lutego 1994 r., drugą na
czas od 1 marca 1994 r. do 31 sierp
nia 1994 r. Moje niejasności doty
czą tego, czy jeśli mój szefzdecydu
je się na przedłużenie umowy o
pracę, może to być znów umowa na
czas określony, czy na czas nieokre
ślony? W przypadku nieprzedłuże
nia umowy, chciałbym się dowie
dzieć, czy za przepracowanie po
nad 8 miesięcy przysługuje mi
urlop wypoczynkowy, urlop oko
licznościowy na poszukiwanie pra
cy i w jakim wymiarze, ewentual
nie jakaś odprawa?
Nadmieniam, że mam ponad
29-letni staż pracy”.

ma obowiązku zawarcia po
nownej czy kolejnej umowy o
pracę - nawet jeśli zatrudnie
nie na podstawie takich umów
trwa nieprzerwanie przez kil
ka miesięcy czy nawet lat. Z

(M.B.)

szą od 80 do 100 kilometrów. Wi
doczne są z kosmosu tylko w dzień
i najprawdopodobniej biegną pod
ziemią. Zdaniem jednych uczo
nych są to uskoki geologiczne, zaś
Inni uważają, że mają one związki
z różnymi warstwami gleby lub
skał. Nie wyjaśnia to jednak zadzi
wiająco regularnego przebiegu
tych linii.

Umowa o pracę

W myśl przepisów kodeksu pra
cy - zatrudnienie może nastąpić
na podstawie jednej z następują
cych umów o pracę zawartych: na
czas nieokreślony, na czas wykona
nia określonej pracy, na czas okre
ślony i na okres próbny.
Rodzaj łączący strony umowy o
pracę - zgodnie z zasadą swobody
zawierania umów o pracę - zale
ży od wyboru stron.
Obowiązujące przepisy nie
ograniczają okresu, na który może
być zawarta umowa na czas okre
ślony, ani nie ograniczają liczby
takich umów zawieranych kolejno
z danym pracownikiem. Należy tu
podkreślić, że zakład pracy nie

Tajemnicze linie
Naukowcy australijscy głowią
się nad pochodzeniem pięciu za
gadkowych równoległych linii, które
wykryto dzięki zdjęciom satelitar
nym na pustynnej wyżynie Nullabor, w południowej części kraju.
Linie, które są niewidoczne dla
obserwatorów z Ziemi, mają ok.
400 km długości, 15 km szeroko
ści, a odstępy między nimi wyno

Prawnik odpowiada

TV z satelity
POLONIA 6.55 Dzień dobry z Pol
ski 7.00 Panorama 7.10 Dzień dobry z
Polski (cd.) 9.00 Wiadomości 9.15 Polskie
sprawy - tydzień prezydenta 9.30 Karino
(9) - serial dla młodych widzów 10.00 W
labiryncie (9,10) - telenowela 11.00 Czte
ry czwarte 11.30 Magazyn sportowy 12.00
Wiadomości 12.15 Lalka (5) - serial 13.35
Racja stanu 14.05 Gra - teleturniej 14.30
Rozmowa dnia 15.00 Katalog zabytków
15.10 Odpukać, odpukać 15.30 W. Wiłko
mirska 16.00 Historia-współcz. 16.30 La
la mi do 17.00 Teleexpress 17.15 Karino
(10) 17.40 Filmy animowane 18.00 Chło
pi (5) - serial 19.00 Miejsce - film dok.
19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Polskie sprawy - tydzień prezydenta
20.10 Sztuka nie sztuka 20.30 Tani pro
gram o poezji (1) 20.45 PKF 21.00 Pano
rama 21.30 07 zgłoś się - serial krym.TVP
- Hieny 23.05 Kontrkultura - cegła w ser
cu 23.35 Wanda Wiłkomirska w TV Polo
nia 0.15 Film dokumentalny 0.45 Pytania
o Polskę
POLSAT 8 .00 Odrobina miłości (2)
9.00 Sąsiedzi (185) 9.30 W drodze - pr.
red. kat. 10.00 Szpital miejski (14) 11.00
Rajska plaża (2) 11.30 Adam -12 (1) 14.30
Zrozumieć świat - powt. 16.00 A la carte mag. kulinar. 17.00 Odrobina miłości (2)
18.00 Sąsiedzi (186) 18.30 Informacje
19.15 Skrzydła (1) 20.00 Sekrety (5) 22.30
Żużel - mistrz. Polski
SAT1 5.30 Dzisiaj rano w Niemczech
9.30 Love Boat - serial familijny USA 10.30
Sąsiedzi - serial austral. 11.00 Młodzi i

namiętni - serial obycz. USA 11.55 Zary
zykuj! 12.30 Pod słońcem Kalifornii 13.30
Love Boat - serial USA 14.30 Superboy serial USA 15.00 Star Trek - serial s-f
15.55 MacGyver - serial akcji USA 17.00
Zaryzykuj! - quiz 17.30 Magazyn region.
18.00 Idź na całość! 19.00 Wiadomości
19.19 „ran” - sport 19.30 Koło fortuny - gra
20.15 Bestia musi umrzeć - film TV USA,
1994 22.05 Kto powinien rządzić? - publi
cystyka polityczna 23.10 SpiegelTV - re
portaże 24.00 Okrutne ręce - włoskofranc. dramat z 1963 roku

RTL 5.30 Dzień dobry 9.05 Kalifornia
wzywa pomocy - serial 10.00 Piękni i bo
gaci - serial familijny USA 10.30 Czas tę
sknoty - serial USA 11.00 Cena jest gorą
ca 11.30 Potyczki rodzinne 12.00 Punkt 12
12.30 Rodzina Springfieldów - serial fami
lijny USA 13.15 Santa Barbara 14.10 Mor
derstwo to jej hobby - serial USA 15.00
Ilona Christen - talk show 16.00 Hans
Meiser 17.00 Kto tu jest szefem? - serial
komed. USA 17.30 Okropnie miła rodzin
ka 18.00 Piękni i bogaci - serial famil. USA
18.30 Explosiv 18.45 Wiadomości 19.10
Explosiv - magazyn 19.40 Dobre czasy,
złe czasy - serial 20.15 Damski patrol niem. serial policyjny - Fałszywi przyjacie
le 21.15 W imieniu prawa - niem. serial
krym. - Śmiertelny dystans 22.15 Quincy
- serial krym. 23.15 Gottschalk - talk show
24.00 Wiadomości 0.30 Okropnie miła
rodzinka - serial
PRO 7 6.05 Program dla dzieci - fil
my rysunkowe 6.55 Simpsonowie - serial

gulacja polegałaby na tym, że
zawarcie przez strony dwuanimowany 7.25 Kogut Rock 9.35 Prze
suń się, kochanie - komedia USA z 1963
11.30 Dwie damy i walet - serial familijny
USA 12.05 Agentka z sercem - serial
krym. USA 13.00 Aniołki Charliego - se
rial krym. USA 14.00 Arabella Kiesbauer
- talk show 15.00 Dynastia - serial USA
16.00 Domek na prerii - serial USA 17.00
Program dla dzieci 18.25 Dzieciaki, kłopo
ty i my - serial prod. USA 18.55 Alf - serial
komed. 19.25 Cooper i dziewczyny - se
rial komed. 20.00 Wiadomości 20.15 Dzi
ki ogień - dramat obyczajowy USA z 1988
roku 22.10 Reporterzy - magazyn 23.10
Dwójka z Palm Beach - serial krym. USA
0.05 Wiadomości 0.15 Nocny sokół - se
rial USA 1.15 T.J. Hooker - serial

RTL 2 6.10 Kelly 6.35 Alvin 7.00
Choppy 7.25 C.O.P.S. 7.55 Piotruś Pan
8.25 Mila Superstar 9.00 Robin Hood 9.25
Abbott i Costello 9.45 Ruck Zuck 10.15
California... 10.45 Benson 11.20 Moja mat
ka i ja 11 .50 DrQuinn - serial 12.50 W kra
ju misiów 13.20 Piotruś Pan 13.50 Mila Su
perstar 14.20 Robin Hood 14.45 Przygo
dy w Shoetown 15.00 Abbott i Costello
15.20 Choppy 15.50 W 80 dni dookoła
świata 16.30 C.O.P.S. 16.55 Latający lu
dzie 17.20 Kelly 17.50 Ruck Zuck 18.20
Proszę o uśmiech 19.00 Hulk 20.00 Wia
domości 20.15 Między życiem a śmiercią
- dramat USA, 1991 22.05American graf
fiti - film USA z 1973 roku 0.20 Między
dniem a snem - serial USA 0.55 Nie koń
czący się romans - serial
TNTs .00-20.00 Seriale animow. Filmy
TNT 20.00 Dough Boys, 1930 21.30 Free
and Easy, 1930 23.15 Speak Easily, 1932
0.50 Passionate Plumber, 1932 2.15
What! No Beer?, 1993 3.30 Sidewalks of
New York

MTV 6.00 Poranek z teledyskami 7.30

krotnie umowy na następujące
po sobie okresy spowoduje nie
możność zawarcia kolejnej
(trzeciej) umowy. Zawarcie ta
kiej umowy będzie równo
znaczne w skutkach prawnych
z zawarciem umowy na czas
nieokreślony.
Jeśli chodzi o uprawnienia urlo
powe pracowników zatrudnionych
na czas określony, to nie różnią się
one od uprawnień osób zatrudnio
nych na czas nieokreślony. Zatem
w przypadku rozwiązania umowy
z upływem okresu, na który była
zawarta, okres tego zatrudnienia
podlega wliczeniu do okresu pra
cy, od którego zależy wymiar urlo
pu. Natomiast jeśli chodzi o pra
wo do urlopu, to zatrudnienie na
czas określony wlicza się do okre
su pracy, od którego zależy to pra
wo, o ile przerwa w zatrudnieniu
nie trwała dłużej niż trzy miesią
ce.
Ponieważ w liście nie podaje
pan czy przed 20 grudnia 1993 r.
pozostawał w stosunku pracy czy
też miała miejsce przerwa w za
trudnieniu i jak długa - odpowiedź
nie może być jednoznaczna. Jeśli
przerwa w zatrudnieniu nie wy
stąpiła lub była krótsza niż 3 mie
siące to z dniem 1 stycznia 1994 r.
nabył pan prawo do pełnego (26
dni roboczych) urlopu za 1994 r. i
nawet gdyby pracodawca nie za
warł następnej umowy o pracę zo
bowiązany jest zrealizować to
uprawnienie w formie ekwiwalen
tu pieniężnego za urlop. W przy
padku gdy przed datą 20.12.1993
r. przerwa w zatrudnieniu trwała
dłużej niż 3 miesiące to nabycie
prawa do urlopu nastąpi z upły
wem roku pracy.

Pobieranie zasiłku dla bez
robotnych przez okres dłuższy
niż 3 miesiące również powo
duje konieczność przepraco
wania roku dla nabycia prawa
do urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie bowiem z przepisem
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o
zatrudnieniu i bezrobociu
okresów pobierania zasiłków
dla bezrobotnych nie wlicza
się do okresu pracy, od które
go zależy nabycie prawa do
urlopu.
Dla przypomnienia podaję, że w
okresie od 31 grudnia 1989 r. do 30
listopada 1991 r. uprawnienia
urlopowe pracowników podejmu
jących pracę po okresie pobierania
zasiłku dla bezrobotnych oceniane
były na podstawie art. 17 ustawy
o zatrudnieniu, który stanowił
podstawę prawną wliczenia okre
sów pobierania zasiłku zarówno do
okresu pracy, od którego zależy i
prawo i wymiar urlopu.
IRENA RENDA
The Grind - z Erikiem 8.00 Poranek z te
ledyskami 9.00 Ingo przedstawia 12.00
Soul 13.00 Największe przeboje 14.00
Popołudniowa mieszanka 16.30 Raport
16.45 Magazyn filmowy 17.00 Wiadomo
ści 17.15 3 from 1 18.00 Muzyka non stop
19.30 Sport 20.00 Największe przeboje
21.30 Most wanted 22.30 Beavis i ButtHead - serial animowany 23.00 Raport
23.15 Filmowe MTV 23.30 Wiadomości
23.45 3 from 1 24.00 Koniec? 2.00 Soul
3.00The Grind

DSF

7.00 Gimnastyka 7.30 Raport
sportowy 9.00 Gimnastyka 9.30 Sporty
motorowe - wymarzone samochody
10.30 Gimnastyka sportowa - powt. z
pon. 11.15 Klasycy sportu 11.30 Pano
rama sportu 12.00 Powerplay - gra
12.30 Akcja 5 13.30 Sporty magiczne mag. 15.00 Gimnastyka 15.30 Sporty
wodne - mag. 16.00 Hattrick - 2 liga
Niemiec (powt.) 17.00 Akcja 5 18.00
Powerplay - gra 18.30 Sporty magicz
ne-mag. 19.55 Raport sportowy 20.10
Koszykówka - puchar zdobywców pu
charów 22.15 Raport sportowy 22.30
Wrestling 23.15 Międzynarodowy mag.
sportów motorowych 0.15 Wrestling powt. z godz. 22.30 1.00 Studio rekla
my 1.15 Sporty motorowe

EUROSPORT

8.30 Aerobik
9.00 Golf - otwarte mistrzostwa Nie
miec 10.30 Tańce sportowe - ME w kon
kurencji tańców latynoamerykańskich
11.30 Piłka nożna - Eurogole 12.30
Siatkówka - ME 14.00 Piłka nożna
16.00 Tenis - bezpośrednia transmisja
z turnieju WTA 19.30 Eurosportnews
20.00 Siatkówka - transmisja z ME
21.00 Piłka nożna - eurogole 22.00
Boks - międzynarodowe walki bokse
rów zawodowych 24.00 Eurogolf - mag.
1.00 Eurosportnews

Sklep metalowy

IDIET^IL

„W Domku”
Koszalin, ul. Moniuszki 11A
tel. 45-02-62

FARBY, EMULSJE, LAKIERY, SZPACHLE, SPRAJE
I AKCESORIA
*I KotobRBfl

poleca
- hydraulikę w szerokim asor
tymencie oraz zlewy, umywalki
sanitariaty, baterie
- gwoździe, zamki
- rury I kształtki PCV
- rury stalowe i ocynk. gg-3337

Spółka z o.o.
Koszalin,
ul. Połczyńska 66

0

SKLEP
w Koszalinie
ul. Spokojna 50
Pn.-Pt. 10.00-18.00
Sobota 9.00-13.00

G

Sklep
Wielobranżowy

*1

iml

.w
'w>

• 'W*

Koszalin, ul. Szczecińska 70A,
tel. 42-67-96

oferuje do sprzedaży
po atrakcyjnych ce
nach:
materiały instalacyjnosanitarne •
- PCV (rury, rynny)
- fajans sanitarny
- baterie
- podgrzewacze wody i
piece c.o.
- wodomierze
-

OFERUJE I
NAJWYŻSZEJ}
JAKOŚCI KOLO-I
ROWĄ KOSTKĘ BRU
KOWĄ, OBRZEŻA I KRA
WĘŻNIKI DROGOWE.

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-17.00
w soboty 9.00-13.00
GG-3544

GG-3551J

I lii ^ V

KOMIN

- WSZECHSTRONNA
OFERTA KATALOGOWA
- WYKONAWSTWO
WEDŁUG PROJEKTÓW
NAJLEPSZYCH PRODU
CENTÓW
FRANCU
SKICH
- PROFESJONALIZM,
NIEZAWODNOŚĆ, DO
RADZTWO

Zakład Usługowy „PER- *
FEKT”
I
Słupsk, ul. Staffa 4, tel. •
43-27-28
GG-3545 •

USŁUGI TRANSPORTOWE

tel./fax 260-06 w. 18

ZAPEWNIAMY SPRAWNĄ i FACHOWĄ OBSŁUGĘ
____________ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

iv # gatunku

SŁUPSK ul. Towarowa 9A
tel. 43-74-11

BUDOWLANEJ

PRZY UL. LUTOSŁAWSKIEGO
Ceny konkurencyjne!
ZAPEWNIAMY
TRANSPORT OPALU DO KLIENTA

Zakład
Usług Lokatorskich
i Wystroju Wnętrz

SŁUPSK,
ul. DASZYŃSKIEGO 3
tel. (0-59) 437-339
wykonuje:

• projekty budynków,
konstrukcji i instalacji
• kosztorysy
• ekspertyzy
• nadzory techniczne
• wyceny nieruchomości
• usługi informatyczne
oraz

projekty budynków w
technologii
„Ischome 2000” - współ
czynnik przenikania ciepła
ścian K = 0,29
GG-3547

oferuje:
-

montaż stropów podwieszanych
montaż stolarki PCV, aluminium
roboty tapeciarsko-malarskie
roboty wykładzinowe
glazura, terakota, marmury
wykładziny dywanowe, PCV
roboty tynkarskie, murarskie
kompleksowy wystrój
wnętrz „pod klucz"

75-675 KOSZALIN
ul. Gerberowa 16
fax/tel. 40-55-51

OSTATNIO modernizowany sklep „GRACJA”. Koszalin, ul. 1 Maja
GG-3541

SKLEP TECHNICZNY
SŁUPSK, ul. Starzyńskiego 7
Wszystko co do wystroju wnętrza:

- tapety

BAN-BUD

MAItlMŁCW
io BUDOWLANYCH wtADYSłAWBANASIAK
Koszalin, ul. Strażacka 1

- wykładziny

(k. CPN na ul. Gnieźnieńskiej)

- kleje, farby
- okapy kuchenne
- skaje i pasy tapicerskie
- ceraty i okleiny meblowe

NOWY SKŁAD OPAŁU

Szczególnie interesują nas zlecenia, w których można zastosować nowe
technologie usprawniające użytkowanie pod kątem ekonomiczno-eksploatäcyjnym.
GG.3551

A NIAR

- drzwi harmonijkowe

&/Łro tea

- instalacje wod.-kan., c.w., gazu, c.o. i wentylacji,
- sieci wod.-kan., gazu, c.o., c.w.,
- oczyszczalnie ścieków,
,
- hydrofornie i stacje uzdatniania wody,
- kotłownie i stacje wymienników c.o., c.w.,
- biogazownie (uzdatnianie gnojowicy i osadów ściekowych),
- sieci c.o. i c.w. wg najnowszej technologii z rur preizolowanych,
- nowatorskie rozwiązania wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania opar
tych na technologiach zagranicznych (rury PE i PCV łączone na klej).

- zbiorniki nadziemne i podziemne żelbetowe.
- oczyszczalnie ścieków (kompleksowo),
- domy mieszkalne jednorodzinne bliźniacze i szeregowe z elementów drewnianych o powierzchni od
50 do 200 m kw.

GG-3550

WĘGIEL KOKS

Przyjmujemy do wykonania roboty w branżach:
SANITARNEJ

TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWEJ

GG-3546

/.r

Leszczyńskiego 8

- usługi transportowo-sprzętowe,
- montaż instalacji gazowych w samochodach osobowych i dostawczych.

CENY DO UZGODNIENIA

;------ 32Z—

SŁUPSK
Dyrektor 430291
ui.
Z-ca dyrektora
ds. technicznych 431451
Z-ca dyrektora
ds. ekonomicznych 431461
Centrala 432510
Fax 431295
Telex 582365

MECHANICZNEJ

- DŹWIGOWE

—

75-736 KOSZALIN, ul. Gnieźnieńska 19A, tel./fax (094) 42-42-05

- zbiorniki, kominy, palety,...
- osprzęt do instalacji sanitarnych,...
- inne wyroby stalowe wg dokumentacji zamawiającego.

- WYKOPY ZIEMNE

czujesz zapach gazu? zadzwoń!

rury i kształtki kanalizacyjne
rury i kształtki ciśnieniowe
teleskopowe studnie kanalizacyjne
rury i kształtki PE do gazu i wody
szafy sterownicze przepompowni ścieków

- instalacje w budynkach,
- linie kablowe i napowietrzne NN i SN,
- stacje transformatorowe,
- prace kontrolno-pomiarowe,
- prefabrykacie elementów instalacji elektrycznych i linii energetycznych,
- rozdzielnie, szafki...

- SPEDYCYJNE

SŁUPSK, ul. Przemysłowa 20a

-

ELEKTRYCZNEJ

oferuje:
-

oferuje w cenach producenta:

••••••••••••••••

76-200 SŁUPSK, ul. Wrocławska 45
tel. 220-20, 220-28

masz problem z eksploatacją?

■ >:
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GG-3542

• ••••••••••••••
BUDOWA
KÓW

Przedsiębiorstwo
Robót
Inżynieryjnych

tz_

TRANSBUD

to firma specjalizująca się od kilkunastu lat w wykonaw
stwie i remontach wszelkich instalacji budowlanych i
napraw urządzeń gazowych

♦ piecyka kąpielowego
♦ kuchenki gazowej
♦ pieca gaz. i c.o.

ELEKTRO-INSTAL

muiPY

- okucia i farby akrylowe

POLECA
cement
podokienniki
blachę
trapezowe-ocynk

Tel. /fax
42-42-01

|Ub

42-73-81

- akcesoria malarskie

REMONTUJESZ - ZAJDŹ DO NAS
NIE ZAWIEDZIESZ SIĘ

A -

GG-3549

PIECYKI

HISZPAŃSKIE
na
propan-butan
przenośne. Hurt-detal-raty. Ustka, ul. Wil
cza 23, tel. 14-69-93
GG-3548

I4MAI CeĆLNCIDUCCWILANy

Zapraszamy
codziennie w godz,

ŚWIADCZY USŁUGI

CenIrala

oferuje:

[]ECHNICZNA\

Zakład
Wapienno - Piaskowy

TYPU 1 NF
W KLASIE 100 i 150

W0BDBĄTj
76-200 SŁUPSK, ul. Deotymy 24
tel. (059) 249-47, fax 221-17

spółka z o.o.

poleca:

ofertA

ł>1a:

v

•
•

przedsiębiorstwa budowlano-drogowe
spółdzielnie

WYSOKA JAKOŚĆ!

GG-3602
* Z DOSTAWA DO DOMU ★ POSIADAMY ATI SI NA NASZF. MATFRIAIY * PŁATNIK VAT *

w szerokim asortymencie:

RURY, GRZEJNIKI, KOTŁY C.O.,
ŻELIWO, PCV, KSZTAŁTKI, ZA
WORY, FAJANS oraz inne
poleca:

„SANTEX”
Słupsk, ul. Poznańska 42,
tel. 245-69
GG-3599

NOWOCZESNE MATERIAŁY DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE „IZO-MET”
Eugeniusz Szydło
76-200 SŁUPSK ul. Banacha 7/31
łel./fax 43-95-79
tel. komórkowy 0-90525309

oferuje:
. produkcję otulin izolacyjnych
. transport międzynarodowy (nacze
pa13-60)
_______

USŁUGI
TRANSPOR
TOWE
na KRAJ
i ZAGRANICĘ
samochody od 1 do 6 ton

wystawiamy
faktury VAT

PONADTO
OFERUJEMY:

C)a

- wyroby z drewna (m.in. drzwi, okna,
podłogówkę, boazerię)
-obróbkę drewna
- farby, lakiery, rozcieńczalniki i kleje

ZAPRASZAMY
od godz. 7.00-15.00.

TRANGO
MATERIAŁY
BUDOWLANE S.A.

pokrycia dachowe i elewacyjne
materiały ogólnobudowlane
płyty gipsowo-kartonowe
materiały izolacyjne
chemia budowlana

SŁUPSK, ul. Andersa 9, tel. 437-420

oferujemy:

* domków jednorodzinnych o pow. 120-130 m kw.
* mieszkań własnościowych 1 -, 2-, 3-pokojowych wraz z dział
ką ogrodowo-rekreacyjną

MIESZKANIA WŁASNOŚCIOWE W ZABUDO
WIE SZEREGOWEJ JEDNOPIĘTROWEJ
procentowej, określanej przez PKO.
- w ramach produkcji materiałów budowlanych oferujemy:
belki i pustaki stropowe, kręgi betonowe, nadproża, bloczki be
tonowe, kostkę brukowq.

m#

.-i

Słupsk, ul. Bałtycka 10, tel. 272-51 do 52 w. 35
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59, tel./fax (058) 431-570

* armatura sieci domowej i sanitarnej
* wiele atrakcyjnych i tanich wyrobów
ZAPRASZAMY
w godz. 9.00-17.00
GG-3595

GK-1632

ums

OBYWATELU, ZRÓB SIGMĘ
CSEFSJSJSAM

KLEJE
m GLAZURY

rWt PfLSKA

Celem tego cyklu jest udowodnienie, że
własnoręczne docieplenie własnego domu
jest możliwe i może zaoszczędzić inwe
storowi sporo pieniędzy i nerwów.
Na początek musimy przyjąć kilka za
łożeń.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
IMPORT- EKSPORT- HURT I DETAL

Gk-i634

UL. MORSKA 41 TEL. 43 26 31 w 275
UL. ZIELONA 27 TEL. 42 38 71

„POLIFARB” DĘBICA
Strzelinko 29
76-200 Słupsk, tel. (0-59) 11-27-34
FILIA: 78-400 SZCZECINEK, ul. SŁONECZNA 12
tel. (0-966) 40-110

ul. Przemysłowa 20a,
teł./fax 26-006, 26-007, telex 584459

★ murarstwo i tynkarstwo
★ malarstwo i tapeciarstwo
★ roboty posadzkarskie
★ roboty termoizolacyjne
★ instalacje sanitarne wod.-kan., c.o., ccw
★ instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
★ roboty ślusarskie
★ wykonanie i montaż konstrukcji stalowych
★ wyposażenia oczyszczalni ścieków
★ wystroje wnętrz oraz wyrób mebli tapicerowanych
★ kompleksowa obsługa inwestycji

POLECA:
- lustra
- szkło okienne
- szyby zespolone

★ siatki ogrodzeniowe - różne asortymenty
★ elementy metalowe
★ elementy drewniane
★ prowadzimy biuro rachunkowe
★ usługi transportowo-sprzętowe

Posiadamy około 3.365 min zł środków obrotowych zgromadzonych na tun
^ duszu udziałowym i zasobowym.
środki te pozwalają nam na prowadzenie własnej bazy transportowo-zaopatrze
U. ■^MiulAnwml rurami Iso^łołłnuifnil/Omi VA/alrV"l\A/9
•11 »*^

nymi, blachami, prętami do zbrojenia, bednarką, elektrodami, materiałami pokryciowymi, gazami technicznymi, wyrobami chemii budowlanej, w tym niemieckiej
firmy ULTRAMENT.
Własna baza magazynowa i własne zaopatrzenie mają bezpośredni wpływ na
niskie ceny oferowanych przez nas materiałów.

^;

Wartość środków trwałych nasze] spółdzielni wynosi 2.805 min zł.

j!;

Gwarantujemy solidność i terminowość wykonywanych prac.__

GG-3598

OFERUJE

„MIREX” spółka z o.o.
Bierkowo 35
k. Słupska,
teL/fax (0-59) 11-21-70

PRODUKUJEMY PONADTO:

Waldemar Jasica

pod patronatem

Rok założenia 1952

Spółdzielnia nasza zrzesza 80 zakładów rzemieślniczych i ma już ponad 40-letnią tradycję w wykonywaniu robót budowlanych i remontowo-budowlanych we wszystkich branżach, tj.:

Tak więc zakładamy, że jesteśmy prze
konani, że powinniśmy dom docieplić.
Mamy już dosyć gigantycznych rachun
ków za energię.
Drugim założeniem będzie przyjęcie
rodzaju posiadanego przez nas domu.
Jest to więc typowa szara kostka, zbudo
wana metodą gospodarczą kilka lat temu.
Budynek jest położony na planie 8x10 m,
podpiwniczony, z poddaszem nieużytko
wym. Budynek nie jest otynkowany.
Nasze działania warto jest prowadzić

dwutorowo. Inwestycja w porządny projekt
docieplenia budynku na pewno się opła
ci, dlatego też zaczynamy od dostarcze
nia dokumentacji budynku fachowcowi,
który określi nam potrzebną grubość sty
ropianu do ocieplenia ścian zewnętrznych.
Kupujemy wełnę mineralną i styropian
plus kilka worków zaprawy klejowej do
styropianu (np. ATLAS STOPTER K-20).
Styropianu o grubości 4 cm kupujemy ok.
80 m kw., bo tyle mniej więcej wynosi po
wierzchnia stropu naszej piwnicy. Wełny
mineralnej w postaci płyt lub bel nabywa
my dużo, najlepiej wielokrotność metrażu
nieużytkowego poddasza. Nasz plan obej
muje bowiem zredukowanie ucieczki dro
gocennego ciepła poprzez dwie poziome
płaszczyzny: strop nad piwnicą i strop nad
ostatnią kondygnacją. Te dwie roboty
możemy przeprowadzić niezależnie od
warunków panujących na zewnątrz, co
teraz jest nie bez znaczenia. Wełnę mine
ralną transportujemy na poddasze. Roz
kładamy wełnę mineralną, docinając ją
nożem. Drugą warstwę kładziemy z prze
sunięciem, aby miejsca styków się nie
pokrywały. Całości nie przykrywamy folią,
aby para wodna mogła swobodnie migro
wać przez przegrodę. Im więcej wełny mi
neralnej położymy na poddaszu, tym lepszy
będzie efekt. Można zacząć od wełny gru
bości 12 cm, ale niektórzy kładą nawet 50
cm i są cztery razy bardziej zadowoleni.

HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
BUD0WLAN0-WYTWÓRCZA
W SŁUPSKU

V’ MlOWCJ, Uybpuilujquoj llicildiciiciiiii uuuuwianyinij luiaim, rwŁiunw»•1

* liczniki ciepła
* wodomierze do ciepłej i zimnej wody
* urządzenia „DANFOSS”

KOSZALIN

DO IZOLACJI CIEPLNEJ
PODDASZY I ŚCIAN
TANIEJ W SEZONIE JESIENNYM!

\v

* armatura przemysłowa

w rejonie ulic Wiatraczna - Konarskiego

KONKURENCYJNE CENY

UNI■MATA

^
^;
^:
^;

oferuje szeroki asortyment wyrobów:

WŁASNOŚCIOWE DZIAŁKI
BUDOWLANE I BUDOWĘ

GXsMJM&cC

IŻaUTŁfrrt»

Z 0.0.

SKLEP TECHNICZNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I HANDLOWO-USŁUGOWE
W SŁUPSKU uI.POZIłńHSKń 54
teł. 249-51

76-270 Ustka, ul. Darłowska
21 A, tel. 141-025 fax145-688
oferuje:

GG-3603

*1.____ _

ć?MUn? Kulas

GG-3594

76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 15

Mirosław Wlnlarz

GK-3633

•____ !

sprzedaż i montaż za gotówkę i na raty
76-200 Słupsk, ul. Waryńskiego 1t telTfa* (0-59) 23069, tel. (0-59) 29349

ENERGETYKA CIEPLNA sp.

PUPH„STOLHURTEX”

ZAPRASZAMY!

^:

STOLARKA ALUMINIOWA I PCV
Systemy: Veka, Rehau, Panorama
DOCIEPLANIE ŚCIAN - System Sewaco-Term
ŻYWICZNE MASY TYNKARSKIE Tabud-Gramaplast’

. izolacje termiczne (ciepłochronne
i zimochronne)
. wyrób i montaż konstrukcji z two
rzyw sztucznych (polipropylen, winidur) i stali (łącznie z piaskowaniem)
. usługi motoryzacyjne - regenera-

Wkłady na realizację robót sq waloryzowane wg rocznej stopy

76-200 SŁUPSK
ul. Żółkiewskiego 9
tel./fax 430-534^so

- w ciągłej sprze
daży elektrona
rzędzia ,,Celma
„Bosch"
- piły spalinowe
„Stihl"
- narzędzia do
obróbki metalu
drewna w cenach
producentów

AK

I ECH-PLAST-BUÜ

LECHDAR

Wszystkie typy ka
mieni szlifierskich
wytwórni poznań
skiej kupisz u nas w
cenach
produ
centa

ATESTY!

i '

MATERIAŁY
HYDRAULICZNE

UWAGA,
ZAKŁADY
KAMIENIARSKIE

MIESZKANIOWE

• HURTOWNIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Słupsk, ul. Grunwaldzka 4
tel. 439-486,439-487, tel./fax 432-951

★ autoryzowa
ny serwis elektronarzędzi
„Stihl”, „Celma” i inne
★ usługi gwa
rancyjne i od
płatne - szybko,
tanio, solidnie

__

KOSZALIN, ul. Lutyków 4-6, tel. 42 62 13, fax 45 13 57

PRODUCENT BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Handel hurtowy, detalicz
ny.
Usługi szklarskie (cięcie,
szlifowanie)

KONKURENCYJNE
CENY
SZYBKIE DOSTAWY
DO KLIENTA
GG-3601

EMAFTAL
FTALOMAT
STYROMAL
STYROLIT
UNIKOR
URETOLUX
B10LUX
KAPON
NITROLAK
URELAK S
URELAK W
WIKOR
MAKOR-TIX
LAKOBEJCE
DEKORFAS
EMULSJE
DEKORTYNK

Emalie ftalowe ogólnego stosowania BEZOŁOWIOWE w kilkunastu kolorach.
Lakier ftalowy matowy na powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Emalie ftalowe matowe, biała, czarna, brązowa ciemna.
Emalie szybko schnące na metal i drewno.
Podkład szybko schnący na metal i drewno.
Podkład antykorozyjny, szybko schnący, nietoksyczny przy spawaniu.
Lakier wodoodporny na drewno.
Podkład na drewno, zabezpiecza przed działaniem wody, grzybów, pleśni, sinizny.
Podkład nitro na drewno.
Lakier nawierzchniowy na drewno, matowy i z połyskiem.
Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy do parkietów.
Ekologiczny lakier do drewna.
Gruntoemalie na powierzchnie ocynkowane i aluminiowe.
Impregnacyjno-dekoracyjna bejca do drewna.
Akrylowa farba elewacyjna.
Ekologiczne farby do wewnątrz i zewnątrz.
Strukturalna dekoracyjna masa elewacyjna w różnych kolorach.

ZŁOTY MEDAL NA TARGACH POZNAŃ ‘94
POLREN
Emalie poliuretanowe na łodzie.
ROZCIEŃCZALNIKI ftalowy, nitro, poliuretanowy, styrenowany.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW pon.-piątek 8.00-16.00, soboty 8.00-13.00

MATERIAŁY BUDOWLANE
W CENIE PRODUCENTA

PRODUCENT

AqENcj*U^Stupsk ul.Wiu>cŁ\wskA 2 tsI./Fax 265 27

OKNA z PCV
^ NA KAŻDĄ
POGODĘ

* pustaki, bloczki, płyty stro
powe, SUPREMA, obrzeża, kra
wężniki, płytki chodnikowe,
piasek, pospółka

Głobino-ŻWIROWNIA
Słupsk, teł. 434-587
w godz. 7-18 i 16-21

¥

C >l<(NI /\

KOSZALIN WILKOWO 4 TEL./FAX 426 877

GG-3608

WĘGIEL - KOKS
TANIO KUPISZ "
z bezpłatnym
dowozem do 20 km
Koszalin
ul. Bohaterów Warszawy 4A

tel. 43-00-07,
42-58-14

PIECYKI HISZPAŃSKIE

PPUH

DAGLEZJA
oferuje:

- boazerię PCV, sosnową, świerkową
- boazerię panelową
- listwy wykończeniowe
- drzwi harmonijkowe sklejkowe z szybami
- drzwi harmonijkowe PCY
- różne kolory
- przy zakupie 5 szt. cena hurtowa
- drzwi budowlane wejściowe
i wewnętrzne
- blaty, meble kuchenne, karnisze
- kasetony, mozaikę parkietową
- okucia meblowe

KOŁOBRZEG UL.MARIACKA 28 TEL.289 96

76-200 Słupsk, ui. Braci Gierymskich 1,
tel. (059) 434-806, 434-807, fax (059) 430-151, telex 582301

5CUP5K

muie/t
projekt!

Realizujemy in

Wykonujemy

westycje od po

projekty w pełnej

mysłu do goto

problematyce

wego obiektu.

branżowej.

Ustka, ul. Wileza 23, tel. 146-993
________

* ogrzewanie podłogowe sy
stem „Deviflex”
* energooszczędne grzejniki
konwektorowe,
naścienne
najnowszej generacji „Roundline” (element grzewczy-półprzewodnik, elektroniczna re
gulacja temperatury)

ZIMNY, A GRZEJE

(S Z MYŚLĄ 0 ZIMIE
CPN - Okręgowa Dyrekcja w Słupsku oferuje do
celów grzewczych:
EKOTERM - ekologiczny (o bardzo niskiej zawartości siar
ki), lekki olej opałowy, o temp. krzepnięcia -20 st. C
- stosowany do większości palników olejowych

GAZ PROPAN-BUTAN - PŁYNNY

Sprzedaż ratalna, faktury VAT

Produkty dostarczamy własnym
specjalistycznym transportem.
Zamówienia i sprzedaż:

ZUH „ELEKTRO-SERVICE”

76-200 Słupsk, ul. Z. Augusta 63B
tel. 431-699

76-200 Słupsk,
ul. Paderewskiego 3/7,
tel. 225-35

EKOTERMU

BIURO HANDLOWE
76-200 Słupsk,
ul. Przemysłowa 10,
tel. 436-004 wew. 36,
godz. 9.00-16.00 gg-3619

z baz magazynowych ZGPN

GAZU PROPAN-BUTAN od is io 1994 r

oferuje w dużym wyborze:
- glazurę, terakotę, boazerię
- kleje, fugi, farby, lakiery
- spoiny do glazur, ceramikę sanitarną
Zapraszamy codziennie
9.00-16.00, sobota 9.00-13.00

GG-3609

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA

Najdroższa wersja do
1% sumy ubezpieczenia.

iM,
_ 3593

Agencja „Plastic” poleca własnej produkcii

w UGOSZCZY
k. BYTOWA, tel. 11-893

"INSBUD" sp. z o.o.

Dodatkowych informacji udziela Dział Obrotu
Towarowego CPN Słupsk, tel. 232-00 w. 343

76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73
centrala tel. 220-47 do 49, fax 220-40
dyrektor tel. 275-10, 251-29

CENY KONKURENCYJNE
Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI

OFERUJE USŁUG! W ZAKRESIE:
ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH BRANŻY SANITARNEJ i ELEKTRYCZNEJ

GK-3647

- instalacje elektr. wewnętrzne jak równierz domofonowe, telewizyjne, odgromowe,
automatyki i sterowania
- linie kablowe NN i SN
- stacje transformatorowe
- instalacje wewnętrzne wod.-kan., gazowe, c.o., wentylacyjne
- kotłownie, wymiennikownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, montaż kotłów gazowych c.o.
- zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, ciepłownicze z rur preizolowanych

76-200 SŁUPSK
ul. LUTOSŁAWSKIEGO 33
(dawna Buczka)

USŁUGI WARSZTATOWE W ZAKRESIE
- pełny asortyment prefabrykacji instalacji wodociągowych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych
- produkcji grzejników rurowych GŻ, GS
- szafek elektrycznych, gazowych, hydrantowych
kantowych
- słupów oświetleniowych stalowych i kominów

tel. 260-03, tel./fax 230-21

sz*i*v

ZAKŁAD---------------------------------------INWESTYCJI
MIEJSKICH

- materiałów instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej
- telefony, domofony
- łożyska, farby

Polecamy również zgrzewy profili plastikowych
OKNA DACHOWE - FAKRO NOWY SĄCZ
(ceny producenta)

dealerzy:
Słupsk ul. Garncarska 7, tel. (0-59) 282-23
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 73, tel. (85) 521-312 w. 36
Stargard Szczeciński, ul. Podleśna 14 „ELEKTRA", tel. (0-92) 774-115

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Sławno, ul. Koszalińska 53,
tek 10-37*80
GG-3609

• PROJEKTOWANIE

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE

C5

• NADZORY

SpółkA z o.o.

ra** mm
oferuje do sprzedaży
wyroby hutnicze na
korzystnych warunkach dla:
zakładów metalowych
inwestorów
zakładów usługowych
budownictwa
oraz
i™*
pokrycia dachowe
i papy bitumiczne

•
•
•
•
•

76-200 Słupsk, ul. Konarskiego 1
tel./fax (0-59) 440719, tel. (0-59) 441907, tlx 585033

Z wyposażeniem wnętrz

Hurt - Detal

HURTÓWNIAMATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Słupsk, ul. Bałtycka 10a (Szkło Pomorskie) tel. 282-69

mieszkań i domów od ognia i pozostałych
ryzyk na terenie województwa słupskiego
i koszalińskiego

w SŁUPSKU, tel. 433-883
ŁEBIE, tel. 613-52
UGOSZCZY k. BYTOWA, tel. 11-893
CZŁUCHOWIE, tel. 321
KOŁOBRZEGU, tel. 23-479

SŁUPSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACJI BUDOWNICTWA

PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ

Opracowujemy
wdrażamy programy
informatyczne.
Najczęściej nagra
dzany program to kosztorysowanie.

GG-3610

ELEKTRYCZNE
SYSTEMY GRZEWCZE

Czynne codziennie ^-Iß00
w soboty 9°°-14ü0

¥

IłOW/ł

„INWESTPROJEKT-SŁUPSK”

przenośne na propan-bu
tan, dmuchawy angielskie na
propan-butan, naftę lub olej
napędowy, norweskie ener
gooszczędne grzejniki elek
tryczne naścienne, gazowe
podgrzewacze ciepłej wody szeroka gama wydajności.

Transport bezpłatny.
GG-3623

H/\<

¥

• INWESTYCJE, REMONTY"POD KLUCZ"
m Przygotowanie inwestycji i pełnienie funkcji inwestora zastępczego
- projektowanie inwestycji (uzyskanie decyzji o lokalizacji i poz
wolenia na budowę)
- organizacja przetargów
- nadzór techniczny na budowie
- odbiory techniczne i inwestycyjne (częściowe i ostateczne)
- rozruchy tehnologiczne
- rozliczanie finansowe inwestycji
- obsługa okresu gwarancyjnego

• Orzeczenia techniczne
i Doradztwo techniczne
i Usługi geodezyjne
.
• Techniczne badanie podłoża gruntowego
i Hydrogeologia - ujęcia wód
i Dostawa maszyn i urządzeń
• Aranżacja wnętrz z wyposażeniem
• Kooperacja produkcyjno-materiałowa w zakresie:

IIA A A

marmury, gresy, terakoty

f>

/Vf/Vlfl

<y

i*0*

k*

OFERUJE W HURCIE I DETALU
□ GLAZURA i TERAKOTA - import Hiszpania,
Włochy, Holandia, Niemcy

SUPERTWARDA TERAKOTA DO WSZELKICH POMIESZCZEŃ 0 NATĘŻONYM RUCHU PIESZYCH
(np. banki, szkoły, sklepy, posesje, restauracje)

KLASA ŚCIERALNOŚCI - PCI V

SŁUPSK, ul. Poznańska 82, tel. 250-61
KOSZALIN, ul. Szczecińska 59, tel. 422-047 w.35
KOSZALIN, ul. Morska 65, tel. 416-107

HURTOWNIA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I OGÓLNOPRZEMYSŁOWYCH

OFERUJE:

• blaty kuchenne grubości 30 i 40 mm firmy
"Hornitex", "Sprela"
• drzwi harmonijkowe produkcji tajwańskiej
• listwy wykończeniowe wszelkiego typu
• kabiny natryskowe firmy "Koralle"
• kasetony ścienne i sufitowe

Wyłączny dystrybutor
firm niemieckich na Polskę:
J'BlancoPan",
"Koshe", "Sprela";,
Nie zapomnij o koszłach swojej firmy, koniec roku blisko!!!
76-200 Słupsk, ul. Poznańska, tel 98. tel./fax 252-73 w. 22

KLASA TWARDOŚCI - MOSA 9

ZAPRASZAMY

• wybór 50 wzorów boazerii panelowej

• parapety okienne firmy niemieckiej "Sprela"

□ PŁYTKI KLINKIEROWE • import Niemcy, Czechy
□ PŁYTKI PARAPETOWE, SCHODOWE
□ CEGŁA KLINKIEROWA ■ import Holandia

OFERTA SPECJALNA ✓ MARATHON

iii

produkcji firm niemieckich "BlancoPan",
"Koshe"

środki czyszczące klinkier itp.

□ GLAZURA i TERAKOTA ■ produkcji krajowej
□ GRANITOGRESY - import Holandia
□ FARBY STRUKTURALNE

fil

*

□ CHEMIA BUDOWLANA - kleje, fugi, barwniki,

OFERUJE DO SPRZEDAŻY:
- rury
- rury
- rury
- rury
ORAZ:

żeliwne kanalizacyjne
PCV kanalizacyjne
kamionkowe
stalowe czarne i ocynkowane

cement, wapno, lepik asfaltowy, papę wierzchniego krycia, papę izolacyjną, dacholeum, abizol R, płyty i maty z wełny mineralnej, włazy, wpusty uliczne, kratki
ściekowe, stopnie kanałowe, włókno lniane, taśmę plastyczną "DENSO", blachę
ocynk., płyty pilśniowe zwykłe i lakierowane, płyty wiórowe 12,16,18 mm, cegłę
klinkierową.

Zapraszamy Sławno, ul. Koszalińska 53 od 7 30do 15°°

AAA Hurtownia “Fonik” oferuje ta
nie zegarki elektroniczne, baterie
Panasonic, Philips, Vinnic. Kosza
lin, Połczyńska 73, 410-352 wew.
18 (8-16).___________________ _

POLONEZA 1981. Kołobrzeg, tel.
227-27, po 18. __________________

MALOWANIE, remonty, budowy wykonuję. Koszalin, 42-58-37.

PRALKA wirnikowa. Koszalin,
45-43-30.___________________ ___

MALOWANIE, tapetowanie. Słupsk,
441-992.
_____________________ _

PUDELKI czarne. Koszalin,
43-46-48.

MASZYNOPISANIE komputerowe,
Koszalin, 41-06-33._______________

PW “Klemens” Koszalin,
tel./ fax 40-51-55, oferuje:
materiały do ocieplania bu
dynków, kleje do glazury,
zaprawy samopoziomujące
firmy HENKEL.
________

AAA SKLEP- Komisu Wyprzedaży
Art. różne - sprzedaż ratalna:
skórzane komplety wypoczynkowe,
urządzenia gastronomiczne, AGD,
elektronika, automat pakowania
próżniowego. Koszalin, budynek
BGŻ - zaplecze, wejście od Jana z
Kolna. Tel. 42-00-85.______________
AUTO-Handel Banasik -36 rat - PTS
leasing, komis, zamiana, wszystkie
opłaty na miejscu. Ciężarowe, oso
bowe, dostawcze. Lombard samo
chodowy. Koszalin, Gnieźnieńska
38, tel. 42-24-64, czynny 7 dni.

Montaż rolet antywłamaniowych,
Chojnice, tel. 766-72._____________
OGRODY - projektowanie, kom
pleksowe wykonawstwo. Układa
nie kostki brukowej. Koszalin,
(094) 41-44-65.__________________

ROZPOCZĘTĄ budowę segmentu.
Koszalin, tel. 42-63-22, po 18.

RUSZTOWANIE wiszące RWW 1 -3,
wyciąg przyścienny, agregaty tynkarskie. Koszalin, tel. 43-29-22._______

PRALKONAPRAWY domowe, lodówki. Koszalin, 45-25-25.________

SOLARIA Alisun, świetlówki, kremy.
058 31-84-30._____________________

PRALKONAPRAWY, Koszalin,
42-68-95._________________________
PRODUKCJA żaluzji vertikali, Dą
browszczaków 1 A, ceny promocyjne. Koszalin, 415-719, 453-282.

TECHNICS - wzmacniacz SU - 810
- 5 min, kompakt SL - P1 - 3 min. Koszalin, 413-505._______________ _

PRZEPROWADZKI - kompleksowo.
Koszalin, 40-50-16._______________

TELEWIZOR kolorowy. Dostawa do
domu. Koszalin, 45-10-31._______ _

PRZEWÓZ towarów stałych, wywóz
gruzu, piasku, załadunek. Koszalin,
41-59-83._________________________

AUTO Mark skup, sprzedaż czę
ści samochodowych poch. zagra
nicznego. Koszalin, Poprzeczna
3, 43-20-18.______________________

TRZY pokoje 50 m kw. korzystnie raty. Białogard, 26-15.

CHŁODNIĘ oszkloną pionową typ
S 501 na gwarancji i wagę uchyl
ną. Kołobrzeg, Słowińców 1/1, tel.
204-99.______________________
Części zamienne do samochodów
Kamaz, Jelcz. Komis części do sa
mochodów ciężarowych. Koszalin,
ul. Szczecińska 31, tel. 42-78-37
wew. 322.
_________________
DACHÓWKI - HOLENDERKA,
KARPIÓWKA, płyty chodnikowe,
różne wzory i kolory. Lębork, tel.
62-20-97. ______________________
DOM na wsi, ogród 0,7 ha, budynek
gospodarczy k. Lęborka. Seneczko,
Krępa 42.__________ _____________
DZIAŁKĘ budowlaną 880 m, Ko
szalin, Gnieźnieńska obok Toyoty.
Tel./fax 071 738 625.______________
Hurtownia bhp “Wega”, Bytów,
Wybickiego 2 (PKS) tel. 34-24: Ubio
ry robocze, gumowce; ochrony indy
widualne, elektroizolacyjne, wysoko
ściowe, spawalnicze, kwäsoodporne, przeciwpyłowe; środki myjącoczyszczące; ręczniki; elektrody;
drut, tarcze, papier.
KSEROKOPIARKI - TANIO!
GWARANCJA. Koszalin, tei.
43-22-64.
LADY sklepowe. Kołobrzeg, tel.
271-64.
_______________________
LUB wydzierżawię ciastkarnię i
sklep. Wiadomość Białogard, 1 Maja
6/7, po 18._____________________ _
MASZYNĘ - siatkarkę. Słupsk,
285-55.________________________
MATERIAŁY tapicerskie. Usługi.
VAT. Koszalin, Krzywoustego 11, tel.
42-64-42._________________________
MERCEDESA 307 D bus, rok prod.
1978. Białogard, tel. 39-88.
MONETY z papieżem 1000 i 10000.
Kołobrzeg, tel. 263-49, po 20.
NISSAN micra 1.0 (1988), Świdwin,
tel. 530-31 wewn. 2420, po 15.
OKNA I drzwi plastikowe, alu
miniowe, drewniane - raty. BO
AZERIA PCV, sufity podwie
szane. BRAMY garażowe, role
ty, markizy. Koszalin, 42-40-72
(8-16). ______________________
PANELE grzejnikowe używane w
bardzo dobrym stanie - tanio. Siemirowice, tel. 623-874 wew. 515.
Patelnię elektryczną, rozdrabniarkę
jarzyn. Darłówko, 44-11.___________
PEUGEOT 305 1300 (1983) zapa
sowy silnik, przednie zawiesze
nie. Kołobrzeg, tel. w godz. 10-18
265-31, później 253-87.___________
PEUGEOT J5.2500D, (1991), oso
bowy z Belgii - 10.000.000 zł DM,
przód do naprawy. FORD fiesta
1.1(1987), uszkodzony z Belgii
2.000 zł DM, fiat 126 (1984) nowy
lakier, metalik, 24.000.000 zł.
Szczecinek, 442-38.______________
PŁASZCZE z flauszu, kurtki, suknie
ślubne, garsonki - sklep “Przy Tea
trze”. Koszalin, Findera 18.

LEKARZ psychiatra Anna Jasińska,
poniedziałki, czwartki 16-17. Polikli
nika, Szpitalna 2. Tel. 412-189, codziennie po 19.________________ __

DO wynajęcia pokój dla uczennicy.
Koszalin, tel. 45-12-73.

PRALKI, sprzęt domowy, urządzenia elektryczne. Koszalin, 42-24-34.

TANIO zamrażarkę 3801. Koszalin,
43-75-93._________________________

CENTRUM OGRODNICZE- “Wa
sze Ogrody”. Koszalin, Szczecińska
25 a (obok salonu “Citroena”) ofe
ruje: drzewa owocowe i rośliny
ozdobne - szeroki asortyment. Codziennie 9-16.30._________________

CHCESZ kupić, sprzedać mieszka
nie, dom, działkę? Zadzwoń - Ko
szalin, 430-541. Przyjdź - Piastow
ska 1, róg Młyńskiej. Prowizja 1,5%
- tylko kupujący. Pośrednictwo “LOCUM”.
_______________________

OKNA PCV, żaluzje, rolety. Kołobrzeg, 234-35, 205-62.____________

AUTOHANDEL “Gerpol” - Salon Ci
troena. Koszalin, Szczecińska 25A,
42-71 -75. Poleca: samochody nowe,
używane na zamówienie, zamiany,
lombard, raty, wynajem, sprzedaż
przyczep, znakowanie, ubezpiecze
nia pojazdów, ciągniki MTZ-82. Nowe
samochody marki Citroen._________

BASS-Motor. Handel samochodami
ciężarowymi, osobowymi i motora
mi. Skup, sprzedaż, zamiana, lea
sing. Koszalin, ul. Szczecińska 42,
tel. 42-56-57._____________________

LECZENIE kamicy żółciowej meto
dą laparoskopową, badania USG.
Prywatna Lecznica Chirurgiczna
"Praxis”, Koszalin, ul. Szpitalna 2.
Informacja tel. 43-40-64,45-39-14.

NAPRAWA junkersów. Koszalin, tel.
43-00-86._________________________

RUSZTOWANIA wiszące RWW1 -3,
wyciąg przyścienny, agregaty tynkarskie. Koszalin, tel. 43-29-22._______

AUTO - SZROT. Skup - sprzedaż
części. Koszalin, Władysława IV137,
tel. 45-23-35, wew. 22. Tłumiki.

AGENCJA Nieruchomości-Wysokiński. Rynek Staromiejski 1. Ko
szalin, 42-36-44. Parter wyremon
towanego domu 73 m z działką 520 min.
____________________

BIZNES
SKLEPY! Hurtownie! Rozpoznawa
nie fałszywych banknotów - szkole
nie. Koszalin, 431-511 wew. 192.

KOPNO
125-6p, poloneza, ładę, zagranicz
ne, również po wypadku. Koszalin,
415-479._______________________ ___
Antyki. Koszalin, 410-658.________
ASCONĘ po wypadku. Koszalin,
43-08-72. _________________ .
FIRMA “Antyk”, Słupsk, ul. Grodz
ka 8, kupi stare meble, zegary, po
rcelanę, obrazy, srebra, monety, sta
re zabawki, figurki, sztućce, itp.
Wykonujemy renowacje.
FIRMA International Glass
Poland sp. z o.o. Koszalin, ul.
Przemysłowa 1-3, zakupi suw
nicę, ładowność 3 tony, roz
staw 14 m. Oferty prosimy kie
rować pod nr tel. 43-23-47.
Skup skór nutrii, lisa - futer używa
nych. Wtorki - targowiska: Szcze
cinek - 10.00, Koszalin - 11.30,
Sławno - 13.00, Słupsk, Kołłątaja
38 - 15.00. Słupsk, 293-08.
ZACHODNIE samochody po wy
padku oraz części- kupię. Kosza
lin, Gwardii Ludowej 7, tel. (po 18)
408-610.

USŁUGI
ALARMY - pomieszczenia. Ko
szalin, 42-78-81, wew. 372, godz.
10 - 18.___________________________
AUTO- DIESEL, Koszalin, ul. Lutyków 4-6, zaprasza 7.30- 15.30, tel.
domowy 45-15-25._______________ _
AUTOALARMY, blokady, znakowa
nie, radioodtwarzacze, telefony ko
mórkowe. Profesjonalny montaż.
AUTO-PLUS, Koszalin, tereny
podożynkowe, 452-500, Słupsk,
Zielona, 439-145. ________________
AUTOALARMY, odcinacze, blokady
Mul-T-lock, znakowanie. Raty. Kosza
lin, Racławicka 15 (WSJ) 42-78-81,
wew. 372 w godz. 10-18, po godz. 20
tel. 45-74-82.______________________

SCHODY, boazeria, wystrój wnętrz
w drewnie. Darłowo, tel. 20-73.
STACJA obsługi ZSSam., Koszalin,
Gnieźnieńska, czynna w godz. 8-18,
piątki godz. 8-13.__________________
TAPICERSTWO samochodowe i
inne. Koszalin, 45-04-24.__________

TELEWIZYJNE - zakład. Koszalin,
Władysława IV 23, 43-36-37.
TELENAPRAWA. Radzieckie, zachodnie, krajowe. Koszalin, 40-51-77.
TRANSPORT 1 t, bardzo tanio.
Koszalin, 42-26-68.______________ _
TRANSPORT 8 ton. Koszalin,
42-24-34.________________________
TRANSPORTOWE, meblowóz 3 t.
VAT. Koszalin, 40-57-03.__________
TRANSPORT wywrotka trzynastotonowa, skrzyniowy osiemnastotonowy. Koszalin, 42-26-14._________
Unicon Białogard wykonuje najtań
sze usługi galwaniczne na Pomorzu.
Tel. (094) 12 24-31 wew. 258.
USŁUGI Krawiectwa Damskiego,
szybko - tanio. Koszalin, 415-143.
USŁUGI ogrodnicze. Komple
ksowe zagospodarowanie zie
lenią. Koszalin, 45-37-57.
WIDEOFILMOWAME
- grafika
komputerowa. Koszalin, 43-32-71.
Wideofilmowanie“ELVICOM”. Koszalin, 43-44-92.__________________
Wypożyczalnia samochodów. Koszalin, Gnieźnieńska 38, 42-24-64.
WYPOŻYCZALNIA samochodów.
Koszalin, Topolowa 23, 40-52-58.
WYRÓB boazerii, listew. Koszalin,
ul. Sianowska 58, tel. 40-50-43.
WYWIADOWNIA
Gospodarcza
INFO-BUSINESS. Usługi detektywi
styczne, Koszalin, Gnieźnieńska 7,
bank 700 tys. firm, 19 filii. Obsługa
prawna, windykacja, sprawdzanie
wiarygodności, 41-17-96._________
Zieleń-projektowanie, wykonawstwo,
pielęgnacja. Koszalin, 45-11-07.
ŻA A AALUZJE wertikale, markizy.
Kołobrzeg, 289-55. Darłowo, 34-33.
ŻALUZJE - gwarancja, najtaniej.
Koszalin, 42-36-53, 43-64-37.

CYKLINOWANIE.
Koszalin,
40-54-96.______________________

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

CYKLINOWANIE.
Koszalin,
403-033._________________________

ŻALUZJE, verticale, drzwi harmonijkowe. Koszalin, 415-284._______

CYKLINOWANIE, układanie. Koszalin, 41-41-30.__________________

ŻALUZJE, verticale, tapicerka
drzwi. Koszalin, 42-25-49._________

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
środkami “Feja”. Koszalin, 42-64-54.

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

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki.
Koszalin, 43-11-44.________________

LOKALE

GIEŁDA Długów - Wywiadownia
Gospodarcza “Info-Business” (094)
41-17-96._________________________
LAMEL - PLAST. Żaluzje poziome
od 115.000 zł, pionowe od 840.000
zł do 360.000 zł. Koszalin, Niepod
ległości 66, p.15. Tel. 43-48-03.
LODÓWKONAPRAWY domowe.
Koszalin, 185-777.

PRAW, LASKONOGIEGO 1,
41 -07-69. TRZYPOKOJOWE 90
m - CENTRUM - 450 MLN - pro
wizja 1,5%.
GARAŻE do wynajęcia na po
sesji Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. Słupsk,
1a, tel. 240-84.
Najtańsze nowe mieszkania: SM
“Dom nad Słupią”, Słupsk, ul. Rej
tana 10, dojazd “9”, tel. 430-154.
Technologia tradycyjna, ulgi podatkowe jeszcze w br.______ _________
POMIESZCZENIA do wynajęcia w
budynku Auto-Części. Koszalin,
Gwardii Ludowej 7, tel. (po 18)
408-610. ________________________
SKLEP po remoncie 93 m do wyna
jęcia. Koszalin, 42-38-42._________
Wynajmę
41-41-69.

pokój.

ŻALUZJE. Słupsk, 43-30-60.

ZAMIANY
KAWALERKA 40m kw. - Świnouj
ście na podobne lub większe. Ko
szalin, 42-54-61 wew. 73 (8-16).
MIESZKANIE Słupsk na Ustkę.
431-754.

NAUKA
* ANGIELSKI, niemiecki - indywidualnie. Koszalin, 41-61-06._________
ANGIELSKI, niemiecki - kursy wszystkie stopnie, repetytoria dla
maturzystów, tłumaczenia. SJO
“AS” Koszalin, Kinga 13, 43-33-00,
Słupsk, Dunikowskiego 3,430-157,
43-59-80._________________________
KOREPETYCJE: matematyka, fizy
ka, język angielski - szkoła podstawowa. Koszalin, 414-956._________
Kursy komputerowe. Mars-Computer-Systems, Słupsk, al. 3 Maja 77
(falowiec), tel. 43-82-92.__________

A “ANKAM”-Nieruchomości, Kosza
lin, Zwycięstwa 109,42-26-19. Dwupokojowe 39 m kw., Marksa, 240
min._________________
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, Dar
łowo, 29-96, Szczecinek, 574-97,
Miastko, 53-42.

LEKARZ stomatolog Michał Flis,
Koszalin, ul. Projektantów 13/2, od
poniedziałku do piątku. Leczenie,
uzupełnienia protetyczne, w tym porcelana. Rejestracja, tel. 40-87-47.
MASAŻ leczniczy, kręgarstwo. Koszalin, 41-33-32.__________________
PRYWATNA KLINIKA Chirurgii
Ogólnej i Plastycznej oferuje szero
ki zakres zabiegów, w tym zmoder
nizowaną metodą liposuction, czyli
modelowanie sylwetki ciała przez
rozpuszczanie
i
odsysanie
nadmiernej ilości tkanki tłuszczo
wej. Koszalin, 45-00-05, 42-15-52,
42-93-14._______________________ _
TERMO-LIFTING najszybsza, naj
skuteczniejsza metoda usuwania
zmarszczek twarzy i szyi. Studio
kosmetyczne “Roksana”, Koszalin,
Zwycięstwa 80/2. Tel. 42-51-12,
godz. 9-20. Zapraszamy.

PARYŻ 21-25.10.1994. Agencja
“Augustyn” (0-59) 437-321. “Arkadia” (0-59) 410-947._______________

MATEMATYKA
Koszalin,
42-58-37,_______________________
“OŚWIATA” Koszalin, Dworcowa
10, 42-50-35, uczy dzieci i doro
słych: angielskiego, niemieckiego,
organizuje naukę zawodu: spawa
cza, palacza, krawca, kucharza-kelnera, bhp, obsługi wózków, wind,
dźwigów, suwnic, itp. prowadzi kur
sy komputerowe oraz zaoczne stu
dium informatyki.
PCE-MODELKI. KOSZALIN,
PIŁSUDSKIEGO 28, 42-48-20.
PRYWATNE Centrum Edukacyjne,
Koszalin, Piłsudskiego 28,42-48-20,
organizuje kursy: wózków widło
wych, bhp, wychowawców kolonii i
obozów, kosmetyczek, masażu,
asystentki dyrektora, kucharz- kel
ner, pedagogiczny, maszynopisania,
palaczy gazowych, księgowości.

AKTUALNIE! bezpłatny kurs mene
dżera - stała praca. Zadzwoń. Koszalin, 450-320. _________________
BIURO Telewizji Kablowej w Lębor
ku przy ul. Mireckiego 8 (Szkoła
Podstawowa nr 8) poszukuje pilnie
pracownika na stanowisko akwizy
tora. Kontakt osobisty lub telefoniczny. Tel. 628-888.__________________
MASZ czas i samochód osobowy?!
Zadzwoń! Koszalin, 43-68-15.

CHIRURGIA dziecięca. Leczenie
przepuklin, wodniaków, niezstąpionych jąder, stulejek. Koszalin,
412-189.

“EKSTAZA” zaprasza na po*
kazy erotyczne, masaż taj
landzki oraz kino wideo, w
godz. 10- 20, niedziela 16- 20.
Koszalin, ul. Grunwaldzka 6,
tel. 42-57-45._________________
“KASIEŃKA”, 42-41-40. Zatrudnię
panią, zakwaterowanie.
“KURTYZANA” - MASAŻ ERO
TYCZNY, WŁASNE POKOJE,
NOWE DZIEWCZYNY. Kosza
lin, 405-899. Zatrudnię, zakwa
terowanie.
LABIRYNT. Atrakcyjne panie za
praszają całą dobę, własny lokal,
zatrudnię, zakwateruję. Koszalin,
Kasztanowa 8, tel. miejscowy
090-530444.
LORELAY. Koszalin, 41-12-10.
Zadzwoń !!!

___________________

GABINET Chirurgii Ogólnej i Pla
stycznej Wojciech Dąbrowski. Po
niedziałki, czwartki 16-18. Koszalin,
Szpitalna 2, pok. 107,42-97-43,4215-52._____________________________
GABINET stomatologiczny, lecze
nie - mosty - protezy, 40-50-36. Koszalin, Norwida 1._________________
GABINET USG,Chirurgii Ogólnej i
Plastycznej. Koszalin, 45-00-05,4365-71.

ROXANA Extra zadzwoń. Koło
brzeg, 237-91.
“SCARLET” - 43-37-53. KO
SZALIN.

STALE połączenie autokarowe,
Niemcy, Anglia, Francja, Włochy.
Biuro Turystyczne “ELKO”, Słupsk,
9 Marca 3, tel. 265-86.

SUPERDZIEWCZYNY. Kołobrzeg,
272-39. Zatrudnimy panie.________

WYNAJEM busów “Jan Travel” Ko
szalin, tel./fax 41-01-17.

SUPERDZIEWCZYNY. Kołobrzeg,
279-07.

LOMBARDY
Autolombard. Koszalin, Gnieźnieńska 38, 42-24-64._________________
LOMBARD - komis RTV (raty). Koszalin, Waryńskiego, 45-48-43.
LOMBARD “Lend”, Koszalin, Pił
sudskiego 56 (Miastoprojekt),
45-30-51 wew. 226._____________
“Partner” Lombard - Komis. Auto,
złoto, RTV, AGD. Koszalin, Gierczak
7, tel. 40-89-83. Kołobrzeg, Strze
lecka 1.
_______________
POŻYCZKI pod zastaw. Koszalin,
Zalesie 11, tel. 40-50-03.

Felińska Elżbieta, zam. Słupsk,
zgłasza zaginięcie legitymacji stu
denckiej.

DO wydzierżawienia dwie działki w
całości lub części po 1 ha, atrakcyj
nie położone przy ruchliwej trasie w
Słupsku ul. Poznańska 12. Oferty
lub inne propozycje Słupsk, tel.
250-61,266-88, godz. 9- 17.
Komis złota. Koszalin, Gierczak 7,
tel. 40-89-83._____________________

MATEMATYKA, fizyka. Koszalin,
45-43-30.
___________________

AAAA NORD-NIERUCHOMOŚCI.
Mieszkanie czteropokojowe 104 m
kw., piętro w domu dwurodzinnym
600.000.000 zł. Koszalin, Zwy
cięstwa 137, Tel./ Fax 425-039,
427-921 w. 176._________________

DZWOŃ! Koszalin, 43-30-31.

Koszalin,

ŻALUZJE. Kołobrzeg, 268-94.
ŻALUZJE. Koszalin, 45-47-75.

GAMA-COLOR, żaluzje poziome,
pionowe, rolety. Słupsk, Wolności
11, tel. 235-34.____________________

“FACTORIA” KOSZALIŃSKA
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI I

TELENAPRAWA. Koszalin, 45-16-40.

CYKLINOWANIE UKŁADANIE. Ko
szalin, 436-941.
___________

DOM - roboty budowlane dekarskie,
hydrauliczne, stolarskie, malowanie,
glazura, terakota. Koszalin, 41 -5975.
________________________

LEKARZ stomatolog Józef Mrów
czyński przyjmuje: środa 10-11.30,
poniedziałek, czwartek 17- 18.30.
Kilińszczaków 20, tel. 43-35-79.

000 EXLUSIV NIGHT CLUB
“ABIGAJ” poleca DRINK BAR,
INTYMNE POKOJE, TOWA
RZYSTWO NOWYCH PAŃ,
Mielno, Słowackiego 1, tel. ko
mórkowy 090-530-441. Zapra
szamy, 20-8. Zatrudnię, zakwa
terowanie.

PRZEDSIĘBIORSTWO Pogrzebo
we “HADES” zawiadamia o zmianie
nr. tel. na nr 410-384. Przepraszamy za utrudnienia.________________
RENOWACJA wanien łazienko
wych. Połczyn-Zdrój (0-961) 630-43.
SPRZEDAM zamrażarkę, tanio. Ko
szalin, 45-31-57.
“Tano”.____________________________

213-85, Kołobrzeg, Sara, zatrudnię.
AGENCJA “Sabrina” zaprasza całodobowo. Koszalin, 42-24-75.

“Tano” - garnitury (pas. 70-122).
“Tano”- marynarki, spodnie, koszu
le._________________________________

DZIEWCZYNO! Tylko u nas zaro
bisz 1.000.000 -1.500.000 dziennie.
Koszalin, 405-899.

“Tano” - Połtawska 6 (d.Tęcza). Ko
szalin.

Optymizm
i przerażenie
Nie od dzisiaj wiadomo, że klu
by sportowe w naszym kraju bory
kają się z kłopotami finansowymi.
Są i takie, które ze względu na
swoje zadłużenie musiały likwido
wać sekcje, mimo wielkich zasług
dla polskiego sportu. Na własnym
podwórku, w Słupsku, z dnia na
dzień w agonię popada jeden z naj
bardziej zasłużonych klubów Gryf. Dawniej klub policyjny. Obe
cnie jego problemy spadły na mia
sto. Największym, który spędza
sen z powiek nie tylko działaczom
' sportowym, ale władzom miasta jest baza sportowa. Stadion przy
ul. Madalińskiego „umiera” na
oczach tysięcy kibiców. Podobnie obiekt przy ul. Zielonej, gdzie
odbywają się mecze piłkarskie
trzecioligowej drużyny. Jeszcze
tydzień, może dwa i nie będzie tam

Mogą zarobić...
Prezydent Ukrainy Leonid
Kuczma podpisał dekret o przy
znawaniu stypendiów dla naj
lepszych sportowców kraju,
którzy zdobędą medale w igrzy

całej ławki. Trudności są z utrzy
maniem pięknego obiektu strze
leckiego i hali przy ul. Orzeszko
wej. Z informacji dyrektora klubu
Leszka Górnego wynika, że na re
nowację urządzeń lekkoatletycz
nych przy ul. Madalińskiego po
trzebne jest około 500 min złotych.
Jeszcze więcej na przebudowę i re
mont trybun. Spora suma pienię
dzy potrzebna jest na doprowadze
nie do porządku stadionu, gdzie
grają piłkarze. Obecnie, w sprawie
sportowej bazy, nie zapadną żadne
decyzje. Podobno w przyszłym roku
mają się znaleźć pieniądze w Urzę
dzie Miasta. Chce pomóc Urząd
Wojewódzki. Sprawą zainteresował
się Urząd Kultury Fizycznej w
Warszawie. Można mówić o pew
nym optymizmie, ale rosnące dłu
gi budzą przerażenie, (mar)
skach olimpijskich, mistrzo
stwach świata lub mistrzo
stwach Europy. Medaliści tych
imprez będą otrzymywać co
miesiąc 6 min karbowańców
(około 240 dolarów), tj. sumę
dziesięciokrotnie wyższą od mi-
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Gwardia Koszalin - Nielba Wągrowiec 23:23 (14:13)

"Ręczna” inauguracja
Bramki dla Gwardii zdobyli: S.
Wieczorek - 8, Wł. Basior - 5, St. Muchalski - 3, A. Rutkowski, A. Borow
czyk i M. Nowicki - po 2, G. Kromka 1. Najwięcej dla Nielby: M. Głów - 8,
L. Gąsior - 6, P. Galus i R. Popek - po 4.
Piłkarze ręczni Gwardii Koszalin
zainaugurowali meczem z zespołem
Nielby Wągrowiec drugoligowe poje
dynki. Dla byłych pierwszoligowców
było to bardzo ważne spotkanie. Z zespo
łu odeszło bowiem kilku podstawowych
szczypiomistów. Jednak koszalinianie
prowadzeni przez trenera Jana Stasiu
ka sprawili miłą niespodziankę i w po
jedynku z głównym faworytem do awan
su - drużyną Nielby Wągrowiec zremi
sowali 23:23.
Pierwszą bramkę zdobył już w 20.
sekundzie Stanisław Muchalski. Wy
równał w kilka sekund później inny były
pierwszoligowiec P. Galus. Dopiero w
17. minucie meczu szczypiomiści Nielby
wyszli na prowadzenie. Jednak w koń
cówce pierwszej połowy skutecznie za
grali gwardziści i oni zeszli do szatni
prowadząc 14:13.
Na starcie drugiej połowy zaspali
koszalinianie i stracili pod rząd trzy
bramki. W 49. minucie przyjezdni pro
wadzili już nawet 18:21 (największa

przewaga Nielby), jednak skuteczny fi
nisz pozwolił gwardzistom wyrównać.
Napierw na 21:21, a później na 23:23.
Słabiej spisali się gwardyjscy bram
karze - Piotrek Mroczkowski i Robert
Staniaszek. Zdaje się, że dopiero powrót
między słupki Jarosława Nachyły zmie
ni na lepsze sytuację. Dobrze wypadł za
to debiut Artura Rutkowskiego, który
zdobył 2 bramki, (wok)
Pierwszym liderem został zespół
Ostrovii Ostrów, (wok)

ATS Szabel Koszalin - AZS Toruń 85:96 (45:49)
Punkty dla ATS: L. Doliński - 30,
R. Razik - 15, J. Łapczuk -11, K. Wierz
bicki - 11, E. Gutkowski - 9, M. Mruczkowski - 5,A. Lisztwan - 2, J. Zitans 2.
Najwięcej dla AZS: A. Sinielnikow
- 28, Ch. Wimberly.
Komplet publiczności zjawił się w
sobotni wieczór w hali ZOS, aby obej
rzeć spotkania dwóch nie pokonanych
dotychczas zespołów. ATS w pierw
szych minutach atakował ze sporym
animuszem, ale jego przewaga ani razu
nie była większa niż 4 pkt (17:13,30:26).
Goście, wśród których dobrą partię w
ataku rozgrywał P. Nizioł, nie pozwala
li na nic więcej. Gdy wydawało się, że
pierwsza połowa zakończy się jednopunktową przewagą gości, M. Ziółkow
ski prawie że równo z syreną trafił za 3
pkt.

inauguracyjna:

Szalikowcy Legii w akcji
Dwustuosobowa grupa pseudokibiców drużyny piłkarskiej Legia
Warszawa, wracająca pociągiem z meczu, który rozegrano w Szczeci
nie, pobiła mężczyznę w Poznaniu, złamała rękę kobiecie w Krzyżu i
powybijała szyby w wagonach, (wok)

Punkty dla AZS-ZAGAZ: A. Kirej
czyk - 13, P. Koczan - 13, P. Kondraciuk
- 11, B. Siewruk - 10, R. Kottas - 9, M.
Korgiel - 8, T. Cichocki - 4, M. Kamie
niarz - 2, A. Makowski - 2.
Najwięcej dla Noteci: J. Marcin
kowski - 27, P. Baran - 26.
Początek spotkania należał do bar
dziej doświadczonych zawodników Noteci
Inwrocław. W 3. min uzyskali oni sześciopunktową przewagę. Akademicy, którzy
przyjechali z postanowieniem odniesie
nia zwycięstwa zaczęli odrabiać straty. W
10. min doprowadzili do remisu. Skutecz
ny finisz pierwszej połowy przyniósł im
trzypunktowe prowadzenie.
Przewaga AZS-ZAGAZ utrzymywała (
się do 25. min. Trener gospodarzy wziął
Gdańsk 19:19(11:11), Azoty Chorzów Via Wena Warszawa 19:19(9:10), Pogoń
Szczecin - Zagłębie Lubin 15:17(8:8),
Sośnica Gliwice - Zgoda Ruda Śląska
22:11(10:2), Montex Lublin - Piotrcovia
25:20(13:10), EB Start Elbląg - Ruch Cho
rzów 25:22(14:11).

W ekstraklasach

Kobiety. GrupaA: Investmen Gdynia
- Star Starachowice 101:77 (43:48), AZS
Toruń - Polonia Warszawa 61:59 (35:35),
Olimpia Poznań - Włókniarz Białystok
75:64 (44:38).
Grupa B: Bouquet Zielona Góra Stilon Gorzów 68:76(33:36), Glinik Gor
lice MTK
Heros
Pabianice
58:77(30:30), Start Sipma Lublin - Ślęza Polifarb SA Wrocław - mecz nie odbył
się, Start wycofał się z rozgrywek. Pau
zował ŁKS Żywiec.

Mężczyźni. Stal Bobrek Bytom -

1.
2.
3.

ŁKS
Glinik
MTK Heros

—:■

4
4
3

Śnieżka Aspro Świebodzice 85:72
(43:34), Polonia Warszawa - AgroFar
Kraśnik 68:71 (31:42), Stal Stalowa
Wola - Mazowszanka Pruszków 81:79
(40:40), Komfort Spójnia Stargard - Lech
Batimex Poznań 92:80 (38:40), Śląsk
Wrocław - Zastał Zielona Góra
79:68(40:35), Polonia Przemyśl - Nobi
les Włocławek - przełożony.

1.
2.
3.
4.

159:114
170:157
127:133

1

Mazowszanka
Stal Bobrek
Śląsk
Stal St. W.

5
5
5
5

258:217
244:227
238:222
224:209

Piłka ręczna
Kobiety.

Wybrzeże Gdańsk-Kotwica Kołobrzeg 75:77 (35:47)

Po wznowieniu gry ATS
szybko wyrównał na 49:49.
Później rozpoczął się koncert
znakomitego strzelcaA. Sinielnikowa. Mierzący 201 cm zawo
dnikAZS co chwila „urywał” się
obronie ATS i z niesamowitą regularno
ścią dziurawił kosz koszalininan. W 25.
min, głównie dzięki niemu, goście pro
wadzili 61:54. Ze strony ATS dwoił się i
troił L. Doliński, dzielnie wspomagany
przez R. Razika. To było jednak zbyt
mało na równo grających gości. Kiedy w
34. min w odstępie kilku sekund czar
noskóry Wimberly dwukrotnie wsadził
piłkę z góry do kosza stało się jasne, że
opadający z sił koszalinianie nie zdoła
ją wygrać tego meczu. Wychodzący ki
bice nie byli może usatysfakcjonowani
wynikiem, ale zgadzali się, że był to je
den z ciekawszych meczów, jakie ostat
nio mogli obejrzeć, (jak)

Noteć Inowrocław -AZS ZAGAZ Koszalin 74:72 (32:35)

Gwardia Koszalin - Nielba Wągro
wiec 23:23
Wisła Tczew - Energetyk Gryfino
23:20
Elmot Świdnica - Miedź Legnica
24;19
Ostrovia Ostrów - Spójnia Gdańsk
28:18 :
Chrobry Głogów - Polonia Elbląg
26:18.

Koszykówka

Poniedziałek, 3.10.1994 r.

AZS Wrocław - AZS

1.
2.
3.
4.

Montex
Zagłębie
AZS Wrocław
AZS Gdańsk

2
2
2
2

4
4
3
3

czas i po chwili Noteć doprowadziła do
remisu. Dla odmiany o przerwę poprosił
koszaliński szkoleniowiec. Jego uwagi
poskutkowały, boAZS-ZAGAZ ponownie
odskoczył na 4 „oczka”. Przewaga utrzy
mywała się do 37. min. W 39. min za 3
pkt trafił J. Marcinkowski i dodatkowo
za faul zdobył jeszcze jeden. Odpowiedź
A. Kirejczyka za 3 pkt zmniejszyła stra
ty do 1 pkt. W dodatku akademicy ode
brali piłkę Noteci. Kirejczyk oddał niecel
ny rzut, a zbierający J. Marcinkowski
został sfaulowany. Ponownie trafił 1 rzut
wolny i piłkę wyprowadzał P. Kondra
ciuk. Popełnił jednak szkolny błąd poda
jąc w ręce jednego z rywali i na wyrów
nanie nie było już szans, (jak)

1.
2.
3.
4.
5.

4
4
4
4
4

8
7
6
6
6

108-88
108-87
109-93
98-89
88-81

Hokej

51-40
41-35
44-43
35-34

Mężczyźni. Hutnik Kraków - Śląsk PZU
Wrocław 27:31 (11:13), Pogoń Szczecin Petrochemia Płock 22:27(12:12), Wy
brzeże Gdańsk -Anilana Łódź 16:17 (8:4),
Warszawianka - Wisła Puławy 34:24
(18:8), Iskra Kielce - Zagłębie Ęubin
27:18(14:11), Pogoń Zabrze - Grunwald
Poznań 21:20 (12:13).

Iskra
Warszawianka
Śląsk
Petrochemia
Wybrzeże

Tysovia - Naprzód Janów 2:4, Unia
Oświęcim - Górnik 1920 Katowice 5:3,
BTH Bydgoszcz - Podhale Nowy Targ
2:5, Orlęta Sosnowiec-TTH Toruń 2:4,
Cracovia - STS Sanok 2:12, Stocznio
wiec Gdańsk - Polonia Bytom 3:3. Cra
covia -TTH Toruń (przełożony z 4 bm.)
3:11.

1.
2.
3.
4.

TTH Toruń
Podhale
Naprzód
Unia

6 10
6 10
5 9
5 7

30-16
25-17
■ 35-11
22-15
(wok)

.............
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO-HANDLOWE S.C.

I

„BYCHOWO

Punkty dla Kotwicy: A.
Gliszczyński - 25, N. Tanasejczuk - 16, A. Molski - 12, T.
Saganowski - 12, R. Bogucki 8, M. Fiedosewicz - 2, M. Kłys
_______y -2.

Najwięcej dla Wybrzeża:
R. Samulenas - 23, A. Kwaśniewski - 18.
O sporą niespo dziankę postarali się
koszykarze Kotwicy Kołobrzeg. Wybrze
że Gdańsk po dobrym starcie było uwa
żane za zdecydowanego faworyta spotka
nia. Tymczasem szybko grający goście
zaskoczyli gdańszczan od samego począt
ku meczu. W 2. min na tablicy widniał
wynik 7:0 dla Kotwicy, a kołobrzeżanie
nie myśleli na tym poprzestawać. Prowa
dzeni przez znakomicie dysponowanego -

trafiał z każdej pozycji -A. Gliszczyńskie
go w 6. min prowadzili 19:4. Do poziomu
A. Gliszczyńskiego dostroił się N. Tanasejczuk, który trafiał za 3 pkt. Wybrzeże
próbowało nadrabiać straty, ale do prze
rwy zdołało uszczknąć z 15-punktowej
przewagi Kotwicy tylko 3 pkt.
Po zmianie stron gospodarze wyszli na
parkiet bardziej skoncentrowani. Prowa
dzeni przez solidnie grającego Litwina, R.
Samulensa pomału odrabiali straty. W 38.
min słabnący kołobrzeżanie (grali przez
większość czasu jedną piątką) pozwolili
Wybrzeżu wyrównać na 72:72. Remis był
jeszcze na kilkanaście sekund przed koń
cem. Kotwica uzyskała jednak ważne dwa
punkty i tej przewagi nie dała już sobie
wydrzeć, (jak)

AZS Koszalin - TSK Olsztyn 42:89 (26:32)
Punkty dla AZS: A. Saganowska 13, B. Dobrowolska - 11, J. Sworowska
- 7, M. Hrycajewska - 4, M. Dominiak
- 2, A. Pawlak - 2, M. Żelisławska - 2,
J. Cybulska - 1.
Najwięcej dla TSK: J. Ustaszewska - 28, K. Talun - 26.
Koszalińskie akademiczki przystą
piły do inauguracyjnego spotkania z
TSK Olsztyn z nowym trenerem Grze
gorzem Dudkiem i sześcioma debiutantkami w składzie (kadetkami). Stre
mowane koszalinianki nie potrafiły
nawiązać walki z zespołem TSK.
Do przerwy akademiczki dawały so
bie jeszcze radę. Choć olsztynianki pro
wadziły 14:4 (9 min) i 20:10 (13 min),
to seria celnych rzutów za 3 pkt w wy
konaniu doświadczonej Barbary Do

browolskiej pozwoliła utrzymać kon
takt z zespołem gości. Młode kadetki
bały się oddawania rzutów na kosz ry
walek, a jedyna odważna M. Hrycajew
ska raziła dużym rozrzutem.
Druga odsłona spotkania toczyła się
już wyraźnie pod dyktando TSK. Do
brze dysponöwana K. Talun oraz wyso
kie K. Leszczyńska i J. Ustaszewska
dały koszaliniankom srogą lekcję ko
szykówki. Akademiczki pogubiły się
zupełnie. Szczątkowa obrona, brak
szybkiego ataku i nieskuteczność z rzu
tów osobistych zadecydowały o rozmia
rach porażki. Miejmy nadzieję, że w
kolejnych meczach wystąpi rutynowa
na Renata Dudek, przy której koszaliń
ska młodzież będzie miała czas na na
branie ligowego doświadczenia, (jak)

Twardy opór górników
Górnik Pszów - Pogoń B.
M. Wenta Lębork 5:5
Trener Zygmunt Lisiecki przed wyja
zdem do Pszowa powiedział, że Górnik
jest trudnym przeciwnikiem i jak się
okazało - miał rację. Górnicy stawiali
zacięty opór, a każda walka przy stole
dostarczała wiele emocji. Pierwsze po
jedynki, które na swoją korzyść zaliczyli
W. Potrykus i J. Żurek, świadczyły, że
nie będzie źle. Jednak po przegranej
Prądzyńskiego z Kolektą 1:2, zwycię
stwa odniosły również górnicze deble, co
stworzyło trudną sytuację dla Pogoni.
Na domiar złego W. Potrykus przegrał
z Rogalką 0:2 i Górnik objął prowadze
nie w meczu. Koncert gry dali dwaj do
skonali tenisiści Pogoni Żurek i Napiór
kowski i dzięki nim, chociaż Rzeszótko

pokonał w ostat
niej walce Prą
dzyńskiego, lęborczanie wywie
źli z Pszowa re
mis. Wyniki po
szczególnych spotkań: W. Potrykus - P.
Barwański 2:0 (21:12, 21:9), J. Żurek T. Rzeszótko 2:0 (21:14, 22:20), M. Prądziński - J. Kolekta 1:2 ( 17:21, 22:20,
14:21), Potrykus i Prądziński - Rzeszót
ko i Brawański 1:2 (19:21,21:18,15:21),
Napiórkowski i Żurek - Rogalka i Ko
lekta 1:2 (21:12,18:21,17:21), Potrykus
- Rogalka 0:2 ( 18:21, 20:22 ), Żurek Kolekta 2:1 ( 21:18, 19:21, 21:17), Na
piórkowski - Brawański 2:0 ( 26:24,
21:13), Prądziński - Rzeszótko 0:2
(24:26, 18:21). (mar)

ZĄBKOWICE
SLASKIE

GOSTYNIN

F.MAZIARZ&J. BANASZEK

PAMIĘTAJMY
0 ZIMIE

ul. Mickiewicza 7/1 76-270 USTKA tel. 144-796
świadczą usługi w zakresie:

er. s&msi
NAGROBKI,
PARAPETY, GRANIT
76-200 SŁUPSK ul. Zygmun
ta Augusta 40, tel. 433-082
zakład czynny od godz.
8.00 do godz. 20.00
GG-3592

BATERIE

CENY PRODUCENTÓW

LATARKI

O rury PE, PCV do wody
1.0 HPa i kanalizacji
O złączki do rur PE i PCV woda
O nawiertki do rur PCV
i żeliwnych
O zasuwy od śr. 50
do śr. 200 mm
O hydranty p/z i n/z
O skrzynki do zasuw,
nawiertów, hydrantu
O kształtki żeliwne

polecają:
W CENACH FABRYCZNYCH

hurtownie artykułów

EŁKAR
- Koszalin, ul. Przemysłowa 1/3

(teren Zakładu ,,TEPRO”), tel.
43-24-81 W. 296
- Szczecinek, ul. Koszalińska 84
(teren Zakładu PTL), teł. 400-87
w. 10
- Piła, al. Lipowa 36, tel. 12-54-04,

Na ww. materiały posiadamy atesty
higieniczne i wytrzymałościowe. Przy
większych ilościach dostawa na bu
dowę . Udzielamy fachowych porad.

Zapraszamy

T3-64-71.

GG.2658p

GK-3440p

MK KROS

2. Transport ciężarowy

i

\

klbwćS

Koszalin ul. Ogonowskiego 20,
tel. 43-60-47 czynne 10-18

3. Sklep Wielobranżowy „Strażak” ul. M.
Polskiej 81 b

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
____________________ __________

GG-3600

ZAKŁAD HANDLOWY "ROKOSOWO"

Sianów
ul. Armii Polskiej 21
tel. 186-154

* najtańsze meble
kuchenne,
pokojowe
oraz
wypoczynkowe
* glazura, tapety
* materiały budowlane
* oraz inne artykuły
wyposażenia
mieszkań

Wszystko na RATY
Istnieje możliwość
negocjacji cen
Zapewniamy transport

MARCUS

O

do 36 rat, 5% wpłaty
bez poręczycieli

Szczecinek, ul. Boh. Warszawy 43, tel. 444-89
Kołobrzeg HI FI., ul. Okopowa 31/33 tel. 416-76
Miastko, Orion ul. Górna 48 tel. 36-68
Darłowo, ul. Okrężna 18 tel. 37-13
Białogard, ul. Buczka 2 tel. 20-19
Świdwin „ESPU", ul. Zofii Nałkowskiej 5 tel. 531-69.

Wjy
RURY STALOWE •
y STAL ZBROJENIOWA*

ANTENY
SATELITARNE
Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
Montaż

WALCÓWKA •
W KRĘGACH

r

POZYCJONERY
TELEWIZORY
MIASTKO obok CPN, tel.31-85
BYTÓW, ul. Bydgoska 26, tel. 27-04
SZCZECINEK, ul. Zielona, tel. 406-24
KOŁOBRZEG, tel. 243-23
POŁCZYN, ul. Chrobrego 14, tel. 63-543
GK-3497d

GG-3276p

Najniższe oprocentowanie

KARTY KOROWE

BLACHY •
KĄTOWNIKI •
- GORĄCO WALCOWANE
PŁASKOWNIKI •

Cc) &łłNat

ASTOR

ASTOR

0DIAK

Czynny od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00

36 RAT BEZ PORĘCZYCIELI MONTAŻ - SERWIS POGWARANCYJNY
ZAMÓWIENIA SPECJALNE
HURT * DETAL

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
uprzejmie informuje

Zapraszamy szanownych klientów
na zakupy mebli
□ za gotówkę Q bez wpłaty
i na raty
□ bez poręczycieli

KOSZALIN
ul. Połczyńska 71 A
tel.41-71-33

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._____________________ _______
Jesteśmy dystrybutorem takich,firm jak: ,,DOMPLAST , „PO

LIMER" oraz jesteśmy bezpośrednim importerem.
gg-363tp

ASTOR

HURTOUINIR
ARTYKUŁÓW
KOSMETYCZNYCH
I CHEMII
GOSPODARCZEJ

KOSZALIN, ul. Niepodległości 136, tel. 41-56-11

Zapraszamy codziennie 8.00-16.00, soboty 9.00-14.00

lin, Obrońców Helu 6, tel. 40-59-75
Ustronie Morskie, Koszalińska 3

I^^OFEkUJE

Koszalin, ul. Jantarowa 22
(pized Bosmańską), tel. 41-33-87

NAJWIĘKSZY SALON MEBLOWY

ANTENY SATELITARNE
TELEWIZORY £k MAGNETOWIDY

I

WSZYSTKIE WYROBY
ROZDZIELAJĄCE
I ZABEZPIECZAJĄCE

„ sam. Robur 3,5 t blaszak, sam. Żuk A-11
sam. Nysa tow.-osobowa, koparko spychar
ka „Ostrówek”

„CERAMIX”

LAMPY RTĘCIOWE I SODOWE
OPRAWY OŚWIETLENIOWE

magazyn, ul. Szarych Szeregów 16
biuro, ul. Żeglarska 3
Tel./fax 43-47-16

roboty ziemne, betonowe, murowe, tynko
we, malarskie, dekarskie, remontowe

OSPRZĘT
OŚWIETLENIOWY

SPRZĘT
ELEKTROINSTALACYJNY
WSZYSTKIE TYPY
KABLI »PRZEWODÓW

Centrum Handlowe

ŻARÓWKI
ŚWIETLÓWKI

NAJTANIEJ
KOMPLEKSOWO
TYLKO „ARMET”

1. Budownictwo ogólne, w tym:

No życzenie klienta
towar dowozimy bezpłatnie

codziennie
w godz.
7.30 do 15.00
oprócz
niedziel i świąt

„Złoto” brydżystów
Polscy brydżyści - Marcin Leśniewski z Krakowa i Marek
Szymanowski z Warszawy - zdobyli tytuł mistrzów świata w
konkurencji par open. Wicemistrzami zostali Amerykanie Michel Resenberg i Bob Hamman. Brązowy medal wywalczył
duet holenderski Kirchhoff - Maas. Na czwartej pozycji upla
sowali się warszawiacy: Apolinary Kowalski i Jacek Romański.

(wok)

Studentki czwarte

II LIGA
MĘŻCZYŹNI
ATS Szabel Koszalin - AZS Elana Toruń 85:96, Wybrzeże-Hevelius Gdańsk - Kotwica Kołobrzeg 75:77, Noteć
Inowrocław - AZS-ZAGAZ Koszalin 74:72, Sokół Mię
dzychód - OKSiW ROASZ Pleszew 91:67, Spartakus
Jelenia Góra - Astoria Samsung Bydgoszcz 85:94, Po
goń Szczecin - Instal Białystok 111:104.
1. Astoria
3 0
6
286-240
2. AZS Elana
3 0
6
185-241
3. Pogoń
3 0
6
295-259

4. ATS Szabel
5. Kotwica
6. AZS-ZAGAZ

2
2
1

1
1
2

5
5
4

259-240
235-232
230-218

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

2
2
2
2
3
3

4
4
4
4
3
3

236-241
246-254
251-264
222-270
264-277
212-285

Sokół
Wybrzeże-Hevelius
Spartakus
Noteć
Instal
OKSiW ROASZ

1
1
1
0
0

W Białymstoku odbyły się mistrzostwa
Polski w piłce siatkowej kobiet, zespołów
akademickich. Uczestnicząca w njch druży
na AZS WSP Słupsk zajęła czwarte miejsce.
Podopieczne trenera E. Słojki wygrały z AZS
Białystok 3:1, z AZS AWF Warszawa 3:0 i AZS
Kraków 3:0. Wart odnotowania jest fakt, że
pokonane przez słupski zespół, warszawian
ki zajęły pierwsze miejsce. Wynika z tego, że
była na pewno szansa na miejsce o wiele lep
sze niż czwarte. Zespół słupskich studentek
wystąpił w składzie: EwaAdamowicz,Agnie
szka Chmielnicka, Barbara Grańska, Sylwia
Grzybowska, Beata Motylak, Barbara Sitko,
Barbara Strach, Agnieszka Spółek, Agata
Ibkarska, Edyta Walczak, (mar)

AZS Koszalin - TSK Olsztyn 42:89, Truso Elbląg - Start
Gdańsk 52:123, Berg Gdańsk - Unia Tczew 76:55. Pau
zowała Łączność Olsztyn, (jak)

LIGA
ANGIELSKA
Wyniki Totalizatora Sportowego:
1. Arsenal-Crystal Palace
0:1 i 0:2 Salako (19 i 41), 1:2 Wright (76)

(bramki dla G-S. - A. Paprocki, T Skupiński i M.!
ski)

0:1 Lee (60), 0:2 Cole (79)

3. Chelsea-WestHam
0:1 Allen, 0:2 Moncur, 1:2 Furlong.

-

Piłkarze Światowida sami chyba byli
zaskoczeni słabą postawą zespołu
Gwardii-Saturna. Do przerwy prowadzili
2:0, przy biernej postawie miejscowych
zawodników. Gospodarze ożywili się
dopiero w drugiej części gry.
W 59. min, po akcji Sławomira Olej
nika. Adam Paprocki znalazł się w sy
tuacji sam na sam z bramkarzem i zdo
był kontaktową bramkę. 10 min później
w polu karnym nieprzepisowo był zatrzymywany Maciej Starnawski. Pew
nym egzekutorem rzutu karnego okazał
się Tomasz Skupiński. Po wyrównaniu
gospodarze nadal atakowali. W 83. min
kolejne zagranie S. Olejnika trafiło do M.
Starnawskiego, który zapewnił zwycię

1:2(0:0)

Lech Czaplinek - Odra Chojna

4. Leeds-Manchester City

(br. dla Lecha - P. Rodziewicz, M. Małek)

1:0 i 2:0 Whelan (29 i 89)

2:0

Spójnia Świdwin - Olimp Złocieniec

5. Liverpool - Sheffield Wed.

(br. dla Spójni - W. Kędzierski - 3, P. Sieradzki)

0:1 Nolan (31), 1:1 Rush (50), 2:1,3:1 i 4:1 McManaman
(54,66 i 86).

Darlovia Darłowo - Dąbrovia St. Dąbrowa

2. Tur-Victoria

11

4:1 (0:1)

6. Manchester Utd. - Everton

(br. dla Dartovii - D. Drewienkowski)

Pomorzanin Nowogard-Drawa Drawsko

<

16

20-7 7

3. Hutnik

11

15

25-8

4. Darlovia

11

13

15-9 5

7

5. Światowid

11

13

11-13

6. Lech

11

12

31-26 5

5

7. Osadnik

11

12

25-20

8. Drawa

11

12

19-14 5

6

9. Błękitni II
10. Arkonia
11. Piast

11
11
11

12
12
12

14-10
15-12
16-18

12. Spójnia
11
13. Gwardia-Satum 11
14. Olimp
11

11
9
8

18-11 4
19-19 3
12-19 4

15. Dąbrovia
16. Pomorzanin
17. Odra

11
11
11

7
7
6

15-18
10-27
11-29

18. Pomorze

11

4

10-33 2

6
5
4

1
2
3

stwo Gwardii-Saturnowi. Mecz obfitował
w wiele ostrych starć. Sędzia 9-krotnie
upomina! zawodników żółtymi kartkami.

W makroregionie

0:2(0:0)

(br. dla Pomorza - A. Szostak)

Arkonia Szczecin - Błękitni II Stargard
Stal St. Szczecin - Osadnik Myślibórz
1. Stal
11 17
18-11 7

(mar)

2. Aston Villa-Newcastle

Pomorze Gościno - Hutnik Szczecin

Piast Chociwel - Tur-Victoria Sianów

Burza Wrocław - Kormoran Ostróda 3:7
Mlexer Elbląg - Pogoń Siedlce
7:3
Górnik Pszów - Pogoń B.M. Wenta 5:5
Tajfun Gorzów WLKP. - SAN Poznań 3:7
Spółdzielca Płock - AZS Gliwice
3:7
1. Pogoń B. M. Wenta
3
521-9
2. Górnik P.
3
520-10
3
518-12
3. AZS Gl.
4. Pogoń Ś.
418-12
3
5. Mlexer
417-13
3
415-15
6. Kormoran
3
213-17,
3
7. SAN
3
111-19
8. Tajfun
3
010-20
9. Spółdzielca
07-23
10. Burza
3

1:2(0:2)

Gwardia-Satum Mielno - Światowid Łobez

(br. dla Drawy - A. Dobrowolski, M. Noga)

■ liga

Dokładnie o godz. 20.20 w światłach
jupiterów pojawił się sześciokrotny
mistrz Polski, mistrz Europy’91 - Józef
Warchoł. Kilka sekund wcześniej
wszedł na ring, usytuowany w koszaliń
skiej hali ZOS, rywal Warchoła - zale
dwie 21-letni Rober Saniawski, repre
zentujący barwy klubu Sport Masters
Warszawa. Saniawski na koszalińskim
ringu nie zjawił się przypadkiem. Wcze
śniej wywalczył tytuł mistrza Polski w
wersji light contact. Teraz miał stawić
czoła Józefowi Warchołowi w walce fuli
contactowej.
Pojedynek o zawodowe mistrzostwo
Polski w wadze 75 kilogramów rozpo
czął się od naporu Warchoła. Szybko ze
pchnął przeciwnika do obrony. Jednak
w drugiej rundzie, lubiący się „rozkrę
cać” Warchoł, stracił trochę animuszu.
Walczący z odwrotnej pozycji Saniawski
coraz częściej celniej trafiał. A po jed
nym z jego uderzeń - co prawda dość
przypadkowo - na deskach wylądował
koszałinianin. Trzecie starcie miało nie
spodziewany przebieg. Warchoł został

O,
Grupa Północna

KOBIETY

Gwardia-Satum Mielno
Światowid Łobez 3:2

11

SPORT

Poniedziałek, 3.10.1994 r.

Pomorzanin Nowogard - Dra
wa Drawsko 0:2
Pierwsza część spotkania nie była
zbyt interesująca. Rywalizujące zespo
ły badały swoje możliwości. Jedyną
dobrą okazję zmarnował w 5, min An
drzej Dobrowolski.
Na kolejną bramkową szansę czekali
goście do 57. min. Po dośrodkowaniu
Andrzeja Pedrycza piłkę otrzymał A.
Dobrowolski. Minął stoperów Pomorza
nina i celnie strzelił. Po kwadransie
przed szansą na podwyższenie wyniku
stanął Mirosław Noga. Czołowy snajper
Grupy Północnej nie zmarnował szan
sy, ustalając wynik meczu. W zwycię
skim zespole bardzo dobrze zagrał
bramkarz Jarosław Hubert (jak)

2:0(1:0)

1:0 Kanchelskis (41), 2:0 Sharpe (89)

7. Norwich-Blackburn
8. Nottingham - Queens Park
9. Southampton-Ipswich
1:0 Le Ussier, 2:0 Ekelund, 2:1 Marshall, 3:1 Dowie.

10. Wimbledon-Tottenham
1:0 Sheringham, 1:1 Anderton, 1:2 Popescu.

11. Bolton-Derby
12. Burnley-Tranmere
13. Sheffield Utd.-Oldham
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
,19.
20.
21.
22.

1:0
1:1

2:0

Nottingham
Blackburn
Manchester Utd.
Liverpool
Leeds
Chelsea
Southampton
Norwich
Tottenham
Manchester City
Aston Villa
Wimbledon
Arsenal
West Ham
Ipswich
Crystal Palace
Queens Park
Sheffield Wed.
Leicester
Coventry
Everton

2
0
7
6
4
4
2
2
2
2

25-8
17-7
17-5
14-6
16-5
11-8
13-10
12-13
5-6
14-16

1

11-10

9
9
8
8
7

8-10
6-9
8-9
4-10
945

1
2
2
1
2
2

1:0 Dubiela (4), 2:0 Grzegórzek (55),
2:1 Siutkowski (60, kamy).
Żółte kartki: Murat (Orzeł) i Dubie
la (Kotwica). Czerwone kartki: Murat
(76) i Dubiela (80). Sędzia: M. Modze
lewski (Szczecin).
Kotwica: Tłoczek - Waszczyk, Nie
dzielski (od 45. min Krawczyk), Kosmela - Stachurski, Molenda, Dubie
la, Szczęśniak - Grzegórzek, Piwko,
Wojciechowski.
Już od pierwszej minuty piłkarze
Kotwicy Kołobrzeg naparli z impetem
na zespół Orła Białego Wałcz. Szyb
ko, bo w 4. minucie, atak zakończył
się powodzeniem. Dubiela strzelił
pierwszą bramkę. Prowadzenie nie
zahamowało gry ofensywnej Kotwicy.
W 27. minucie Molenda, a w 30. Wa

szczyk trafili piłką w poprzeczkę
bramki gości.
Po zmianie stron nadal przewagę
optyczną mieli gospodarze. Dopiero w
55. minucie Grzegórzek uzyskał dru
giego gola. W 60. minucie interwencję
Roberta Waszczyka w polu karnym
sędzia uznał za niezgodną z przepisa
mi i wskazał na „11". Honorową bram
kę dla Orła strzelił Siutkowski. W
końcówce meczu prowadzącego to spo
tkanie arbitra wyraźnie zawiodły ner
wy. Nerwowość udzieliła się piłkarzom
i w efekcie dwóch z nich Murat i Du
biela musieli opuścić boisko. Czerwo
na kartka Dubieli jest poważnym osła
bieniem zespołu S. Mili przed kolej
nym ligowym pojedynkiem z liderem
- Polonią Chodzież, (wok)

Polonia Środa - Gwardia Koszalin 1:1(1:0)
1:0 Nowaczyk (35), 1:1 Dębowski
(57). Żółta kartka A. Pastwa (Gwar
dia). Sędzia: Gładuń (Stargard Szcze
ciński).
Gwardia: Kaźmierczak - Pastwa,
Kubiak, Kwapisz, Biergiel - Ignaszewski (od 46Ł min Niszcz), Szperlak, Czarnecki, Zasada (od 46. min
Gosik) - Rosiak, Dębowski.
Trzecioligowi piłkarze Gwardii
Koszalin zremisowali 1:1 w wyjazdo
wym spotkaniu z Polonią Środa
Wlkp. Przez pierwsze trzydzieści
minut koszalinianie zepchnęli rywa
li do głębokiej defensywy. Znakomite
sytuacje strzeleckie mieli Czarnecki
i Dębowski. Zabrakło jednak precyzji.
W 35. wprowadzający się dopiero do
zespołu Ignaszewski stracił piłkę.
Michał Wiśniewski, którego indywi

dualnie miał pilnować Kwapisz po
szedł na przebój i znalazł się razem z
Nowaczykiem naprzeciw G. Kubiaka.
Wiśniewski dograł do Nowaczyka, a
ten pewnie umieścił piłkę w siatce
gwardzistów.
Po zmianie stron nadal trwała
nawałnica koszalinian. Dopiero w 57.
minucie wyrównującą bramkę zdobył
strzałem z pól woleja Andrzej Dębow
ski.
Końcowe minuty wczorajszego
pojedynku były wyrównane i nie przy
niosły zmiany wyniku. Po raz kolej
ny, doświadczeni piłkarze tacy jak
Czarnecki, Szperlak i Zasada zagrali
poniżej swoich umiejętności. Dobrze
zaprezentowali się natomiast Ka
źmierczak, Biergiel i Pastwa. Debiut
Niszczą wypadł przeciętnie, (wok)

1
2
1

3 2
0 4
2 3
3 3
3 3
2 4
2 4
1 5
4 3
3 4
3 4
2 4
2 4
3 5

6-12
11-15
10-17
7-12
6-16
7-18

(wok)

LIGA
Pomorze
Elana Toruń - Wisla Tczew
Lechia II Gdańsk - Wierzyca Starogard Gdański
Polonia Gdańsk - Chemik Bydgoszcz
Goplania Inowrocław - Wda Świecie
Gedania Gdańsk - Legia Chełmża

5:1 (1:0)
1:0 (1:0)
2:1 (1:1)
3:3 (0:0)
0:0

Błękitni Orneta - Pogoń Lębork

2:1 (1:1)

Sparta Brodnica - Polonia Elbląg
Chojniczanka Chojnice - Gryf Wejherowo

0:3 (0:1)
0:0

1.
2.
3.
4.
5.

Polonia Gd.
Elana
Polonia El.
Gedania
Goplania

2:4 (0:1)

18
15
15
14
14

7-6
26-13
23-16
22-12
19-11

8
7
7
6
6

2
1
1
2
2

6. Gryf Sł.
7. Pogoń

10 12
10 11

17-15
17-9

5
6

2 3
1 3

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

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

14-12
13-15
14-15
12-15
11-16
4-8
15-26
11-19

2
4
2
2
2
2
2
2

6
2
5
5
4
3
3
2

16. Bytovia

10

5

13-24

1

3 6

17. Sparta
18. Wierzyca

10
10

5
5

9-20
12-24

2
1

1 7
3 6

Legia
Gryf Wejh.
Chojniczanka
Chemik
Wda
Lechia II
Wisła
Błękitni

10
10
10
10
10

0
2
2
2
2

2
4
3
3
4
5
5
6

Wielkopolska
Kotwica Kołobrzeg-Orzeł Biały Wałcz
Polonia Środa - Gwardia Koszalin

2:1(1:0)
1:1(1:0)

Lubuszanin Drezdenko - Energetyk Gryfino
Flota Świnoujście - Pogoń II Szczecin
Chemik Police - Polonia Condor N.T.
Błękitni Stargard - Celuloza Kostrzyn
Ina Goleniów - Warta Śrem
Polonia Jastrowie - Luboński KS
Polonia Chodzież - Olimpia Boiplast II
1. PoloniaCh.
11 20 26-7
9
2. Błękitni
11 14 13-8
6
3. Polonia N.T.
11 14 11-7
5

2:0(1:0)
0:0
0:1 (0:1)
3:1 (1:1)
1:0(0:0)
2:2(1:2)
2:0(1:0)
2 0
2 3
4 2

4. Kotwica
5. Gwardia

11 13 21-10
11 13 22-16

5 3 3
5 3 3

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

5
4
4
5
4
3
3
2
4
4
3
2
0

Luboński
Polonia J.
Warta
Ina
Chemik
Flota
Orzeł
Polonia Ś.
Lubuszanin
Celuloza
Energetyk
Olimpia II
Pogoń II

13
13
12
12
11
11
10
9
9
9
7
5
3

21-17
10-9
14-8
10-7
14-12
11-15
13-17
13-13
7-10
10-19
15-15
4-17
5-23

Stal St. Wola - Ruch Chorzów
Sokół Pniewy - Stomil Olsztyn

3 3
5 2
4 3
2 4
3 4
5 3
4 4
5 4
1 6
1 5
17
1 8
3 8

0:0
1:2(1:1)

0:1 Baca (23 min), 1:1 Rząsa (27), 12 Czereszewski (86)

Petrochemia Płock - Raków Częstochowa
4:1(1:0)
1:0 Siadaczka (35), 2:0 Soczewka (50), 3:0 i 4:0 Ma
jewski (60 i 63), 4:1 Żebrowski (66, kamy).

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

2:1 (0:0)

1:0 Wojtala (51), 2:0 Remień (75), 2:1 Majak (85).

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

1:1(1:0)

1:0 Studziński (32), 1:1 Michalski (75)

Górnik Zabrze - Widzew Łódź

1:1(1:1)

1:0 Bałuszyński (25), 1:1 Bajor (30)

GKS Katowice - Hutnik Kraków

1:0(0:0)

1:0 Walczak (75, karny)
zepchnięty do defensywy. Jednak uda
ło mu się - trafił w nos Saniawskiego.
Po zakończeniu tej rundy ktoś z wypeł
nionej do ostatniego miejsca hali krzyk
nął: „Józek nie daruje ci tej rundy”. I
rzeczywiście, na początku czwartego
starcia ponownie „do roboty” wziął się
Warchoł. Jedno z jego uderzeń wylądo
wało po raz kolejny na nosie Saniaw
skiego. Krwotok uniemożliwił dalszą,
zaplanowaną na siedem rund, walkę.
Mistrzem Polski został Józef Warchoł.
Walkę wieczoru poprzedził pokaz ai
kido w wykonaniu koszalińskich adep
tów tej sztuki samoobrony. Wcześniej o
mistrzowskie tytuły walczyli także: Piotr

KRÓTKO
Siatkarskie mistrzostwa
W Atenach odbyło się losowanie dru
giej rundy mistrzostw świata w siatkówce
mężczyzn. Dwanaście zespołów, które
pozostały w mistrzostwach po meczach
grupowych, rozegrają kolejne spotkania 4
bm. Zwycięzcy gryp - ekipy Grecji, USA,
Włoch i Kuby - zagrają w Salonikach t
mają juz zapewniony awans do ćwierćfi
nałów, a stawką meczów będzie pozycja
w rozstawieniu. Przegrani odpadną.
Saloniki: Włochy-Grecja, Kuba-USA.
Ateny: Korea Płd. - Bułgaria, Niemcy Rosja, Holandia- Japonia, Brazylia - Ka
nada.

Urodzinowy prezent

2

0 3
3 2

Bytovia Bytów - Gryf Słupsk

Kotwica Kołobrzeg - Orzeł Biały Wałcz 2:1(1:0)

0
0

Józek nie darował O ■ liga

wiła sobie piękny prezent na 26. urodzi

Kroczewski z Ryszardem Foką (waga 60
kg) oraz Jarosław Wronowski z Piotrem
Bartnickim (63,5 kg). Mistrzami Polski
zostali: Piotr Kroczewski i Piotr Bartnic
ki (obaj Sport Masters Warszawa).
Dodajmy, że wczorajszy pojedynek
był ostatnim występem Warchoła w
wadze do 75 kg. Obecnie koszałinianin
zamierza wyzwać na pojedynek mistrza
Polski w wadze 81 kg Pawła Rumasa.
Prawdopodobnie spotkanie to rozegra
ne zostanie w Koszalinie! Kolejnym
startem Warchoła będzie występ w mi
strzostwach Europy.
WOJCIECH KUKLIŃSKI
Fot. R. Brzostek
ny: w finale turnieju WTA w Lipsku (puła
nagród 400 tys. dolarów) pokonała rozsta
wioną z numerem 1 Francuzkę Mary Pier
ce w dwóch setach 7:5, 6:1. Pojedynek
trwał godzinę i 26 minut. Novotna odebrała
czek na 80 tys. dolarów.

Masai pierwszy
w Katowicach

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

Katowice
Górnik
Legia
Widzew
Lech
Olimpia
Stomil
Sokół
Stal St. W.
Petrochemia
Ruch
IKS
Hutnik
Stal
Pogoń
Zagłębie
Raków
Warta

9 15 15-5
9 14 17-6
9 12 17-8
9 12 15-9
9 11 12-9
9 10 15-9
9 10 16-13
9 10 11-9
9 9 7-11
9 8 11-12
9 8 6-7
9 8 10-13

9

7

6
5

3 0
4 0

2 2

3
3
2
2
1
2

7-10
12-17

2

10-22

2
3
4
4
4
5
4
6
4
1
1
3
3

2
2
2
2
2
2
3
2
3
5
5
4
4

1

2 6

0

3 6

Młodzieżowi mistrzowie
Zespół Stali Rzeszów został młodzie
żowym drużynowym mistrzem Polski.
Żużlowcy z Rzeszowa wyprzedzili druży
nę Stali Brunat Gorzów i Apatora Elektrim
Toruń, (wok)

czanie, ale nie mogli tego udokumento
wać bramką. Dobra dyspozycja bramka
rza Błękitnych i ambitna obrona jego ko
legów nie pozwoliły skonstruować lęborczanomakcjfclöstrzeleniagola. Groźne
ataki miejscowych dwukrotnie zakoń
czyły się ich sukcesem. Kijanko w 16, a
Gromek na pięć minut przed zakończe
niem spotkania ustalili wynik meczu.
Jak trudno stawiać na lęborską Pogoń,
przekonaliśmy się po tym meczu. Nie
można użyć innego stwierdzenia skoro
lęborczanie potrafią wygrywać z najlep
szymi w lidze. Zlekceważyli przeciwnika
i efekty tego są widoczne, (mar)

Bytovia Bytów - Gryf Słupsk 2:4 (0:1)
Bramki: 0:1 R. Dorosiewicz (21), 1:1
W. Babiński (49), 1:2 K. Sosnowski
(rzut karny 54), 1:3 R. Cech (76), 2:3 J.
Kwiecień (81), 2:4 R. Dorosiewicz (83).
Żółte kartki: J. Kwiecień - Bytovia i
I. Łazański - Gryf.
Bytovia: G. Szymczewski (85 T. Tre
der), K. Leik, A. Trapp, J. Kwiecień, K
Babiński (67 A. Zborowski), M. Kalamaszek, S. Kirdzik, M. Łojek (67 J. Sieprawski), R. Mądzelewski, P. Mudyń,
W Babiński.
Gryf: J. Świerk, Z. Oblizajek, K. So
snowski, P. Kryszałowicz, R. Cech, I.
Łazański (88 J. Piołunkowski), A. So
kołowski, T. Wanat, M. Jędraszczyk, R.
Dorosiewicz, P. Rogalka (67 G. Bednar
czyk).
Około 1000 kibiców przybyłych na
stadion w Bytowie liczyło, że w pojedyn
ku derbowym województwa słupskiego,
Bytovia sprawi niespodziankę i pokona
zespół Gryfa. Pierwsze minuty spotka
nia wskazywały, że przewidywania
mogą się sprawdzić. W 6. minucie Mu
dyń, w 15. W. Babiński mieli okazję do
zdobycia bramki. Szczególnie niebez
pieczny strzał oddał W. Babiński, lecz
piłka przeleciała milimetry nad po
przeczką bramki Świerka. W 21. minu
cie po ładnej akcji gryfitów, Łazański
precyzyjnie dośrodkowa! wprost do
nadbiegającego Dorosiewicza, który gło

1:0 Kloc (65)

ŁKS - Warta Poznań

W Katowicach rozegrano lii Bieg Ko
lejarski, Zwyciężył Kemjczyk Andrew Ma
sa?, który trasę 10,5 km pokonał w czasie
32,02. Drugi był Artur Osman - 32,30, a
trzeci Grzegorz Głogosz - 32,51, Wśród
kobiet wygrała Lidia Camberg - 38,36.

Błękitni Orneta - Pogoń Lębork 2:1 (1:1)
1:0 W. Kijanko, 1:1 S. Miasnikow (rzut
karny) 2:1 A. Gromek (85).
Pogoń: P. Leyk, R. Michor, P. Boro
wiec, J. Formela, W. Walkusz, J. Antoszków, A. Górecki (68. J. Kierszka), W.
Pięta, T. Dołotko, S. Miasnikow, M. Ra
doń.
Porażki lęborczan nie spodziewał się
żaden z kibiców drużyny. Nawet remis w
Ornecie był zaskoczeniem dla wielu fa
nów piłki nożnej w Lęborku. Tymczasem
zespół trenera A. Brendlera sprawił
"niespodziankę” w postaci przegranej z
najsłabszym zespołem ligi. W pierwszej
połowie spotkania przewagę mieli lębor-

Stal Mielec - Olimpia Poznań

wą skierował piłkę do siatki i Gryf ob
jął prowadzenie 1:0. Końcówka pierw
szej połowy należała do bytowskich pił
karzy, ale wynik nie uległ zmianie. 4 mi
nuty po rozpoczęciu drugiej połowy W.
Babiński zdobył bramkę dla Bytovii
wyrównując stan meczu. Radość bytowian trwała tylko pięć minut. Za do
tknięcie piłki ręką na polu karnym
przez jednego z obrońców Bytovii sędzia
podyktował rzut kamy, którego egzeku
torem był K. Sosnowski. Okazji nie
zmarnował i Gryf ponownie objął pro
wadzenie. W 76. minucie wynik spotka
nia podwyższył na 3:1 dla Gryfa R.
Cech. Wymiary porażki zmniejszył
Kwiecień strzelając gola w 81. minucie
spotkania. Riposta słupszczan była na
tychmiastowa i na siedem minut przed
zakończeniem spotkania po raz drugi
na listę strzelców wpisał się Dorosie
wicz ustalając wynik meczu na 4:2 dla
Gryfa. W 89. minucie szansę na zmniej
szenie porażki mieli bytowianie. Sędzia
podyktował rzut karny, którego niefor
tunnym wykonawcą był Kalamaszek.
Jego intencje wyczuł Świerk broniąc
karnego. W sumie, zasłużone zwycię
stwo podopiecznych trenera Wanata.
Technika i wytrzymałość kondycyjna
jego piłkarzy tym razem przyniosła suk
ces. (mar)
Fot: Krzysztof Tomasik

Grupa I
Śląsk Wrocław - Polonia Bytom
Lechia Gdańsk - Lechia Dzierżoniów
BałtyR Gdynia - Miedź Legnica
Górnik Konin - Naprzód Rydułtowy
Pogoń Oleśnica - Chrobry Głogów
Arnica Wronki - Wisła Kraków
Stilon Gorzów - Krisbut Myszków
Odra Wodzisław - Arka Gdynia
Zawisza Bydgoszcz - Ślęza Wrocław
1. Śląsk
10 16 184
2. Zawisza
10 16 17-6
3. Arnica
10 16 124
4. Ślęza
10 10 14-9
5. Miedź
10 10 7-5
6. Polonia
10 10 13-12
7. Wisła
10 10 12-13
8. Stilon
10 10 7-8
9. Naprzód
10 10 9-11
10. Odra
10 9 12-12
11. Lechia G.
10 9 8-9
12. Arka
10 9 4-11
13. Chrobry
10 8 13-12
14. Lechia D.
10 8 9-12
10 8 12-16
15. Bałtyk
10 8 8-16
16. Pogoń
N 10 7 5-15
17. Górnik
10 6 7-12
18. Krisbut

1:0(1:0)
1:0(1:0)
2:2(0:2)
0:0
2:1 (1:0)
3:3(2:2)
2:0(0:0)
__ 2:0(0:0)
1:1 (1:1)
6 4 0
7 2 1
6 4 0
3 4 3
3 4 3
4 2 4
3 4 3
3 4 3
3 4 3
3 3 4
3 3 4
3 3 4
3 2 5
2 4 4
1 6 3
3 2 5
1 5 4
1 4 5

Grupa II
UniaTarnów - GKS Bełchatów
Siarka Tarnobrzeg - Radomiak
Pomezania Malbork- FC Piaseczno
Wisłoka Dębica - Błękitni Kielce
Jagiellonia Białystok - Motor Lublin
Szombierki Bytom -Avia Świdnik
Polonia Warszawa - Hutnik Warszawa
Lublinianka- Hetman Zamość
Okocimski Brzesko - Karpaty Krosno
1. Siarka
10 17 184
2. Bełchatów
10 14 17-6
3. Hetman
10 12 m
4. Piaseczno
10 12 10-9
5. Pomezania
10 12 12-13
6. Lublinianka
10 11 16-19
7. Radomiak
10 10 15-11
8. Hutnik
10 10 15-12
9. Polonia
10 10 7-10
10. Szombierki
10 10 12-16
11. Unia
10 9 17-13
12. Motor
10 9 13-11
13. Avia
10 9 9-9
14. Wisłoka
10 9 11-13
15. Okocimski
10 8 12-15
16. Jagiellonia
10 8 8-15
17. Błękitni
10 6 5-16
18. Karpaty
10 4 5-21

7
5
4
4
5
4
4
4
3
4
3
4
4
2
3
3
1
2

1:0(1:0)
2:0(2:0)
2:0(0:0)
0:0
2:1(2«)
1:0(1:0)
0«
1:1 (1:0)
6:1 (2:1)
3 0
4 1
4 2
4 2
2 3
3 3
2 4
2 4
4 3
2 4
3 4
1 5
1 5
5 3
2 5
2 5
4 5
0 8
(wok)

Spruch trzeci
Niemiec Erik Zabel wygrał kla
syk kolarski Paryż - Tours. Zabel
wyprzedził na finiszu Włocha
Gianlucę Bortolamiego i Zbignie
wa Sprucha. O zwycięstwie ko
larza niemieckiego zadecydowa
ła fotokomórka, (wok)

Słupski

TELEWIZJA

3.10.1994 r.

Poniedziałek 3.10
PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 "Moda na sukces” (13) - serial
prod. USA
8.30 Dźwiękogra - quiz muzyczny
8.45 Gimnastyka
8.50 "Reksio” - serial anim.
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 My i nasze dzieci
9.55 Muzzy in Gondoland
10.05 "Dynastia Colbych” (40) - serial
prod. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Przyjemne z pożytecznym
11.30 Panie na planie
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15-14.55 Telewizja Edukacyjna
12.15 Magazyn Notowań
12.40 Ib jest historia. Kronika lat 80.
12.55 Królowie bez korony "Konstan
tyn II - król grecki” - film dok. prod,
duńskiej
13.25 Królowie bez korony "Król Ru
munii - Michał”
13.55 Ogniem i mieczem wg Sz. Koby
lińskiego
14.10 Łowcy tajemnic
14.20 Encyklopedia II wojny światowej
14.40 Tajna historia ZSRR
14.55 Program dnia
15.00 Bebopalula - mag. muz.
15.30 Luz
15.55 Muzyczna Jedynka
16.00 "Moda na sukces” (powt.)
16.25 Dla dzieci: Okręty - teleturniej
16.40 Baw się z nami - turniej sporto
wy
17.00 Tfeleexpress
17.20 Forum
18.10 "Latający cyrk Monty Pythona
(32) - serial prod. ang.
18.40 Program jubileuszowy, czyb Pol
ska 40,30, 20 i 10 lat później
19.00 Wieczorynka: "Przygód kilka
Wróbla Ćwirka”
19.30 Wiadomości
20.05 Tfeatr Telewizji: Maksym Gorki
"Na dnie” - reż. Gustaw Holoubek, wyk.
Jerzy Kamas, Magdalena Zawadzka,
Beata Ścibakówna, Marian Kociniak,
Jadwiga Jankowska-Cieślak
22.35 Puls dnia
22.50 Tydzień prezydenta
23.00 Wiadomości
23.15 Jutro w programie
23.20 Mistrzowie kina: Sydney Lumet
"Serpico” - film sens. prod. USA (1973
r., 125 min), wyk. Al Pacino, John Ran
dolph, Jack Kehoe
1.25 Przeboje Bogusława Kaczyńskie
go
2.25 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Kurs j. ang.
7.30 Dwójka o poranku
8.00 Programy lokalne
8.30 "Kapitan Sowa na tropie” (5) -j
serial TP
9.00 Świat kobiet
9.30 "Dinozaur!” - "Opowieść o jajku”
(1) - serial dok. prod. ang.
10.05 "Wojownicze Żółwie Ninja” - se
rial anim. prod. USA
10.30-13.00 Na życzenie
10.30 Familiada - teleturniej (powt)
11.00 Benefis pana Juliana (2)
12.00 "Pieśń odkupienia” (5) "Osobne
światy” - serial dok. prod. ang.
12.50 To tylko plotka
13.00 Panorama
13.20 ‘"Ta wspaniała rodzinka” (1) ‘Ro
dzice się rozwodzą” (1) - serial prod,
franc. (1992 r.), reż. Joel Santoni, wyk.
Anny Duperey, Bernard Le Coq
14.10 CUpol
14.55 Powitanie
15.00 "Wojownicze Żółwie Ninja”
(powt.)
15.30 Studio Sport - 7 dni polskiego]
sportu
16.00 PKF 39/94
16.10 Ojczyzna-polszczyzna
16.30 Paryż lata 60., 90.
17.00 "CIA-Akcjespecjalne”(5)-se
rial dok. prod, ang,
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny
19.35 "Max i szczurza ferajna” (12)
"Bunt kilowatów” - serial anim. prod.
USA
20.00 "PrzystanekAlaska” (64) - serial
prod. USA
21.00 Panorama
21.30 Bestsellery Dwójki: "Powstanie j
Warszawskie” - film dok.
22.30 Ścieżki duchowe
23.00 Dajcie znak życia
23.30 Studio sport - Wielka Warszaw
ska
24.00 Panorama
0.05 Sport telegram
0.15 Musica Antiqua Europae Orientabs - reportaż
0.45 Zakończenie programu

Robota lepsza od zasiłku
Losy "Tura” z Bochówka, spółki pracowniczej zawiązanej na
bazie majątku popegeerowskiego, śledzimy od początku, czyli
od jesieni ubiegłego roku. Jest to bowiem pierwsza tego ro
dzaju spółka w województwie słupskim. Dziewięciu pracowni
ków zakładu rolnego postanowiło wziąć swój los we własne
ręce. Z urzędu pracy otrzymali 630 milionów, zgodnie z ówcze
snymi regułami wspomagania bezrobotnych.
Skończyły się żniwa, pora na
bilans rocznej pracy. Szef spółki
Zbigniew Galus nie wykazuje jed
nak zadowolenia. Jakoś idzie, ale
rok był wyjątkowo ciężki. Dobrze
udała się uprawa żyta na 67 hek
tarach. Sypnęło po 26 kwintali. Za
to zboża jare obrodziły słabo, bo
ledwie po prawie 10 kwintali.
Jęczmień pozasychał w czasie kło
szenia. W obejściu pracują sami,
zatrudnili też pięciu bezrobotnych
w ramach prac interwencyjnych.
Wszyscy zgodzili się, by co miesiąc
pobierać pensję równą minimalnej
krajowej. Gdyby był dochód, byłby
dzielony po zbiorach. W tym roku
dzielić się nie ma czym.
Spółka nie ma zaległości w opła
tach ZUS i podatkach. Jeszcze we
wrześniu przypadał termin spłaty
pożyczki 52 milionów do urzędu

pracy i narosłych przez ten czas
odsetek oraz spłata 14 milionów
raty dzierżawy i aż 160 milionów
raty za wykup majątku.
Nie podołają tym należnościom.
Jeszcze w sierpniu komisja z Urzę
du Gminy i ODR oszacowała stan

Na swoim
plantacji zbóż. Wszędzie wówczas
stwierdzono spełnienie wymagań
agrotechnicznych. Niestety, upał
zniweczył rolniczy trud. Na 106
hektarach owsa rośliny wyrosły
niedorozwinięte. Spadek wydajno
ści szacowano na 60 procent. Tb
samo stwierdzono na 28 hektarach
jęczmienia i 67 hektarach żyta. Na
suszy stracili około 700 milionów
złotych. Nauczeni doświadcze

niem, nie myślą utrzymywać się
tylko z uprawy zbóż. Przejęli sta
do ponad 70 dojnych krów i co dwa
dni sprzedają po 900 litrów mleka.
Do hodowli boczniaka sposobili
się jeszcze wiosną. W części hali
warsztatowej ustawili regały, ale
nie starczyło pieniędzy na kupno
grzybni. Kiedy kilka dni temu by
liśmy w Bochówku, już prawie całą
halę wypełniały plastikowe worki.
Prezes Galus pierwszego zbioru
spodziewa się ńa przełomie paź
dziernika i listopada. By było ta
niej, wzięli własne worki po nawo
zach, słomę trzeba było tylko uparować. Niebawem ruszą też z ho
dowlą pieczarek.
Myśleli również o ślimakach. W
świetlicy prezes trzy razy puszczał
ludziom wziętą z gminy kasetę in
struktażową. Oglądali, ale z tą
hodowlą nie wszystko wiadomo do
końca. Ludzie mówią, że są kłopo
ty ze zbytem, a pieniądze zarabia
się znajdując kolejnych hodow
ców...
- Jest trudno, ale nie załamuje
my rąk- mówi prezes Galus. Na

wet najgorsza robota jest lepsza od
zasiłku, (zez)

_—^—
SŁUPSK Miejski Zakład Komunikacyjny zapro
ponował zwiększenie dopłat do biletów kupowanych
u kierowców autobusów. W pierwszej wersji słupska
Rada Miejska przewidywała dopłatę w wysokości nie
przekraczającej 25 procent ceny biletu. Biorąc jednak
pod uwagę fakt, iż kierowca powinien przede wszy
stkim bezpiecznie prowadzić autobus, a dopiero po
tem sprzedawać bilety, ostatecznie zgodziła się na
dopłaty do wysokości połowy ceny biletu. Jak zauwa
żył radny Jerzy Kuzyniak, często zdarza się, że kie
rowca sprzedaje bilety w czasie jazdy, co stwarza
zagrożenie w ruchu drogowym. Aby nie tworzyć re
guły kupowania biletów u kierowcy, rada przychyli
ła się do propozycji MZK. (PPP)

Kto poprawi?

Trwają prace remontowe w budynku mieszczącym naszą re
dakcję. Na wyższym piętrze instaluje się Radio Koszalin. Na
tej wysokości, przy montowaniu metalowych zabezpieczeń
gzymsów, konieczne stało się wykorzystanie podnośnika, (her)

Fot. Krzysztof Tomasik

Petardą w cerkiew
_______
________ Przed kilkoma
CZŁUCHÓW
dniami nieznani sprawcy dokonali
kolejnego zbezczeszczenia świąty
ni społeczności pochodzenia ukra
ińskiego. W trakcie uroczystego na
bożeństwa próbowano do cerkwi
wrzucić płonącą petardę. Na szczę
ście trafiła ona w drewnianą ramę
okna i eksplodowała na zewnątrz.
Nie dały rezultatu natychmiastowe
przeszukiwania terenu wokół ko
ścioła.
Jak powiedział Roman Drozd,
działacz mniejszości ukraińskiej, w
tym roku już pięciokrotnie cerkiew
była obrzucona kamieniami przez
wandali. Wybijano szyby, niszczono
sprzęt. Któregoś dnia zalano świą
tynię odkręcając w nocy wszystkie
znajdujące się w niej krany. Ukraiń
cy czują się zagrożeni, gdyż, jak
twierdzą, mają do czynienia z eska

Studenci rozpoczynają naukę.
Ceny stancji nie nastrajają opty
mistycznie. Koszty wynajmu jed
nego pokoiku z używalnością
kuchni i łazienki kształtują się
różnie - od 900 tys. zł do 1,3 min
zł miesięcznie. W starym budow
nictwie bez centralnego ogrzewa
nia można zapłacić o 300 tys. zł
mniej niż za wygody na nowym
osiedlu, a w miejscach mających
sławę przestępczą, nawet 400 tys.
zł. Na ulicy Długiej, Ogrodowej czy
też Chopina pokój można wynająć
za 700 - 800 tys. zł. Koszty wynaj
mu kawalerki wahają się od 1,4
mlri zł do 1,7 min zł plus opłaty za
energię, czynsz, gaz, telefon. Kto
chce zamieszkać w dwupokojowym lokalu, musi zapłacić ponad
2 min zł plus opłaty dodatkowe.
Trzeba być przygotowanym na
opłacenie należności za rok z góry.
Przypuszczalnie za kilka dni ceny
wynajmu podskoczą. W porówna
niu z opłatami za akademiki stan
cje stają się konkurencyjne, (cez)

W autobusie - drożej

Zalegają
z podatkami
Liczni w gminie Czarna Dąbrów
ka dzierżawcy gruntów byłych
PGR zalegają z płatnością podat
ku rolnego. Tłumaczą się przeję
ciem zdewastowanych obiektów i
zachwaszczonych pól, sporymi
nakładami poniesionymi na upo
rządkowanie gospodarstw. Kwota
podatku od siedmiu dzierżawców
- dłużników sięga jednego miliar
da, drugi miliard winna jest Agen
cja Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa. Dla gminy o rocznym budże
cie około 10 miliardów złotych nie
są to kwoty bagatelne.
Ostatnio Zarząd Gminy spotkał
się z dłużnikami i wysłuchał ich
argumentów. Gmina pragnie
wspomagać miejscowe rolnictwo,
niezależnie od formy własności.
Służy temu między innymi wyasy
gnowanie z gminnego budżetu 350
milionów złotych na różne formy
pomocy dla rolników.
Ostateczną decyzję co począć z
dłużnikami podejmie Rada Gminy.
Pewne jest, że gospodarstwa zo
staną potraktowane indywidual
nie, zależnie od warunków gospo
darowania. (zez)

Nie dla
wszystkich
stancje

TELEFONY
999 - Pogotowie Ratunkowe, 998 Straż Pożarna, 997 - Policja, 247-62 Straż Miejska, 991 - Pogotowie Energe
tyczne, 992 - Pogotowie Gazownicze,
994 - Pogotowie Wodnokanalizacyjne,
993 - Pogotowie Ciepłownicze Słupsk,
913 - Biuro Numerów, 933 -pociągi przy
jeżdżające do Słupska, 934 - pociągi objeż
dżające ze Słupska, Pomoc drogowa cało
dobowa, teł. 279-40. Alkoholowy Telefon
Zaufania, Słupsk, teł. 242-78, wtorki i
czwartki w godz. 16-20. Poradnia dla uza
leżnionych, Słupsk, tel. 274-32 (poniedzia
łek, wtorek, czwartek 10-16). Radio TAXI dla niepełnosprawnych Słupsk, tel. 433748. Informacja o AIDS tel. 958. Pora
dnia Specjalistyczna, Słupsk, tel. 280-35,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 1520 (sobota - niedziela w godz. 9-19). Telefon
zaufania, Słupsk, tel. 257-18, czynny od po
niedziałku do piątku w godz. 11-13.
SŁAWNO: Pomoc drogowa całodobowa
36-85.
LĘBORK: Delikatesy „Zodiak”, zapra
szają 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).

lacją czynów przestępczych. Kto wie
co by się stało, gdyby petarda wybu
chła w wypełnionej po brzegi wier
nymi cerkwi. Chcieliby, aby lokalne
władze zabrały w tej sprawie głos.
Aby milczenie nie było przyzwole
niem do dalszych, mających już zna
miona terroryzmu, działań. Tbnąca
do tej pory w ciemnościach cerkiew
jeszcze w tym roku zostanie oświe
tlona, gdyż planuje się zainstalowa
nie lampy na pobliskim skrzyżowa
niu łączącym ulicę Traugutta z osie
dlem Sikorskiego. - Jest już doku
mentacja i są pieniądze - zapewnia
burmistrz Aleksander Sugier. Zbul
wersowani wydarzeniami wtorko
wego wieczoru człuchowianie wie
rzą, że atak na cerkiew był jednak
przejawem głupoty i wandalizmu, a
nie nacjonalizmu czy rodzącej się
niechęci do grekokatolików. (JG)

Bardzo długo na placu Mariackim w Słupsku,
przy ul. Łukasiewicza, stały szklane budki dla kwia
ciarek. Tferaz budki zmieniły miejsce. I słusznie, są
bowiem o wiele estetyczniej sze od obskurnych bud
stojących przed kościołem, a poza tym odblokowa
ne zostało przejście w kierunku poczty. Tyle że te
ren nie został do końca uporządkowany. Niby płyt
ki chodnikowe leżą, ale przejście po nich jest nieco
ryzykowne. Czytelnicy sygnalizują (a i sami to
sprawdziliśmy), że chodnik jest raczej ruchomy,
płytki zapadają się i można w najlepszym przypad
ku skręcić nogę lub zniszczyć buty. (PPP)

SŁUPSK: 254-18, 288-07
LĘBORK: 62S-S22

Kto zapłaci?
- Teraz dopiero ujawniono, że
w okolicach Omska prowadzone
były próby nuklearne. Ja o tym
wiedziałem od dawna. Tam pra
cował mój ojciec, który jako inży
nier został przez NKWD areszto
wany i wywieziony. Wkrótce po
powrocie zmarł na raka. Ja sam
zresztą też tam byłem. Kto mi
teraz za to zapłaci? Dawno już
złożyłem wymagane dokumenty i
do tej pory nic z tego nie wynika
- skarży się Jan K. ze Słupską.

Kiedy światła?
Mieszkam na Osiedlu Akade
mickim, a pracuję w centrum Słup-

ska. Pomijam już nawierzchnię
ulicy Gdyńskiej (bo to staje się nud
ne), choć przydałoby się najważ
niejszego z miejskich decydentów
wsadzić w jego prywatny samochód
i kazać mu jechać tą ulicą. Tym
razem jednak chodzi mi o sygnali
zację świetlną. Wyjazd z Gdyńskiej
w Westerplatte - zwłaszcza w go
dzinach szczytu - jest koszmarem.
Przydałyby się światła. Mam tak
że uwagi do oznakowania Gdyń
skiej. Czy nie bardziej sensowne
byłoby uczynienie z niej ulicy z
pierwszeństwem przejazdu na ca
łej długości? Przecież teraz tamtę
dy właśnie „idzie” największy ruch
- powiedział pan T.M. ze Słupska
(nazwisko znane redakcji). (PPP)

O

adio Koszalin

Program Radia Koszalin UKF 67.73
MHz, 103,1 MHz Koszalin UKF 67.73
MHz Słupsk UKF 72.80 MHz Piła
Dyżur informacyjny nr tel. 45-47-05 Te
lefon w studiu 45-04-38
Wiadomości; 5.05,6.00,7.00,8.00,9.00,
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00.18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
24.00
Skrót wiadomości: 7.30, 8.30, 9.30,
11.30,17.30
Serwis dla kierowców: 6.00,8.00,10.00,
12.00.14.00.16.00.18.00, 20.00
Pogoda na morzu: 9.05, 13.05,19.05,
21.05
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, w nim: 5.45
Kronika policyjna 6.20 Prognoza pogody
dla regionu środkowopomorskiego 6.45
Prognoza pogody dla rybaków i inf. o ru
chu polskich statków 7.45 Wiadomości
sportowe 8.50 Propozycje kulturalne 9.00
- 13.00 Studio Kontakt, w nim: 1.10 Prze
gląd prasy ogólnopolskiej 13.05 Muzycz
ne wędrówki 14.00 — 16.00 Popołudnie z
nami, w nim 14.30 Impulsy 15.30 Kącik
melomana 16.05 Świat dziecka - aud. D.
Dudy 17.05 -18.00Atut - program repor
terów, w nim: 17.10 Wiadomości sporto
we 18.05 Brakujące litery - aud. A Ada
mowicza 20.05 Godzina z polityką 21.05
Impresje muzyczne - aud. M. SłowikTworke22.00 BBC 23.00 - 3.00 Radio Ko
szalin nocą, w tym: 2.00 Amerykańska
Lista Przebojów Country, cz. IV 3.00 5.00 Muzyka nocą

Serwisy informacyjne: od 6.15 do
22.15 - co godzinę. Serwisy skrócone:
6.45 7.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45,
21.45. Serwisy regionalne: 10.15,
17.15.21.45
6.00-12.00 Blok muzyczny Arka
Mięczewskiego 7.00 Konkurs z "Vigorem" 7.30 Giełda pracy 10.30 Kroni
ka wypadków 12.00-18.00 Blok mu
zyczny Roberta Skoczypca 15.30 Gieł
da papierów wartościowych 15.50
Ogłoszenia SOS 18.00-23.00 Blok
muzyczny
Przemka
Brosza
23.00-3.00 Blok muzyczny Marka
Rogali 3.00-6JMLMuzyka z "Vigorem"

/29-80Ö
10% TANIEJ

zatrudni

TAXI - Osiedle Niepodległości,
Słupsk, tel. 433-333, całą dobę, bezpłatny
dojazd do pasażera na terenie miasta, 10%
zniżki za usługi, na telefon.
TAXI-CITY, ul. ZygmuntaAugusta, teL
444-441, bezpłatny dojazd w mieście, poza
miastem 26 proc. taniej, w mieście 10 proc.
bonifikaty, dokonywanie drobnych zakupów.
Radio TAXI - dla niepełnosprawnych,
Słupsk, tel. 444-447.

zastępcę dyrektora do spraw marketingu i administracyjnych
w redakcji „GŁOSU SŁUPSKIEGO”
Oferty pisemne z informacją o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej 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 udzielamypod numerami telefonu:415-507,425-916
______________________ __

i424-058 w Koszalinie.

"Głos Słupski"

BUT

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

'
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
Miasta)
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

KINA
SŁUPSK: Milenium - Sala A - Flinstonowie, USA, godz. 16; Cztery wesela
i pogrzeb, ang., godz. 17.45 i 20; Sala B
- Złoto dla naiwnych, USA, godz. 16.30,
Flinstonowie, USA godz. 18.30,20.15.
USTKA: Delfin - nieczynne.
CZŁUCHÓW: Uciecha - Beethoven
- 2, USA, godz. 16.30, Maverick, USA,
godz. 19.
LĘBORK: Fregata - nieczynne.
SŁAWNO: Dom Kultury - nieczynne.
MIASTKO: Dom Kultury - Intersec
tion, USA, godz. 16.30 i 19.

TiALUOTAXT

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

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.
z o.o. ul. Piłsudskiego 43,75-502 Koszalin, telefax 42-40-58.
Kieruje Zarząd: Jerzy Blicharski, Waldemar Ćwięka,
Mirosław Krom, Mirosław Marek Kromer.
Skład i łamanie DOW „Rondo”
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne sp. z o.o. w Koszalinie

DYŻURY APTEK
SŁUPSK- "Pod Wieżowcem", ul. 3 Maja,
tel. 43-25-33.
BYTÓW - Jesionowa, ul. Domańskiego,
tel. 44-19.
CZŁUCHÓW -"Nowa”, ul. Sobieskiego,
tel. 11-78.
USTKA - "Remedium", ul. Kardynała
Wyszyńskiego, tel. 146-969.
LĘBORK - "Kasztanowa”, ul. Wolności,
tel. 628-411.
MIASTKO - Pod Lipami, ul Dworcowa, tel.
22-56.
SŁAWNO - "Pharmacum", ul. Jedności
Narodowej, tel. 38-49.

TELEWIZJA KABLOWA

Kiedy nastanie chłodna i mokra jesień, droga do szkoły będzie znacznie
trudniejsza i niebezpieczniejsza. Te dzieci chyba nie wiedzą, że szosą cho
dzi się lewą stroną.

Fot. Krzysztof Tomasik

PONIEDZIAŁEK - 3.10. 18.30 Zapo
wiedź programu 18.35 Trzecia wojna
światowa - cz. 2, miniserial 19.25 Cafe
American - serial komed. 20.00 Navarro serial kryminalny 21.30 Lista przebojów
„Tylko Rock”

