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* Skontrolowano 29 urzędników
* Dwoje oddelegowano
Wczorąj w Warszawie podano pierwsze wyniki akcji „czyste
ręce”, dotyczącej przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej z
czerwca 1992 roku przez urzędników państwowych. Zanim ini
cjator akcji, minister sprawiedliwości Włodzimierz Cimoszewicz
przedstawił jej efekty, o takie podsumowanie pokusiła się już Kon
federacja Polski Niepodległej. Zdaniem jej rzecznika prasowego,
około 600 urzędników w radach nadzorczych 273 spółek łamie
prawo, pobierąjąc dodatkowe wynagrodzenia. KPN zapowiedzia
ła opublikowanie tych nazwisk. (Szerzej o akcji na str. 2)

W województwie słupskim kontroli
podlegało 29 stanowisk w urzędzie
wojewódzkim i urzędach rejonowych
w Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Mia
stku i Słupsku. Oświadczenia składa
li również wojewoda i wicewojewoda.
Jak poinformowała Halina Targosz,
dyrektorka wydziału organizacji i

Blaszany łup
Firma PPUH „Gosta”, mająca
swoją siedzibę przy ul. Bałtyckiej w
Słupsku, składowała blachę w bazie
Przedsiębiorstwa Transportowo-Samochodowego Budownictwa Ogólne
go przy ul. Przemysłowej. Zapas zo
stał jednak znacznie uszczuplony. Zło
dzieje wywieźli aż 60 ton blachy o
wartości około 360 milionów zł. (ho)

nadzoru UW, żaden ze skontrolowa
nych urzędników nie ma udziałów i
akcji w spółkach prawa handlowego i
nie jest członkiem ich rad nadzor
czych.
Natomiast dyrektorka wydziału
przekształceń własnościowych w UW
Aldona Mazur jest członkinią rady
nadzorczej w słupskiej „Alce” i Pomor
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego
jako reprezentantka skarbu państwa.
W pierwszym przypadku delegowana
została przez ministra przekształceń
własnościowych, w drugim przez wo
jewodę. Członkiem rady nadzorczej
PARR delegowanym przez wojewodę
jest również Michał Fijałkowski, dy
rektor wydziału polityki regionalnej.
Pełnienie przez nich tych funkcji nie
jest łamaniem prawa, (ang)

Urzędniczka jednego z wydziałów
koszalińskiego ratusza, która „w
sposób znaczący przyczyniła się do
ujęcia Sylwestra Augustynka, zna
nego jako „Gumiś”, sama pojecha
ła do Warszawy na zaproszenie sze
fa MSW i, jak można wnioskować ze
słów rzecznika, osobiście odebrała
swoje 100 milionów w gmachu przy
Rakowieckiej.
Przypomnijmy, że kilkunastomilionowe nagrody otrzymali dwa ty
godnie temu krakowscy policjanci.

Na ostatniej konferencji pra
sowej w koszalińskiej KRP
rzecznik Urbański potwierdził
też, że nagrody pieniężne otrzy
mało dwóch miejscowych poli
cjantów. Według naszych in

formacji, 15 min zł brutto
otrzymał
funkcjonariusz,
który bezpośrednio zatrzy
mał „Gumisia”, a 12 min zł szef wydziału operacyjnorozpoznawczego KRP w Ko
szalinie, (pik)
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22 min dla burmistrza
LĘBORK. Na sesji V Rady Miej
skiej w
we dotacje celowe i zwiększono do
chody własne. Po korekcie budżet
miasta zwiększono do kwoty 90.650
min zł, czyli o sumę bliską 6 mld zł.

Czy kołobrzeżanie przemycali uchodźców?

daż SPPD „Paltarex” oraz nieodpłat
ne!

Tamilowie za burtą

Wybrano ławników do Kolegium ds.
Wykroczeń i do Sądów Powszech
nych. Zatwierdzono ponadto podwyż
kę wynagrodzeń dla burmistrzów. Od

Informację o zatrzymaniu przez policję ośmioosobowej załogi pol
skiego kutra rybackiego KOŁ-11 na wyspie Bornholm podała w po
niedziałek duńska agencja prasowa. Kołobrzeskich rybaków podej
rzewano o przemyt 31 uchodźców tamilskich.
Rankiem, w poniedziałek, polski
kuter KOŁ-11 „Oscar” został za
trzymany przez duńską łódź patro
lową na wschód od portu Tejn na
Bornholmie - 5 kilometrów od
miejscowości Gudhjem. Kuter
przepływał obok dwóch tratw ra
tunkowych, na których znajdowa
ło się 31 Tamilów, uchodźców z
Cejlonu.
Kołobrzeska jednostka wzbu
dziła podejrzenia Duńczyków, kie
dy w pośpiechu oddalała się od
tratw. W czasie kontroli okazało
się, że kuter nie miał także sieci
rybackich, a na pokładzie nie było
złowionych ryb.
Jeszcze tego samego dnia ryba
ków wypuszczono z aresztu po zło

żeniu wyjaśnień. Ustalono, że

sieci rybackie z KOŁ-11 zosta
wiono do reperacji w jednym z
duńskich zakładów. Kapitan
kutra obawiał się także oskar
żenia o przemyt ludzi, więc
uciekał... - Jeżeli Duńczycy choć
by podejrzewali, że to Polacy prze
mycali Tamilów, na pewno rybacy
nie zostaliby zwolnieni - przyznał
Antoni Wręga, wicekonsul Konsu
latu RP w Kopenhadze. - Uznano
więc, że załoga kutra nie miała nic
wspólnego z tą sprawą.
Ostatnio Duńczycy kilkakrot
nie udaremnili próby przemytu
uchodźców z Azji. Przeważnie tym
procederem zajmują się Rosjanie.
Za „głowę” przemytnik otrzymuje

około 2,5 tys. koron szwedzkich
lub od 3 do 4 tys. koron duńskich.
Wczoraj polscy rybacy nie po
wrócili jeszcze do portu w Koło
brzegu. - Nie wierzymy, że to za
łoga KOŁ-11 przemycała tych
Azjatów - twierdzili zagadnięci
przez nas rybacy z Kołobrzegu.
Prywatnemu armatorowi dobrze
się wiodło. Jak dodają rybacy „na brak forsy nie narzekali”. Po
co mieliby więc przemycać ludzi?
Na tratwach ratunkowych kutra
zmieści się jedynie około dziesięciu
osób.
- Ciężko byłoby ukryć tylu na
takim kutrze. Przecież musieliby
przebywać w jakimś pomieszcze
niu, a nie na przykład pomiędzy
ściankami - przyznaje Henryk
Dudziński, ekspert celny z Koło
brzegu.
MIROSŁAW SZCZEGLIK

zarabiał 22 min brutto, a jego zastęp
ca 17 min zł. (łek)

Emeryci
Wczoraj i przedwczoraj w Warsza
wie obractowalVH Krajowy Zjazd DeRencistów i Inwalidów. Województwo
słupskie reprezentowali przewodni
cząca Zarządu Oddziału Wojewódz
kiego PZERii, Alina Andrysiak oraz
emerytowany nauczyciel z Przechle
wa, Zenon Bogucki. Słupscy delegawniosków i postulatów, m.in. o stwo
rzenie stabilnego systemu emerytal
no-rentowego i przywrócenie 100
proc. waloryzacji emerytur i rent. Słupszczanie chcą także przywrócenia
emerytów i rencistów o najniższych
świadczeniach oraz rozszerzenia

mieszkańców wsi,
lekarzy i porad)
miastach. (PL)

w

Sesia Rady Mieiskiei w Słupsku

100 milionów za "GumisiaM
Andrzej Milczanowski wprawdzie nie przyjechał do Koszalina
ze 100 milionami złotych dla koszalińskiej pracownicy UM, ale
jak poinformował Ryszard Urbański, rzecznik prasowy komen
danta wojewódzkiego Policji w Koszalinie, „minister wywiązał
się z danej obietnicy”.

KRÓTKO

Słupska „Alka" tradycyjnie produkuje buty ładne, trwałe i tanie, a w po
równaniu z innymi fabrykami obuwia w Polsce, zajmuje czołowe miejsce.
Fot. B. Arszyński

Fiat w podziemiu
- Piłem wódkę i piwo - wyjaśnił
policjantom 24-letni Robert W., gdy
we wtorkowy wieczór policjanci
stwierdzili w jego krwi 2,33 promille
alkoholu. Z przebiegu ustalonych
zdarzeń można się domyślać, że nie
tylko mocne trunki zawróciły mu w
głowie. Okazało się bowiem, że młody mężczyzna spędzał wieczór w lo-

Przedsiębiorstwo
Przemysłu Drzewnego
w Słupsku

kału "Metro”. Około godz. 23 wyszedł
z restauracji w towarzystwie dziew
czyny i oboje wsiedli do zaparkowa
nego na zapleczu fiata. Nie pojechali
jednak przed siebie. Fiat ruszył ostro
do tyłu i po zjechaniu ze schodów zna
lazł się w... podziemnym przejściu dla
pieszych pod ul. 9 Marca. Czy to al
kohol, czy zauroczenie damskim to
warzystwem, czy też słabe umiejętno
ści szoferskie...? Dziewczyna przy
czyn nie dochodziła - uciekła. (AZ)

„VIDLO W RĄCIE” I

40 miliardów złotych potrzebuje
Miejski Zakład Komunikacji w Słup
sku, by móc, bez widma plajty, rozpo
cząć nowy rok. W ciągu ostatnich
czterech lat firma nie inwestowała
ani w nowe autobusy, ani w infra
strukturę (przystanki, trakcja). Aby
uniknąć całkowitego załamania prze
wozów, w przyszłym roku musi zaku
pić sześć nowych autobusów, drugie
tyle poddać kapitalnemu remontowi.
Napraw głównych wymagają także
trolejbusy. Również w przyszłym roku
konieczne jest rozpoczęcie remontu
sieci trakcyjnej. Jak jednak zauważył
referujący problem radny Maciej Ko
byliński, nie chodzi tu o dofinansowa
nie przedsiębiorstwa, ale przede
wszystkim o dotowanie mieszkańców
miasta. Same ulgi - wynikające bądź
z ustaw, bądź z prawa miejscowego kosztują MZK około 20 miliardów zło
tych rocznie.
Na wczorajszej sesji radni zapo
znali się z funkcjonowaniem miej
skich spółek. W najgorszej sytuacji
.......................... .

jest „Stolon”, którego długi sięgąją 9
miliardów złotych (4 miliardy za sam
węgiel). Pocieszające zdąje się być to,
że sprzedażą jego wyrobów zajął się
„Rolimpex” i bieżące płatności są
realizowane. W lepszej sytuacji jest
Zakład Naprawczy Mechanizacji
Rolnictwa, który już zaczyna „wy
chodzić z dołka”. Nieźle wyglądają
także „Wodociągi Słupsk”. Firmę
czekają także poważne wydatki modernizacja oczyszczalni ścieków.
Radni zadecydowali, że Szkoła
Podstawowa nr 18 otrzymała pół
miliarda złotych na kontynuację
budowy sali gimnastycznej. Część
dołoży także kurator. Zwiększeniu
uległ Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Przewidywa
ne 230 milionów wzrosło do 600 mi
lionów. Lwią część pochłonie walka
z emisją dwutlenku siarki i tlenków
azotu. 170 milionów zostało przezna
czone na zadrzewienie terenów la
sów komunalnych.
PAWEŁ POŁEĆ
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ROl= HURTOWNIA SPOŻYWCZA

KOSZALIN, UL. KASZUBSKA 3
tel.42-72-60

ul. Poznańska 92
tel. 240-07

MIX

AUTORYZOWANY

ma do sprzedaży parkiet
bukowy i dębowy.

mJLWchoice

Ponadto zakupimy suro
wiec tartaczny, bukowy i
dębowy.

DEKODERY FILM NET +
KARTY

HURT-DETAL

GK-3768p

Koszalin, ul. Szczecińska 59, tel. 42-20-47 do 49

poleca dla odbiorców hurtowych w cenie producenta:
- napoje gazowane w butelkach 0,33 I: EGZOTIK, MARACUJA,
MANGO, COLA, LEMON, ORANŻADA, WODA STOŁOWA I MA
GNEZOWA
- wykwintne wyroby cukiernicze firmy WINKLER
Zapraszamy również sklepy do zaopatrywania się w szeroki asor
tyment artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
W dni robocze 7.00-16.00, w soboty 8.00-13.00

Na terenie Koszalina transport gratis!!!
KOSZALIN, uL Niepodległości 66 tel./fax 408-570

szyaehle, taśmy, wkręty
KONSTRUKCJE ŚCIENNE
I SUFITOWE
A

_________________ _______________________________________________________ GG-3930P
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ELMET KOSZALIN
ZAWSZE DLA CIEBIE

«V01

PREPARATY
GRUNTUJĄCE
farby dyspersyjne i lateksowe
,ekAlam

przebój

SEZONU

BYTÓW, ul. Lęborska 37, tel. 30-31
CZAPLINEK, ul. Poznańska 4, tel. 542-29
POŁCZYN-ZDRÓJ, ul. Chrobrego 50, teł. 62-975
SZCZECINEK, ul. Kościuszki85, tel. 403-17

KOSZALIN, ul. Poprzeczna 11, tel. 42-53-54* 42-02-71

m
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KUPON KONKURSOWY - WYTNIJ I ZACHOWAJ

RAJD SAMOCHODOWY!!!
TARGI BAŁTYCKIE

Dziś, 27.10

BALTIC FAIR

Pierwsze profesjonalne targi Pomorza Środkowego

TARGI MOTORYZACJI
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 PAŹDZIERNIKA 1994 r. Szczegóły na stronie 6.

||

starter A^pozwala

ruszyć samochodowi z litery
U
Samochód ten z kratki nr 25 przejedzie
do kratki nr 26 , gdzie stawiamy znak "x"
Słupsk
ul. Kniaziewicza 9
tel./fax 235-48

INTER-AUTO-PUH

"Głos słupski"
SWOIM CZYTELNIKOM

ŚWIAT / KRAJ / REGION
Izrael - Jordania

Koniec 46-letniej wojny
Wczoraj zakończył się 46-letni
stan wojny pomiędzy Izraelem a
Jordanią. Premierzy obu krajów
Icchak Rabin i Abd as-Saalam
Madzali podpisali na przejściu
granicznym Arawa układ pokojo
wy.
W tej historycznej uroczystości
udział wzięło 5 tys. zaproszonych
gości, wśród których był prezydent
Stanów Zjednoczonych Bill Clin
ton, król Jordanii Husajn, szefo
wie dyplomacji USA Warren Chri
stopher i Rosji Andriej Kozyriew.
Przemawiając do zebranych jordański monarcha powiedział, że
podpisany z Izraelem układ poko
jowy przewiduje ścisłą współpra
cę między obu krajami.
Natomiast dla amerykańskiego
prezydenta uroczystości w Arawie
były kolejnym punktem rozpoczę
tej wczoraj bliskowschodniej

Cmentarna burda
Przed Świętem Zmarłych wokół
cmentarzy panuje wzmożony ruch.
Jedni odwiedzają groby bliskich,
drudzy, korzystając z zamieszania,
wszczynają burdy. We wtorkowe
popołudnie trzech podpitych słupszczan również udało się w okoli
ce cmentarza przy ul. Kaszubskiej.
Chyba "procenty" mocno szumia
ły im w głowie i dodawały odwagi,
bowiem bez powodu zaczęli za
czepiać mieszkańca Główczyc, aż
w końcu go pobili. Mało im było
jednej draki, to rzucili się na do
niczki z kwiatami. Sprzedające
przed cmentarzem chryzantemy
małżeństwo z Rędzikowa oceniło
straty na ponad milion złotych.
Pijanych wandali uspokoiła do
piero policja, zatrzymując ich naj
pierw do wytrzeźwienia, potem
wyjaśnienia powodów burdy przed
cmentarzem. (LL)

podróży. Wczoraj rano B. Clinton
rozmawiał w Kairze z prezyden
tem H. Mubarakiem i liderem
OWP J. Arafatem na temat pale
styńskiej autonomii. Natomiast
wieczorem Clinton gościł w jordańskim parlamencie.
Dziś prezydent USA przybędzie
do stolicy Syrii Damaszku, po po
łudniu zaś Clinton będzie gościł w
Izraelu, (ws)

Komisariat symulacyjny w Słupsku

W słupskiej szkole policji przebywała trzyosobowa delegacja funk
cjonariuszy brytyjskich. Nie była to wizyta kurtuazyjna - goście szko
lili naszych policjantów.
Pierwsze szkolenie przeznaczone było dla grupy 30 wykładowców ze
szkół policyjnych ze Słupska i Piły. - Przez ostatnie 45 lat nauka poli
cjantów w Polsce była bardzo teoretyczna - podkreślił superintendent
William Fenton, stojący na czele delegacji brytyjskiej. Jako pozytywny
przykład zmian w słupskiej Szkole Policji, Fenton wymienił otwarcie
modelowego komisariatu, który umożliwia symulowanie wielu rzeczy
wistych zdarzeń.
Kolejne szkolenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszyst
kich komend wojewódzkich kraju, komendy głównej oraz szkół policyj
nych, dotyczyło tzw. prewencji kryminalnej. (PL)

Ludzkie szczątki w krypcie
Podczas prac porządkowych w
krypcie słupskiego kościoła św.
Jacka robotnik wykopał ludzkie
kości.
- Trudno powiedzieć, czyje
mogą to być szczątki. Być może
dominikanów, którzy zajmowali
kościół do XVI wieku, albo notabli
miejskich z późniejszego okresu powiedział nam proboszcz parafii
św. Jacka, ks. Jan Giriatowicz.
Jak poinformował wojewódzki
konserwator zabytków, Zdzisław
Daczkowski, nie będą wykonywa-

Wypadł czy wyskoczył?
Wczoraj trudno to było jeszcze
ustalić, jako że całe zdarzenie po
przedziła libacja mocno zakrapia
na alkoholem. Faktem jest, że w
jednym z mieszkań bloku przy ul.
Bogusława X w Słupsku odbywa
ło się spotkanie towarzyskie. Moż
na przypuszczać, że spokojnie w
mieszkaniu położonym na drugim
piętrze nie było, bowiem w pewnej
chwili jeden z uczestników libacji
znalazł się za... oknem. Wybrał

drogę "na skróty”, wyskoczył czy
też wypadł? Na wszystkie te pyta
nia szukają odpowiedzi słupscy
policjanci. Tymczasem rannego
karetka pogotowia przewiozła do
szpitala. Ma złamaną kość czoło
wą czaszki, stłuczony pień mózgu
i wylew krwi do mózgu. Dwóch
kompanów poszkodowanego poli
cja zatrzymała najpierw do wy
trzeźwienia, a potem wyjaśnienia
przyczyn wypadku.

KRONIKA POLICYJNA
Kosmetyki za 47 min
W Słupsku włamano się do hur
towni z artykułami kosmetycznochemicznymi przy ul. Szarych Sze
regów. Skradziono kosmetyki i ar
tykuły chemiczne na łączną sumę
47,4 miliona zł.

Włosy jak nowe
Nieznanemu dotychczas
sprawcy bardzo spodobały się
peruki, eksponowane na wystawie
w sklepie przy ul. Walki Młodych w
Kołobrzegu. Wybił szybę i ukradł 2
peruki. Zabrał także damską toreb
kę.

Cmentarne hieny
Blałogardzka policja zatrzymała
na cmentarzu komunalnym dwóch
uczniów ze szkół podstawowych
nr 2 i 3. W ciągu dnia, zamiast się
uczyć, kradli znicze z grobów. W
tornistrze jednego z nich znalezio
no ich 40.

Popił i wybił szyby
17-letni mieszkaniec ul. Finde
ra w Koszalinie wypił co nieco. Pod

wpływem alkoholu wybił kamie
niem dwie szyby wystawowe w
sklepie odzieżowym przy ul. 1
Maja.

Alkohol, papierosy...
... kawę, herbatę i inne artykuły
skradziono podczas nocnego wła
mania do sklepu w Sośnicy, gmi
na Wierzchowo. Łączne straty wy
noszą około 40 min zł. (ho)

Jawą w asconę
15.09.94 r. ok. godz. 10.00 przy
ul. Bałtyckiej w Słupsku, jadący w
kierunku Ustki opel ascona pod
czas wykonywania skrętu w lewo,
do stacji benzynowej, został ude
rzony przez motocykl marki "Jawa
350”. W efekcie obrażenia odniósł
zarówno kierujący motocyklem,
jak i jego pasażer. Świadkowie
wypadku proszeni są o skontakto
wanie się z Komendą Rejonową
Policji w Słupsku, ul. Reymonta 7,
pok. 38, tel 451-229. (AZ)

MUCUS

(karty na programy SKY)
VIDEOCRYPT II (Film NET,
Discowery - po polsku i inne)

TELEWIZORY
-POZYCJONERY

EXTENDERY
serwis - montaż
MIASTKO obok GPN, 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
__________________________

Szef resortu sprawiedliwości Włodzi
mierz Cimoszewicz ,w wyniku dotych
czasowych ustaleń akcji „czystę ręce”,
stwierdził 21 rażących naruszeń ustawy
antykorupcyjnej z 1992 r. Wczoraj w tej
sprawie minister wypowiadał się w Sej
mie. Jego wystąpienia uważnie słuchał
ze swoje loży prezydent L. Wałęsa.
Minister Cimoszewicz ujawnił nie
które nazwiska z 700-osobowej listy
urzędników zatrudnionych w spółkach
prawa handlowego. Znaleźli się na niej
m.in. dwaj ministrowie: spraw zagra
nicznych A. Olechowski i transportu B.
Liberadzki.
Tymczasem KPN podała do publicz

GK-3790P

nej wiadomości swoją listę nazwisk
wyższych urzędników, którzy zdaniem
partii zasiadają w radach nadzorczych
z udziałem skarbu państwa. Na ujaw
nionej liście znajdują się nazwiska 600
ministerialnych urzędników, pobierają
cych wynagrodzenia z co najmniej
dwóch źródeł.
Natomiast rzecznik Ministerstwa
Finansów zapowiedział, że wszyscy
wyżsi urzędnicy resortu, którzy złama
li artykuły ustawy antykorupcyjnej lub
postanowienia ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowi
ska będą musięli zwrócić nieuczciwie
zarobione pieniądze, (ws)

Prezydenckie miliony wstrzymane
Warszawski wojewoda zadecydował o wstrzymaniu wypłaty pensji
dla prezydenta stolicy. Zostało to spowodowane licznymi protestami w
związku z ustaloną przez radnych gminy Warszawa - Centrum, którzy
przyznali prezydentowi miasta pesję w wysokości 69 min zł, a więc dwa
razy wyższą od uposażenia sprawującego najwyższy urząd w państwie
Lecha Wałęsy, który zarabia miesięcznie 37 min zł.
Przypomnijmy, że poprzedni szef Zarządu Miasta stołecznego zara
biał 32 min. (ws)

Kilometry autostrad w Sejmie
Posłowie zebrali się na kolejnym
posiedzeniu. Pierwszym punktem
sesji było sprawozdanie komisji po
selskiej zajmującej się rządowym
projektem ustawy o płatnych auto
stradach. Dziś posłowie będą głoso
wać nad tym dokumentem.
Szef resortu transportu i gospo-

Zarząd Gminy w Manowie
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż działek:
1. Usługowo-handlowych położonych w miejscowości Rosnowo
- działka nr 232/10 - pow. 0,0114 ha
cena wywoławcza - 2.166.000 zł
- działka nr 230/9 - pow. 0,0156 ha
cena wywoławcza - 3.815.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/10 - pow. 0,0302 ha
cena wywoławcza - 7.605.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/11 - pow. 0,0195 ha
cena wywoławcza - 4.763.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/12 - pow. 0,0200 ha
cena wywoławcza - 4.884.000 zł
Nr KW - 28406
- działka zabudowana nr 230/13 - pow. 0,0302 ha
cena wywoławcza - 207.580.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/14 - pow. 0,0164 ha
cena wywoławcza - 3.985.000 zł
Nr KW 28406
- działka nr 230/15 - pow. 0,0160 ha
cena wywoławcza - 3.888.000 zł
Nr KW - 28406
- działka zabudowana nr 230/18
obciążona nakładami - pow. 0,0502 ha
cena wywoławcza - 87.527.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/19 - pow. 0,0190 ha
cena wywoławcza - 4.641.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/20 - pow. 0,0190 ha
cena wywoławcza - 4.641.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/21 - pow. 0,0190 ha
cena wywoławcza - 4.714.000 zł
Nr KW - 28406
- działka nr 230/22 - pow. 0,0178 ha
cena wywoławcza - 4.180.000 zł
Nr KW - 28406

chodu włamuje się złodziej. Ostrzegł go.
że ma broń i kazał zaczekać na przyby
cie policji. Kiedy włamywacz zlekcewa
żył wezwanie, oddał strzał ostrzegaw
czy, a następne strzelił mu w plecy. Po
strzał okazał się śmiertelny.

jowym Zjeździe delegaci Związku Eme
rytów, Rencistów i Inwalidów przyjęli
towych. W 20 punktach dokumentu
emeryci domagają się przywrócenia
utraconych świadczeń. Chodzi m.in. o
wczasowych oraz rozszerzenie ulg na
przejazdy PKS 1 PKP.

Rosyjski budżet
Prezydent Borys Jelcyn i premier
Wiktor Czernomyrdin spotkali się w
Moskwie z przywódcami 20, wchodzą
cych w skład Federacji Rosyjskiej, re
publik, by przedstawić im budżet na
w 1995 r. intlacja zmniejszy się o 2 proc.
i będzie wynosić 30 proc.

mm
Wychodźstwa Tomasz Lis, przybyto do
łńskimi władzami na temat Polaków

Rosjanie na promach PZB
W roku ubiegłym i obecnym de
legacja Polskiej Żeglugi Bałtyc
kiej z Kołobrzegu przebywała w
Kaliningradzie. Pierwsza wypra
wa miała charakter rozpoznaw
czy, podczas drugiej szukano part
nerów do współpracy.
W ciągu kilku ostatnich lat
wzrosła ogromnie rola portu Ka
liningrad. Jest on drugim - po Pe
tersburgu - portem łączącym Ro
sję z Europą Zachodnią. Zawija tu
wiele statków, dostarczających
artykuły konsumpcyjne (np. na
poje, telewizory, żywność), które
dalej drogą lądową wędrują do
odległych zakątków wielkiego
kraju.
Zbudowany tu został terminal
pasażerski, z dobrze uzbrojonym
nabrzeżem, ze stanowiskami do

NAZWA
PAPIERU

2. Rekreacyjnych położonych w miejscowości Rosnowo
- działki nr 229/13 i 230/24 - pow. 0,0353 ha
cena wywoławcza - 17.968.000 zł
Nr KW - 29446, 28406
- działki nr 229/14 i 230/25 - pow. 0,0350 ha
cena wywoławcza - 17.815.000 zł
Nr KW - 29446, 28406
- działki nr 229/15 i 230/16 - pow. 0,0352 ha
cena wywoławcza - 17.917.000 zł
Nr KW - 29446, 28406
- działka nr 230/27 - pow. 0,0362 ha
cena wywoławcza - 18.172.000 zł
Nr KW - 28406

- działka nr 93/7 - pow. 0,1015 ha
cena wywoławcza - 18.473.000 zł
Nr KW - 29131
- działka nr 224/8 - pow. 0,0927 ha
cena wywoławcza - 15.759.000 zł
Nr KW - 29089
- działka nr 224/9 - pow. 0,0999 ha
cena wywoławcza - 16.983.000 zł
Nr KW - 29090

2. Rekreacyjnej położonej w miejscowości Rosnowo
- działka nr 229/3 - pow. 0,0346 ha
cena wywoławcza -10.380.000 zł
Nr KW - 29446
Przetarg odbędzie się 8 listopada 1994 roku, o godz. 10.00, w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Manowie.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu
przetargu do godz. 9.00 w kasie Urzędu Gminy, p. 6.
Wszelkich informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Urząd Gminy w Manowie, p. 5.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

darki morskiej Bogusław Liberadz
ki powiedział, że jeśli projekt wejdzie
w życie w niezmienionym brzmieniu,
to w ciągu najbliższych 15 lat po
wstanie w Polsce 5 płatnych auto
strad o łącznej długości 2600 km.
Przedsięwzięcie będzie kosztować 8
mld USD. (ws)

Zastrzelił włamywacza

obsługi promów. Jak dotąd Kali
ningrad z Europą Zachodnią łą
czy jedna linia promowa, do Kilonii, obsługiwana przez dwa pro
my rosyjskie. W tym roku do Kalingradu miało zawinąć aż 100
statków pasażerskich z grupami
wycieczkowymi z USA. Niemiec,
Szwecji.

PŻB nawiązała współpracę
z kilkoma biurami turystycz
nymi. Grupy turystów rosyj
skich z Kaliningradu drogą
lądową przybywają do Świno
ujścia i dalej promem płyną
do Kopenhagi.
Wszystkie promy pasażerskosamochodowe PŻB są zaangażowa
ne na liniach, toteż armator koło
brzeski na razie nie skieruje swo
ich statków w stronę Kaliningradu,
Petersburga czy Tallina, (n)

NOTOWANIA GIEŁDOWE

1. Budowlanych nie zabudowanych, położonych w miejscowości Manowo

Tunery z videocryptem I

STRONY 1 I 2 redagowali:
sekretarz odpowiedzialny

ne badania znalezionych szcząt
ków, między innymi dlatego, że nie
są to pełne szkielety, a przemiesza
ne szczątki różnych osób. Stało się
tak w wyniku prowadzonych w
krypcie prac przez Niemców w la
tach 20. naszego wieku. (PL)

Czyste ręce"
i co dalej?

oraz H przetarg na sprzedaż działek:

Koszalin, ul. Jantarowa
TV SAT - RATY

Duży lotek:
6, 7, 14, 16, 20, 21
Express lotek:
17, 27, 31, 35, 41

Profesor Tadeusz Zieliński, na
wniosek Krajowego Przedstawiciel
stwa Emerytów i Rencistów, zwrócił
się do szefa resortu pracy i polityki
socjalnej Leszka Millera o wyjaśnie
nie wątpliwości powstałych na skutek
planowanej przebudowy systemu
ubezpieczeń społecznych.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywa
telskich, nowe naliczanie świadczeń
może doprowadzić do jeszcze więk
szych różnic w poziomie życie emery
tów. (ws)

Czwartek, 27.10.1994 r.
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26 X 1994 r.

AKCJE■ KURS W TYS. ZŁ
MIN.
POPRZEDNI ZMIANA (%)
635,0
-2,0
863"/,'5"
305,0
-9.8
305,0
-1,3
27,0
78,0
177,0
0,0
365,0
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PROCHEM

FUNDUSZ POWIERNICZY PIONEER
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
NA JEDNOSTKĘ UCZEST.
(W ZŁ)
MAX. CENA ZAKUPU JEDN.

BIEŻĄCA

POPRZEDNIA

422,300

423,700

446,878

448,360

NASZE ZYCIE
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Ludzie widzieli jak miliony ida
w błoto. Tylko butelki
nie znalazły jeszcze amatora...

Scheda

ni. Wiktor Tyburski, zastępca bur
mistrza miasta mówi, że PSS nie
chciała jej przekazać, bo liczyła, że
korzystnie nie dokończoną inwe
stycję sprzeda. W ubiegłym roku
była nawet taka szansa, gdy zapa
dła decyzja o budowie holender
skiej fabryki frytek w Lęborku.
Burmistrz Tyburski nie ukrywa,
że gdyby PSS nie żąjała trzech czy
nawet czterech miliardów złotych,
to transakcja być może doszłaby do
skutku. Ale za takie pieniądze?!

Właściciel fabryki frytek kupił
działkę obok. Wolał zainwesto
wać w uzbrojenie terenu, niż w
rozbiórkę murów. Spółdzielnia
pozostała ze swoim bagażem.
Wreszcie, po czterech latach od
zatrzymania budowy, władze
PSS, nie chcąc dalej ponosić
kosztów, podjęły decyzję o
’ :azaniu ruin miastu.

F

rezes Phol nie chce rozma
wiać o tej nieszczęsnej inwe
stycji. Pokazuje protokoły,
porozumienia, ale wstrzymuje się
od komentarza. Chociaż nie czuje
się winny, to najwyraźniej jest to
temat wstydliwy. Nic dziwnego,
PSS przez kilka lat ponosiła z tego
powodu tylko koszty. Nie pilno

po Żarnowcu
Na obrzeżach miasta, pod lasem, widać fragmenty murów.
Otwarta na oścież brama korci, by zajrzeć do środka. Pod jed
ną ze ścian pozostał stos paru tysięcy butelek, do których nikt
się nie przyznaje. Zniknęły tylko skrzynki. Jedynie dwa stalo
we kominy nie poddały się próbie czasu. Sterczą, jakby za chwi
lę miał z nich buchnąć dym.
tym miejscu Lęborka za
zostały dziś nawet wspomnienia.
planowano budowę pie
Niektóre inwestycje przejęły w
karni. Miała produkować
spadku obecne władze,
dziennie dwanaście ton pieczywa. eneralnym
W 1985 roku dyrektor Elektrowni
-wykonaw
Jądrowej Żarnowiec i wojewoda
cą piekar
słupski podpisali w tej sprawie
ni została PSS
stosowne porozumienie. Piekarnia
Społem w Lębor
miała stanąć w dwa Jata. Pieniąku. Na inwestora
1 d^e - 180 min złotych według cen
wyznaczono Urząd
z 1985 r. - gwarantowała elekMiejski. Spółdziel
trownia.
nia zdołała wybu
Lębork miał być potężnym za
dować stan suro
pleczem Żarnowca. Żyskiwał, bo
wy obiektów bez
daj po raz pierwszy, szansę przy
silosowni i robót
dekarskich, magazyn spożywczy,
spieszonego rozwoju. Z małego,
hydrofornię, dwa kominy stalowe,
sennego miasteczka mógł się prze
stację transformatorową z portier
rodzić w dużą aglomerację. Poro
nią. Ogrodziła teren. Kiedy jednak
zumienie przewidywało budowę
Żarnowiec zakończył swój krótki
dwóch nowych osiedli mieszkanio
żywot i było oczywiste, że pienią
wych: „Sportowe” i „Wschód” z
dze się skończyły, prace zatrzyma
pełną infrastrukturą oraz siedem
no. Przez kilka następnych lat pie
naście obiektów towarzyszących,
karnia stała się kulą u nogi PSS,
m.in. szkołę, przedszkola, żłobek,
ale spółdzielnia, mimo że była w
przychodnię, bar, dom kultury,
sporych tarapatach, nie pozbywa
halę sportową, hotel itp. Ogółem
ła się rozpoczętej inwestycji.
zamierzano zainwestować w Lę
Andrzej Phol, prezes PSS,
bork 9,5 mld złotych. Dziewięć lat
twierdzi, że inwestor, czyli Urząd
temu były to ogromne pieniądze.
Miasta, nie chciał przejąć piekar
Po wielu tamtych projektach nie

W

3

wany obiekt stał się łatwym łu
pem złodziei. Pewnej nocy
zniknęło około 200 metrów
ogrodzenia. Gdzieś się podzia
ły drzwi. Prawie wszystkie
okna wybite. Tylko butelki nie
znalazły jeszcze amatora. Lu
dzie widzieli jak miliony idą w
błoto. W Lęborku porzuconą bu
dowę komentowano na różne spo
soby. Najczęściej słyszałam, że
mury zostaną rozebrane, a cegła
przeznaczona na budowę basenu.
- 24 czerwca tego roku PSS prze

kazała nieodpłatnie działkę wraz
z budynkami miastu - mówi Wik
tor Tyburski. - Tb, co się tam znaj
duje trzeba rozebrać. Na działkę z
pewnością znajdzie się chętny. Je
śli nie teraz, to za rok czy dwa.
Takich obiektów mamy w Lęborku
więcej. Obecnie trwa wycena pozo
stawionego na działce mienia, ale
ze wstępnych informacji już teraz
wynika, że nie ma ono żadnej war
tości. Cegła kratówka nie nadaje

G:

Przyszłym matkom wystarczy sala i materace

Bezdomna szkoła?
Odpowiednie przygotowanie kobiety do porodu nie tylko uła
twia przyjście dziecka na świat, ale istotnie zmniejsza ryzyko wy
stąpienia u niego uszkodzeń okołoporodowych. Co do tego zgo
dni są i pediatrzy, i położnicy, toteż szkoły rodzenia na Zacho
dzie są czymś oczywistym. U nas może mniej popularne, mają
jednak coraz więcej zwolenniczek wśród przyszłych matek. Tym
bardziej, że i u nas coraz głośniej mówi się o konieczności po
wrotu do porodów naturalnych czy o porodach rodzinnych.
- We Wrześni, dokąd kierowali
śmy pacjentki chcące rodzić w obe
cności bliskiej osoby (w Koszalinie
takie porody nie są jeszcze możli
we, bo nie ma ku temu warunków, ^
przygotowuje się do nich natomiast
Kołobrzeg) bezwzględnie wymaga
no od kobiety zaświadczenia o
uczestnictwie w zajęciach szkoły
rodzenia - mówi prof. Zdzisław

Burmistrz Witold Namyślak i
jego zastępca Wiktor Tyburski
podchodzą do problemu bez emo
cji. W końcu ich sumienia ta spra
wa nie obciąża. Tyle tylko, że wy
rzucono worek pieniędzy z pań
stwowej kasy, czyli naszej, podat
ników. Na szczęście, w Lęborku
chleba nie brakuje.

decyzję dyrektor szpitala, Miro
sław Mikietyński. - Szkole rodze

nia poza salą i materacami właści
wie nic więcej nie potrzeba. Myślę,
że z powodzeniem mogłaby działać
na przykład w sali gimnastycznej
Liceum Medycznego. Tam warun
ki byłyby nawet lepsze, ponieważ
sala jest większa, są drabinki.

nie instruktorki miały sobie zaro
bić, pobierając drobne opłaty od
kobiet biorących udział w zaję
ciach. Szkoła funkcjonowała nor
malnie do czasu remontu szpital
nej „rehabilitacji”. Stamtąd in
struktorki wraz ze swymi „klient
kami” przeniosły się tymczasem
do sali gimnastycznej w Przycho
dni Matki, Dziecka i Młodzieży. Tu
jednak też planowany jest remont,
więc znów trzeba było myśleć o
przeprowadzce. Cały problem w
tym, że o powrocie na stare miej
sce nie ma mowy. Z salą gimna
styczną, w której ćwiczyły przyszłe
matki, bezpośrednio sąsiaduje od
dany niedawno do użytku nowo
czesny zakład hydroterapii.
- Mamy tu sprzęt ogromnej

Maciejewski, konsultant woje
wódzki do spraw ginekologii i położnictwa.
W Koszalinie tymczasem Szpi
tal Wojewódzki wypowiedział
szkole rodzenia dotychczasowy lo
kal. Gdy powstała przed laty, była
placówką szpitalną. Szpital dawał
i lokal, i dwa etaty dla instrukto
rów. Z czasem, w ramach wprowa
dzanych oszczędności, etaty zli
kwidowano. Pomieszczenie - salę
gimnastyczną w dziale rehabilita
cji - szpital nadal wynajmował
nieodpłatnie, ale na wynagrodze

się do odzyskania. Zwietrzała, kru
szy się w palcach.

dzo kosztowne, na to nie możemy
sobie pozwolić - tłumaczy swoją

Dyrektor obiecuje pomóc w „ne
gocjowaniu” ze szkołą warunków
wynajęcia sali.

- Nie dziwię się obawom
kierownictwa szpitala - po
wiedział nam kierownik Przy
chodni Matki i Dziecka i inicja
tor szkół rodzenia w woje
wództwie koszalińskim, dr
Andrzej Początek. - Ale szkoła
musi być, zależy nam bardzo
na tym, by działała.
. Swą pomoc w rozwiązaniu tego
problemu deklaruje również za
stępca lekarza wojewódzkiego,
Paweł Stanisławski. Według nie
go, wynajęcie sali w koszalińskim
medyku byłoby chyba jednak naj
lepszym wyjściem. Jak twierdzi,
akceptują ten pomysł także in
struktorki. Miejmy zatem nadzie
ję, że placówka będzie działać już
bez zakłóceń, (i)
Fot. K. Tomasik

wartości. Nie możemy pozostawiać
go popołudniami praktycznie bez
dozoru. Kto weźmie odpowiedzial
ność, jeśli coś nieopatrznie zosta
nie uszkodzone? Naprawy są bar

...żeby nikt z naszych klientów nigdy nie czekał na przelewy!

SYSTEM NATYCHMIASTOWEGO
TRANSFERU PIENIĘDZY
ELEKTRONICZNY PRZEKAZ

LEOKADIA LUBINIECKA
Współpraca Zbigniew Eckert
Zdjęcia Krzysztof Tomasik

Słupsk

Sopot

•

Koszalin

Elbląg
Suwtfki

Olsztyn

Wzbierająca „fala
Do szkół ponadpodstawowych
(w całym kraju, jak wynika z donie
sień prasowych) wlewać się za
częła „fala” z wojska.
Obrzęd czy też rytuał koszaro
wej „fali” - przypomnę - polega na
znęcaniu się starszych żołnierzy
służby czynnej, tak zwanych
„dziadków”, nad młodszymi, tak
zwanymi „kotami”. Z reguły młodsi
muszą wykonywać poniżające roz
kazy, są upokarzani, często bici i
maltretowani psychicznie.
O „fali” w koszalińskich szko
łach ponadpodstawowych pisał na
naszych łamach (GK z 22 wrze
śnia br.) m.in. Tomasz Ogonowski.
Z jego relacji wynika, że do proble
mu „fali” władze oświatowe i dy
rektorzy szkół stosunek mają niesprecyzowany: ni to problem jest,
ni to go nie ma, a może praktycz
niej byłoby przymknąć oczy i prze
czekać?
Matka ucznia klasy pierwszej z
Zespołu Szkół Mechanicznych w
Słupsku powiedziała naszemu re
porterowi: „Mój syn boi się cho

dzić do szkoły. Ostatnio ze łzami
w oczach powiedział, że tam nie
pójdzie. Dowiedziałam się, że wy
ciągnęli go z rozbieralni sali gim
nastycznej i zawlekli do ubikacji.
Miał szczęście, że jednemu z na
pastników twarz syna wydała się

MOIM ZDANIEM
znajoma i kazał go zostawić. Bał
się opowiadać o tym wszystkim.
Starsi koledzy zagrozili, że jak pi
śnie słowo, będzie po nim. Inter
weniowałam u dyrektora szkoły,
który zasugerował, żeby syn prze
szedł się po klasach i rozpoznał
napastników, a winni zostaną wy
daleni ze szkoły. Nie wiedziałam,
czy będzie to najrozsądniejsze
wyjście, gdyż syn byłby narażony
na rewanż...”
Co należałoby zrobić, pyta je
szcze owa matka, żeby pierwsza
cy nie musieli pod przymusem ły
kać „Whiskas”, siedzieć na sede
sie i udawać samochód, śpiewać i

yy

tańczyć
na
rozkaz, mie
rzyć zapałką
drzwi i koryta
rze i żeby gło
wy ich nie
były polewa
ne wodą z klozetu?
Jest to, moim zdaniem, pytanie
pierwszorzędnej wagi w ramach
wszelkich referatów i dyskusji nad
adaptacyjnymi
trudnościami
ucznia w pierwszej klasie szkoły
ponadpodstawowej.
Pedagodzy koszalińscy zga
dzają się, że w żadnym razie nie
wolno przemilczać i że należy
przeciwdziałać. Na razie nie bar
dzo wiadomo, jak.
W Kielcach natomiast - na przy
kład - już wiadomo: tamtejszy ku
rator oświaty wezwał kierownictwa
szkół do rygorystycznego karania,
łącznie z wyrzucaniem ze szkoły,
uczniów stosujących przemoc wo
bec młodszych i słabszych kole
gów.
\
CZESŁAWA CZECHOWICZ
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U nas zyskujesz czas i pieniądze
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POLSKI BANK INWESTYCYJNY
SPÓŁKA AKCYJNA
Nąjbliisze oddziały:
KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 32, tel. 410 175
SŁUPSK, ul. Stary Rynek 2, tel. 260 21
SZCZECIN, ul. Płk.TA.Starzyńskiego 1, tel. 338 061
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OGLĄDAJ DZISIAJ TVP 1 o godz. 20
W KINACH JUŻ W LISTOPADZIE
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ROZMAITOŚCI

Poszukuję do współpracy osobę za
mieszkałą w Szczeclnku posiadającą
powierzchnię magazynową ok. 40 m kw.
nadającą się na magazyn art. spożywczych. Koszalin, tel. 42-62-35 do 15.

Gwóźdź do trumny
W nawiązaniu do artykułu pani re
daktor Czesławy Czechowicz „Papie
ros jak gwóźdź” (8-9.10.1994) chciał
bym wyrazić mój pogląd na temat pro
blemu nikotynowego.
Od pewnego czasu w wielu punk
tach Koszalina pojawiły się ogromne
plansze reklamowe, zachęcające do
palenia papierosów. Zgodnie z „du
chem czasu” chodzi, oczywiście, o mar
ki zagraniczne, różne Camele, Marlbo
ro, Goldeny itp. Mają one ożywić umysł
palacza, zwiększyć jego sprawność fi
zyczną, uprzyjemnić mu chwile wypo
czynku. Nie brak też wizualnych ak
centów protytoniowych na kioskach
sprzedających prasę i papierosy.
Zauroczony wymową reklamy mało
kto zwróci uwagę na ukryty na dole

Narybek
Każdy z wędkarzy cieszy się, kiedy
do jezior i rzek wpuszczany jest nary
bek. Są to małe rybki różnych gatun
ków, które wpuszczone do zbiorników
wodnych w naturalnych warunkach
będą żyły i rosły, aż do rekordowych
okazów, o których marzy każdy węd
karz. Jest to jednak proces długi.
Wzrost niektórych ryb jest powolny i
dopiero po kilku latach można stwier
dzić, jakie są wyniki zarybień.
Popularny wśród wędkarzy węgorz
rośnie bardzo powoli i dopiero po sze
ściu latach od zarybienia osiąga wagę
0,6 kg. Podobnie wolno rośnie okoń.
Taki 25-centymetrowy okoń też ma
sześć lat. Długi okres rozwoju ma rów
nież troć wędrowna. Od jesiennego tar
ła w rzekach przymorskich musi minąć
pięć lat do momentu, kiedy nastąpi
powrót troci do rzeki na naturalne tar
ło.
Są natomiast ryby, które rosną bar
dzo szybko. Bardzo popularny szczu
pak, który ma wiosenne tarło, już w
następnym roku jesienią potrafi być
sztuką o długości ponad 40 cm i już
przygotowuje się do kolejnego wio
sennego tarła. Równie szybko potra
fią rosnąć karpie, które w żyznych,
płytkich zbiornikach w ciągu dwóch
lat uzyskują wagę nawet jednego ki

planszy drobny napis ostrzegąjący z
powołaniem się na ministra zdrowia,
że palenie jest szkodliwe dla zdrowia i
może prowadzić do choroby nowotwo
rowej.
Reklama robi swoje. Nałóg nikoty
nowy szerzy się także wśród młodzie
ży szkolnej już od podstawówek poczy
nając.
Tymczasem w świetle badań nauko
wych, o czym informują min. publika
cje Centrum Onkologii - spustoszenie,
jakie wywołuje tytoń w ludzkiej popu
lacji, jest zatrważające. Wystarczy tu
powiedzieć, że palenie tytoniu powodu
je śmierć około 3 min ludzi rocznie na
naszym globie, w tym w Europie 450
tys., z czego na nasz kraj przypada 130
tys.
Czy w tej sytuacji społeczeństwo
może zachowywać się biernie? Czy spo
radyczne artykuły prasowe o szkodli
wości palenia, ukazujące się przeważ

lograma. Wędkarze pragną jednak,
aby w rzekach i jeziorach było dużo
ryb. Dlatego, czasami, naturalne tar
ło ryb nie wystarcza do wzrostu po
pulacji danego gatunku i trzeba za
rybiać wodę.
Akcrje zarybieniowe prowadzone są
wiosną i jesienią. W okresie wiosen
nym zarybia się rzeki gatunkami ryb
łososiowatych. Wpuszcza się narybek
troci wędrownej, łososia, pstrąga poto
kowego oraz do jezior siei i sielawy. W
okresie jesiennym prowadzi się zary
bienie rybami żyjącymi w jeziorach. Są
to karpie, szczupaki, liny, sandacze, a
czasami inne cenne gatunki np. sumy.
Te ryby świadczą o „rybności” jakiegoś
zbiornika wędkarskiego.
Wędkarze już nie zadowaląją się
leszczem i płotką. Chcą łowić inne cen
ne ryby. Bardzo często jednak nie zastanawiąją się nad tym, że zarybienie
kosztuje. A pieniądze na zarybienie
pochodzą z opłat za wędkowanie. Bez
wędkarzy nie będzie związku wędkar
skiego i nie będzie wód, w których
można łowić ryby, bez ponoszenia ko
sztów wygórowanych opłat za prawo
wędkowania.
Wędkarska prognoza brań
na weekend

PRAGA CZEKA

Czwartek, 27.10.1994 r.

nie z okazji dnia bez papierosa, wypo
wiedzi działaczy Polskiego Towarzy
stwa Przeciwtytoniowego, migawki w
programach telewizyjnych próbujące
zniechęcić do palenia, można nazwać
„obsesyjną kampanią antynikotyno
wą’?
Ma rację redaktor pisząc, że kondy
cja finansowa opieki zdrowotnej jest
fatalna, że długi służby zdrowia rosną
mimo ograniczenia usług medycznych,
wydłużają się kolejki do lekarzy, rosną
odczuwalne przez pacjentów koszty le
czenia. Stąd, moim zdaniem, wypływa
prosty wniosek, że tym bardziej nale
ży rozwijać antytytoniową profilakty
kę na przekór rodzimym i zagranicz
nym potęgom tytoniowym, należy to
czynić właśnie dla dobra społeczeń
stwa, w trosce o stan jego zdrowia, aby
oddalić widmo gwoździa do trumny.
Henryk Z.
Koszalin

Najpierw
na frytki,
później do
diesla
Półciężarówka z 4-osobową
kobiecą załogą stała się pierw
szym w USA pojazdem, który
przebył 4.800 km na zużytej ku
chennej oliwie, jedynie tylko
przefiltrowanej i z niewielkim
dodatkiem spirytusu drzewnego.
Przygotowanie tego rodzaju pa
liwa do diesla trwa 15 min. Sil
nik nie doznał w podróży żadne
go uszczerbku. Przeciętna pręd
kość samochodu w ciągu wypra
wy wynosiła 39 km/godz. (Al)

KRZYŻÓWKA 1-12
POZIOMO:

2)

gra na szachowni
cy, 4) anat. struna
grzbietowa, 7) ka
won, 8) flota wo
jenna Hiszpanii, 9)
zydel.

i

„SUFLER”

PO POLSKU...

POI®

8.00 Odrobina miłości,
ode. 19 - angielski serial
obyczajowy
8.30 Miś Jogi, ode. 4 - serial ani
mowany dla dzieci
9.00 Sąsiedzi, ode. 202 - austra
lijski serial obyczajowy
9.30 Skrzydła, ode. 11 - amerykań
ski serial komediowy
10.00 Dallas, ode. 39 - amerykań
ski serial obyczajowy
11.00 Airwolf, ode. 4 - amerykań
ski serial sensacyjny
12.00 Magazyn
12.30 Telegazeta
14.35 Program dnia
14.40 Kurs języka angielskiego
14.55 Filmoteka Narodowa Ordy
nat Michorowski Polska 1937; reż.
Henryk Szaro wyk.: Franciszek Bro
dniewicz, Kazimierz Junosza-Stępowski, Mieczysława Ćwiklińska
16.00 London Plus
16.30 Informacje
16.45 Gramy!
17.00 Odrobina miłości, ode. 19 amerykański serial obyczajowy
17.30 Jonny Quest, ode. 4 - serial
animowany dla dzieci
18.00 Sąsiedzi, ode. 203 - austra
lijski serial obyczajowy
18.30 Informacje
19.00 Plus Minus - program publi
cystyczny
19.15 Skrzydła, ode. 12 - amery
kański serial komediowy

19.45 Plus Minus - program publi
cystyczny
20.00 Więźniarki, ode. 51 - austra
lijski serial komediowy
21.00 Statek miłości, ode. 4 - ame
rykański serial obyczajowy
21.55 Gramyl
22.00 Informacje
22.30 Gillette World Sport Special
23.00 Na każdy temat
24.00 Oskar - magazyn filmowy
0.30 Fashion TV
1.00 Pożegnanie

TV

6.55 Dzień dobry z
POLONIA Polski 7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z... 9.00 Wiado
mości 9.15 Na polską nutę 10.00
Kuchnia polska - 6-ost. ode. serialu
11.00 Publicystyka 12.00 Wiadomo
ści 12.15 Sanatorium pod klepsydrą
- powt. 14.00 Podróże do Polski
14.30 Rozmowa dnia 15.15 Tata, a
Marcin powiedział... 15.30 Wspólno
ta w kult. -Tomasz Mentlewicz 16.00
Znaki czasu 16.30 Muzyczna Je
dynka 17.00 Teleexpress 17.15 Gru
by (1) - serial 17.45 Filmy animowa
ne 18.00 Noce i dnie (8) 19.00 Film
dokumental. 19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00 Publicysty
ka 20.15 Studio Kontakt 20.45 Co
nowego? - Tadeusz Woźniak 21.00
Panorama 21.30 Spektakl, który lu
bię i pamiętam: Krystyna Janda Fiodor Dostojewski Bracia Karamazow 0.10 Program na piątek 0.15 Za
metą start - film o tematyce sporto
wej 1.25 Zakończenie programu

Zatrudnię krawcowe na prace wykończe
niowe „Andora”, Koszalin, ul. Poprzeczna 6,410-154 w. 36._________________

Zatrudnię wykwalifikowane krawcowe i
osobę do obsługi overlocka. Andora, Ko
szalin, ul. Poprzeczna 6, tel. 410-154 w. 36.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Jantar-Textil” sp. z o.o. w Koszalinie, ul.
Morska 41 zatrudni wykwalifikowane
szwaczki przy produkcji ubrań robo
czych. Praca stała. Informacje telefoniczne, 432-631.___________________ __

Restauracja „Ratuszowa” w Koszalinie
zatrudni natychmiastabsolwentów szkół
gastronomicznych i średnich (męż
czyzn) na stanowiska: kelner, barman.
Kontakt osobisty.

ZAKŁAD Mechaniki Pojazdowej zatrudni:
mechanika samochodowego, specjali
stę diagnostę ze znajomością sprzętu
komputerowego oraz pracownika koor
dynatora pracy (wymagana praktyka w
branży motoryzacyjnej) do działu obsługi
klienta. Oferty: Koszalin, tel. 43-18-15.

Zatrudnimy: na stanowisko kierownika
robót, technika inst. sanit. z uprawnie
niami budowlanymi, wskazany własny sa
mochód osobowy; osobę ze średnim wy
kształceniem ze znajomością księgo
wości materiałowej i magazynowej. Ofer

Komunikacja Miejska
Spółka z o.o.

Od takiego skoku może zakręcić
się w głowie.

PAP/CAF-Andrzej Rybczyński

w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, telefax 435-73

oferuje usługi diagnostyczne prowa
dzone przez własną Stację Kontroli
Pojazdów w zakresie:

za swego ojca?

★ badania techniczne podstawowe dopuszczające pojazdy

Nieznani sprawcy podpalili
dwie stajnie wyścigowe,
których właścicielką jest 34-letnia córka byłego prezydenta
Francji, Valóry'ego Giscarda
d’Estaing - Jacinthe. Pastwą
płomieni padły 23 niezwykle
cenne konie. Chodzą plotki, że
być może Jacinthe stała się
obiektem jakiejś zemsty kogoś
z byłych przeciwników byłego
prezydenta. (Al)

samochodowe do ruchu
★ badania techniczne pojazdów przeznaczonych do między
narodowego transportu drogowego
★ badania techniczne pojazdów zasilanych gazem
★ badania techniczne pojazdów przed I rejestracją z tzw.
„importu indywidualnego”
★ sprawdzania i ustawiania geometrii kół jezdnych
★ analizy spalin w pojazdach o zapłonie iskrowym

ZAPRASZAMY/
GK-1853p

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy
w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 13

obwieszcza

że postanowieniem Sądu Gospodarczego z 26 paź
dziernika 1994 r. zostało ukończone postępowanie
upadłościowe Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowo-Handlowej „ARGOBUD” w Słupsku.

Kołobrzeg, ul. VI Dywizji Piechoty 60, tel. (0-965) 2 44 79
tax. (0-965) 2 85 07
Agencja Reklamowa Radia Kołobr
Hotel New Skanpol" ul.

tel. (0-965) 2 8211
wew. 124

UWAGA NOWE
NIŻSZE CENY
Wędliny, przetwory i mrożonki
drobiowe oferuje codziennie w
godz. 6.30-16.00
HURTOWNIA
„DROBEX-HEINTZ”
w Koszalinie ul. Połczyńska 18
(na terenie Hurtowni „HOLK" warzywa, owoce, napoje)
Serdecznie zapraszamy.

© POLMOZBYT

KOSZALIN

GG-3833p

SZCZYTY PER WERSJI

0/0-599-6182

PIONOWO: 1)

krew zwierza, 2)
np. estron, 3) pi
sak, 4) upływa, 5)
moc, wytrzyma
łość, 6) kabaret
Dziewońskiego.

„DREWEXIM” sp. z o.o. w Nowych Bieli
cach zatrudni stolarzy maszynowych z
przygotowaniem zawodowym i praktyką.
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste w sie
dzibie firmy. Nowe Bielice 35A.

B-H „Epsylon” zatrudni przedstawiciela
handlowego ze znajomością marketin
gu. Samochód mile widziany. Koszalin,
tel. 42-66-93 w godz. 8.00-9.00.

28-piątek
1
.
29-sobota
L dobre,ale
30-niedziela J zmienne brama
JANUSZ NYK

ty pisemne: PRI „HYDROEKO” sp. z o.o.
w Koszalinie, ul. Niepodległości 66.

METALPLAST-BIELSKO S.A.

KOMPLETNY SYSTEM STOLARKI
ALUMINIOWEJ
•►standardy światowe
*•* nowoczesne okna, drzwi, sufity, fasady...
«■ kabiny natryskowe
o
*- termoizolowane^rofile

Najtańsze wyroby
HOTELOWE OPOWIEŚCI

0/0-599-6183
SZALONE ORGIE

0/0-599-6178
MIŁOŚĆ KOBIET

0/0-599-6176

SAT1 5.30 Dziś rano w Niemczech
9.05 Love Boat - serial familijny USA
10.30 Sąsiedzi - austral, serial familij
ny 11.00 Młodzi i namiętni - serial
obycz. USA 11.55 Zaryzykuj 112.30 Pod
słońcem Kalifornii - serial famil. 13.30
Love Boat - serial familijny USA 14.30
Superboy - serial przygodowy. Gdzie
się podział Superboy 15.00 StarTrekserial 15.55 MacGyver - serial akcji
USA. Brzydkie kaczątko 17.00 Zaryzy
kuj! 17.30 Magazyn region. 18.00 Idź na
całość! 19.00 Wiadomości 19.17 „ran”
- sport 19.30 Koło fortuny - telegra
20.15 Rewir Wolffa - niem. serial krym.
Pająk 21.15 Schreinemakers - Talk
show 24.00 Rok meduzy - fr. thriller z
1984 r. 1.55 Star Trek - serial s-f
RTL5 .30 Poranny blok programowy
9.05 Kojak - serial krym. USA 10.00
Piękni i bogaci 10.30 Czas tęsknoty serial obycz. USA 11.00 Gorąca cena quiz 11.30 Potyczki rodzinne 12.00
Punkt 12 - Wiadomości 12.30 Rodzina
Springfieldów - serial 13.15 Santa Bar
bara 14.10 Morderstwo to jej hobby serial USA 15.00 Ilona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy! - Quiz
17.30 Okropnie miła rodzinka 18.00
Piękni i bogaci - serial familijny USA
18.30 Explosiv 18.45 Wiadomości

aluminiowe w Polsce
Przedstawiciel Handlowy
Koszalińskie Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 42
tel. 422-011, wew. 286, fax 427-140

19.10 Explosiv - magazyn 19.40 Dobre,
złe czasy 20.15 Na pomoc! 22.15 Po
sterunek- niem. serial polio. Zaginiony,
prawdopodobnie zabity 23.15 Gottschalk - Talk show 24.00 Wiadomości
0.30 Okropnie miła rodzinka 1.00 Ko
jak - serial krym. USA 2.00 Morderstwo
to jej hobby - serial USA

PRO 7 6.20 Program dla dzieci 7.40
Waltonowie - serial familijny USA 8.40
Domek na prerii 9.40 Czujka - film TV
USA, 1987 W rolach gł. Angie Dickin
son, Don Murray i Lynda Carter 11.30
Dwie damy i walet - serial komed. USA
12.05 Agentka z sercem - serial krym.
USA. Amanda strzela piłkami tenisowy
mi 13.00Aniołki Charliego - seria krym.
USA 14.00 Arabella Kiesbauer - talk
show 15.00 Dynastia - serial 16.00
Domek na prerii - serial familijny USA
17.00 Program dla dzieci 18.25 Dziecia
ki, kłopoty i my - serial famil. 18.55
Cooper i dziewczyny - serial komed.
19.25Alf - serial famil. 20.00 Wiadomo
ści 20.15 Zmowa milczenia - kanad.
krym., 1991 24.00 Wiadomości 0.10
Supergwiazdy - Nick Nolte 0.40 Dwój
ka z Palm Beach - serial krym. USA
Śmierć miss 1.40 Wiadomości
RTL 2 5.40 Delta - serial 6.05 Zorro
- serial 6.35 Filmy rysunkowe 9.45
Ruck-Zuck 10.15 Proszę o uśmiech
10.45 Benson - serial 11.20 Delta - se
rial 11.50 Hulk - seria s-f USA 12.50 Se
riale rysunkowe 17.20 Zorro - serial

*r certyfikaty europejskie
•► pełna paleta kolorów
\}m rewelacyjne anodowanie
(znak jakości QUALANOD)
•■ wszystkie warianty szkła
•■doradztwo, projektowanie,
wykonawstwo, montaż

17.50 Ruck-Zuck 18.20 Proszę o
uśmiech 18.55 Wiadomości 19.05 Hulk
- serial s-f USA 20.00 Wiadomości
20.15 Nawiedzony 2 - komedia USA,
1990 22.05 Wysokie napięcie - fr. film
akcji, 1988 23.50 Wiadomości 24.00
Gorączka telewizyjna - serial obycz.
USA., 19901.00 Hity reklamy 1.35 Wy
sokie napięcie
TNT 8.00 Seriale animowane dla
dzieci, m.in. Richie Rich, Miś Yogi, Jon
ny Quest, Jetsonowie, Jaskiniowcy
20.00 Wieczór filmowy TNT: Zamiana
ról 20.00 Książę i żebrak - film z 1937
r. 22.10 The Prisoner of Zenda - film z
1937 r. 0.05The Scapegoat-film z 1959
r. 1.50 Imitation General - film z 1958 r.
3.25 Honolulu - film z 1939 r.
MTV 6.00 Poranek z teledyskami
7.30 The Grind 8.00 Poranek z teledy
skami 9.00 Ingo zaprasza - klipy 12.00
Soul i reggae 13.00 Największe prze
boje 14.00 Popołudn. mieszanka 16.00
Sport 16.30 Raport Coca-Coli 16.45 Fil
mowe MTV 17.00 Wiadomości 17.15
Trzy przeboje jednego wykonawcy
17.30 Zadzwoń do MTV - Klipy na ży
czenie 18.00 Muzyka non stop 20.00
Najwięsze przeboje Pip Dann prezen
tuje hity 21.00 Most Wanted Show Rayä
Cokesa 22.30 Beavis i Butthead - se
rial animowany 23.00 Raport Coca-Coli
23.15 Filmowe MTV 23.30 Wiadomości
23.45Trzy przeboje jednego wykonaw

>i

o
o
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cy 24.00 Koniec? 2.00 Soul i reggae
3.00The Grind 3.30 Teledyski
DSF 6.00 Raport sportowy 7.00 Gim
nastyka 7.30 Raport sportowy 9.00
Gimnastyka - powt. 9.30 Bilard 10.30
Hattrick - magazyn piłkarski piłki noż
nej: liga hiszpańska 11.30 Sport na
świecie. Magazyn międzynarodowy
12.00 Golf Zawody w Kitzbuhel 12.30
Sporty motorowe Wyścigi starych sa
mochodów 13.30 Sporty magiczne Ma
gazyn: siatkówka na plaży, sporty ryzy
ka 15.00 Tenis Turniej ATP mężczyzn
w Sztokholmie, gry ćwierćfinałowe
22.15 Raport sportowy 22.30 Birdie magazyn golfaTurnieje PGA 23.15 Bi
lard Mistrzostwa Europy 0.15 Birdie powt. 1.00 Studio reklamy 1.15 Bilard powt.
\
EUROSPORT 8.30Aerobik 9.00 Jeź
dziectwo. Puchar Świata w skokach. Kon
kursy w Helsinkach i Monterey 10.00 Eurotenis - magazyn 11.00 Tańce sportowe.
Puchar Świata w Kolding 12.00 Magazyn
olimpijski 13.00 Motory. Międzynarodowy
magazyn sportów motorowych 14.00 Eurofun. Magazyn sportów nietypowych 15.00
Golf - live Volvo Masters w Valderama, Sotogrande, Hiszp. 17.00TenisTumiej WTA
kobiet w Wiedniu - gry o wejście do ćwierć
finałów 19.30 Eurosportnews 20.00 Wre
stling. Amerykańska liga zawodowa WWF
21.00 Sporty walki 22.00 Boks zawodowy
23.00 Tenis - magazyn GP 24.00 Żeglar
stwo - magazyn 1.00 Eurosportnews

SPRZEDAŻ
10 hektarów, Szczeglino. Koszalin,
12-52-45.
______________________
126p (1980) 10,5 min. Koszalin, 43-68-01.
126p (1982) -12.000.000. Sianów, Dworcowa 18.___________________________
126p (1988) FL. Koszalin, 41-51-64, po
16.________________________________
126p (1988). Siemianice. Młyńska 4.
126p (1993/94). Koszalin, 451-954.
AMORTYZATORY nowe - po fabrycz
nych cenach zbytu do picenzy, Trailor,
Freuhaut na zamówienie. Amortyzatory
do samochodów osobowych na zaopa
trzenie sklepów, ceny fabryczne i hurtowe. Koszalin, Mieszka 12a, tel. 42-64-38.

JABŁKA-Szampion, Elstar, Melrose,
Alva, Gloster, Spartan. Oferuje gospodarstwo sadownicze. Koszalin, tel. 42-25-81.
KASETY wideo. Białogard, tel. 53-12.
Terespol, tel. (0-080) 75-24-13._______
KIOSK - sprzedam lub wydzierżawię.
Koszalin, 45-01-99.
KOŁDRY. Kołobrzeg, 296-71.
KOZY, rottweilery. Koszalin, 422-122.
KRZEWY ozdobne-alejowe. Ogrodnic
two. Bogdan Pierzchalski. Bruskowo, 11-

21-22._______________________________________________
LADĘ chłodniczą. Słupsk, 436-256.
LOKAL na biura, sklepy. Słupsk, 261 -03.
MASZYNĘ do siatki- 4.000.000. Bobolice, Leśna 8/5. Skawiński.

APARAT fotograficzny japoński “Cosina”, lampa błyskowa, futerał, komputer
Schneider z monitorem. Pralka automa
tyczna polska, wirówka Neckerman, grill
z rożnem Rowenta, bardzo tanio. Koszalin, Bogusława II 32/3._______________

MERCEDES 813 D 6-cylindrowy lub zamienię na busa. Koszalin, 411 -864 (8-16).

ATRAKCYJNE ubiory ciążowe, wózki
dziecięce “Maluch”. Koszalin, Poltawska 6.

MONETĘ 1000 (1982) - sprzedam. Koszalin, tel. grzecz. 42-34-14.__________

AUD1100 diesel (1985) stan dobry. Koszalin, Zielona 51.__________________

NAJWIĘKSZY na Pomorzu wybór
drzew, krzewów owocowych i ozdob
nych, żywopłotów, dużych drzew szcze
pionych, róż, pnączy, bylin, rododendro
nów. Hortulus Centrum Ogrodnicze,
Dobrzyca 76, czynne codziennie.

AUD1100 35.000.000. Koszalin, 40-58-84.
AUDI 80 (1980). Bobolice, tel. 187-404.
AUTO-Części do mercedesa osobowe,
dostawcze. Koszalin, ul.Szczecińska 59,
42-20-47 wew. 34.__________________

MIESZKANIE 4- i 3-pokojowe oraz ga
raż. Koszalin, 411-888 (do 15), 454-678
(od 15).____________________________

NISSAN primera 2 litry D (1991) kombi.
Koszalin, 41-03-74, 42-69-09.________

AUTO-Handel Banasik -36 rat- PTS le
asing, komis-zamiana, wszystkie opłaty
na miejscu. Ciężarowe, osobowe, do
stawcze. Lombard samochodowy. Ko
szalin, Gnieźnieńska 38, tel. 42-24-64
czynny 7 dni._______________________

N0VES
Komputerowo-Telefoniczna
Giełda Samochodowo-Towarowa. Koszalin, 43-15-11 wew. 149 (9-16).

AUTO Handel Sługocki, Komis-Lombard.
Koszalin, Gnieźnieńska 47, tel. 42-42-09.

OKAZJA nowy narożnikowy komplet
wypoczynkowy + fotel tanio. Człuchów,
tel. 411-92, wieczorem.

AUTO Skoda Favorit. Nowe i używane
poleca Autoryzowana Stacja Obsługi- Sa
dowski. Koszalin, Kosynierów 47 a (przy
serwisie Nissan), 43-43-41,41-51-00.
BANK obrotu pojazdami, komis, kupno,
sprzedaż, raty, leasing. Koszalin, Morska
37A; 408-771.
BAZĘ magazynowo-produkcyjną 2000
m +1,3 ha terenu w Białogardzie - sprze
dam. Koszalin, 42-46-55.

NÓŻ taśmowy. Koszalin, 410-154 wew.
36, po 16 42-52-83._________________

OKNA, DRZWI PCV “REHAN”,
“GROMATHIC”, “PANPRAMA"
GRAZ
ALUMINIOWE. SUFITY
PODWIESZANE. BOAZERIE I ELEWACJE PCV, SPRZEDAŻ- MON
TAŻ “DEX-POOL", KOSZALIN, FIN
DERA 49, TEL./FAX 42-07-47.

BLACHY Borga, dachówki cementowe,
bitumiczne, płyty faliste, okna dachowe
Fakro, rynny Marley. Chojnice, ul. Gdań
ska 55, tel.70-695, codziennie 8 -17.

OKNA i drzwi plastikowe, alumi
niowe, drewniane - raty. BOAZE
RIA PCV, sufity podwieszane.
BRAMY garażowe, rolety, markizy.
Koszalin, 42-40-72 (8-16).________

BMW 320/85 - 4.900 DM. Koszalin,
43-22-64.

OPEL kadett 1.3S “Łezka grafit, metalik.
Słupsk, tel. 43-27-07.________________

BMW 320i na części, części do golfa II.
Koszalin, Chełmoniewo 24.

OPEL Vectra (1990) ABS, katalizator,
poj. 2000 i, centralny zamek. Szczecinek, 405-04, po 18.__________________

CAŁĄ dobę części kamaz, robur, avia,
multikar, “Moto Cezar”, Koszalin, Szarych
Szeregów 1, 422-978, 40-30-50. Złocie
niec, Mierosławskiego 5, tel. 71 -633 wew.
27.
MEBLE wypoczynkowe - skóra - taniowybór. Koszalin, Macierzy 24, 457-470.
CENTRUM Ogrodnicze “Wasze Ogro
dy”, Koszalin, Szczecińska 25a (obok
salonu “Citroena”) oferuje: drzewa owo
cowe i rośliny ozdobne- szeroki asorty
ment. Codziennie, 9-16.30.
CHODNIKI różnej szerokości, kolorów
dla domów wczasowych, firm i innych
odbiorców. Hurt i detal. Koszalin, Morska
33 (“Kazel”).
CHRYZANTEMY cięte, doniczko
we. Hurt-detal. Koszalin, Wojska
Polskiego 16, tel. 413-319,425-214.
CHRYZANTEMY cięte, Stacja Oceny
Sadzeniaków Ziemniaka. Koszalin,
Przemysłowa 4, tel. 43-26-39.
CHRYZANTEMY cięte. Stare Bielice 8b
(przy szosie szczecińskiej).
CIĄGNIK siodłowy Mercedes z nacze
pą, ładowność 60 m sześć. 91- 200 min
+ VAT. Koszalin, 42-46-55.
CZĘŚCI od nysy- rama, przednie i tylne
zawieszenie, 5 szt. kół. Śłupsk, 221-27,
21-792.
CZĘŚCI zamienne do samochodów za
chodnich. Zamówienia. Oleje, płyny, ko
smetyki “Auto Express", Koszalin, Po
wstańców Wlkp 19a, 42-78-51 wew. 259.
DRZWI pokojowe i łazienkowe - tanio.
Koszalin, 40-20-70.
DZIAŁKĘ warzywną lub zamiana na sa
mochód. Koszalin, 413-761.
ETZ 250e Słonino 11, tel. 115-564 po 17.
FIAT 125p 1300 ()1975/76) rej. do IX 95.
Darłówko, 21-47.
FIESTA 1,1. Koszalin, 43-18-60.

PIEC c.o. na olej opałowy. Szczecinek,
464-75.____________________________
PILNIE poloneza. Koszalin, Zielona 28,
40-52-16.
PŁASZCZE z flauszu, kurtki damskie,
suknie ślubne, garsonki - sklep “PrzyTeatrze”.Koszalin, Findera 18.__________
PŁASZCZ skórzany, damski (nowy
1.70,3.500.000) monitor zielony 14 cali,
300 tys. Koszalin, 45-48-62.__________

DO wynajęcia sklep w centrum handlo
wym Koszalina. Koszalin, Lechicka 9 m 1.

TANIO- pralkę i zmywarkę. Koszalin,
432-894.___________________________

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

TANIO lub zamienię dom 110 m kw. w
zabudowie szeregowej na 3-pokoje.
Szczecinek, Drahimska 2a___________
TANIO piec c.o., nowy piecyk gazowy na
propan butan, bojler elektryczny 100 I,
czeskie zawory i głowice termostatyczne. Koszalin, 405-776._______________
TARPAN, star - Leyland. Koszalin,
12-52-45.__________________________
TELEFAX z automatyczną sekretarką i
telefonem PANASONIC nowy, gwarancja, cena ok. 11 min. Koszalin, 187-228.

Elektryczne. Koszalin, 41-27-41.

JUNKERSY naprawa. Koszalin, 43-38-67.
KOSTKA- brukowa-układanie. Ogrody projektowanie, kompleksowe wykonawstwo. Koszalin, (094), 414-465.
LODÓWKONAPRAWY domowe, Ko
szalin, 185-777.
LODÓWKONAPRAWY domowe. Koszalin, 42-23-89.____________________
MAGNETOWIDY.

“FACTORIA” KOSZALIŃSKA GIEŁ
DA NIERUCHOMOŚCI I PRAW, LASKONOGIEG01,41-07-69. KUPIMY
MIESZKANIA 2-POKOJOWE - pro
wizja 1,5%.
“FACTORIA” KOSZALIŃSKA GIEŁ
DA NIERUCHOMOŚCI I PRAW, LASKONOGIEG01,41-07-69. ATRAK
CYJNY DOM 200 m kw. - ROKOSOWO-1,1 mld.
“FACTORIA” KOSZALIŃSKA GIEŁ
DA NIERUCHOMOŚCI I PRAW, LASKONOGIEG01,41-07-69. POSZU
KUJEMY GRUNTÓW PRZY MORZU
- JEZIORACH.

MAGNETOWIDY, komputery, naprawa.
Inż Wójcicki. Koszalin, 40-60-84, Fałata
15.________________________________

FART-NIERUCHOMOŚCI,
kupno,
sprzedaż. Kupimy mieszkania w Śłupsku. Słupsk, Grodzka 8/3, 276-25.

MALOWANIE, tapetowanie, solidnie, tanio, szybko. Koszalin, 41-42-70.______

MAŁŻEŃSTWO poszukuje mieszkania.
Koszalin, 405-899.__________________

WAGA jednotonowa, blacha falista z
rozbiórki, hydrofor, wentylatory. Koszalin, 12-52-45._______________________

MALOWANIE, tapetowanie, kasetony,
sufity podwieszane, elewacje PCV, VAT.
Koszalin, 43-62-16._________________

MAŁŻEŃSTWO z dziećmi poszukuje
mieszkania. Koszalin, 45-09-15.______

WIDŁAK, samochód Chrysler Le Baron
(1993), Jaguar (1987). Koszalin, 43-29-93.

ODNAWIANIE
410-679.

ZAMIENIĘ minibusa suzuki (1983, poj.
800, benzyna, gaz + części, stan b. dobry. Białogard, Grunwaldzka 18/6.

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

TELEWIZOR tanio. Koszalin, 42-73-42.
TKANINY meblowe.
Gnieźnieńska 53.

Koszalin,

ZIEMNIAKI Bryza z dowozem. Koszalin,
413-310(16-22).

AGENCJA detektywistyczno-ochronna
“Spec Serwis” S.C.- usługi ochrony mie
nia i osób, ustalenie wiarygodności kon
trahentów- stanu majątkowego i prawne
go oraz odzyskiwanie wierzytelności.
Koszalin, Zwycięstwa 137, pok. 911, tel.
411-452.____________
GIEŁDA Długów- Wywiadownia Gospodarcza “Info-Business” (0-94)41-17-96.
KSIĘGI Przychodów i Rozchodów. Ko
szalin, Słowiańska 5- dawny Transbud,
42-77-37 wew. 126.

wanien.

Koszalin,

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

WYNAJEM busów “Jan Travel” Kosza
lin, tel./fax 41-01-17.

2 mieszkania zamienię na większe w nowym budownictwie. Koszalin, 40-26-46.

AAA Pożyczki pod zastaw. Koszalin, Za
lesie 11, tel. 40-50-03.

2-POKOJOWE 48 m kw. komfortowe na
większe. Koszalin, 413-234.__________

Autolombard. Koszalin, Gnieźnieńska
38, 42-24-64._______________________

KAWALERKĘ na większe. Koszalin,
43-22-64.__________________________

LOMBARD - komis rtv (raty). Koszalin,
Waryńskiego 12, tel. 45-48-43.______

KOMFORTOWE 3-pokojowe w Kosza
linie, I piętro na dom do remontu. Koszalin, 43-44-03._______________________

LOMBARD- pożyczki pieniężne pod za
staw. Antykwariat- kupno, komis, sprze
daż starych mebli, obrazów, monet,
znaczków pocztowych, porcelany,
odznak, militariów, zegarów, instrumen
tów muzycznych. Słupsk, Kusocińskiego 7, 271-65.

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

STOLARNIA przyjmie zlecenia. Koszalin, 405-073.________________________
TELENAPRAWA. Słupsk, 248-83.

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

TRANSPORTOWE 1,51 VAT. Koszalin,
43-47-84, 40-54-76.
TRANSPORT 1t tanio. Koszalin, tel.
457-599.

GRUBOŚCIÓWKĘ stolarską, 3 fazy przenośną. Słupsk, 221-27, 21-792.

TV NAPRAWA w domu klienta. Koszalin, 453-560.________________________

HAMULEC najazdowy. Koszalin,
12-52-45.

UNICOM Białogard wykonuje: najtańsze
usługi galwaniczne na Pomorzu, tel.
(094) 12 24-31 wew. 258.____________

ZAMIENIĘ mieszkanie czteropokojowe
na mniejsze, I, II piętro. Kołobrzeg, tel.
264-13, po 18.

* ANGIELSKI, niemiecki. Koszalin,
41-61-06.__________________________
KURS Hostess - szansą dla Ciebie.
Agencja Doskonalenia i Promocji Kadr
“Impuls” zaprasza osoby 18-25 lat. Za
dzwoń: Koszalin, 42-57-16. Absolwenciudział w Banku Kadr.
KURSY komputerowe, Koszalin,
Piłsudskiego 28,42-48-20.

Wypożyczalnia samochodów. Koszalin,
Gnieźnieńska 38, 42-24-64.______'

NIEMIEMIECKI, korepetycje. Koszalin,
417-306.___________________________

POLONEZA (X11992). Koszalin, 40-50-78.

MIESZKANIE do 130 min. Słupsk, 273-32.

POLONEZA 1500, kolor biały (1990),
cena do uzgodnienia. Mielno, 189-558.

NAMIOT - stragan. Koszalin, 43-26-57.

ŻALUZJE- gwarancja, najtaniej. Kosza
lin, 42-36-53, 43-64-37.

USŁUGI

PRZYCZEPY kempingowe zachodnie,
mercedesa osob. 71 na chodzie, 15 min,
betoniarkę 250. Kołobrzeg, Partyzantów
1, tel. 270-57._______________________

@ ALARMY - pomieszczenia. Ko
szalin, 42-78-81, wew. 372, godz.
10-18.

ROZBIÓRKOWĄ dachówkę karpiówkę.
PPS, Zwinisław, tel. 36-11.___________

@ AUTOALARMY, odcinacze, blo
kady Mul-T-Lock, znakowanie.
Raty. Koszalin, Racławicka 15

SILNIK 4-suwowy do wartburga i VW
“garbusa” ze skrzynią biegów i zawie
szeniem. Bobolice, 187-377.
SKLEP “MAŁOLAT” - odzież dzie
cięca od 3-15 lat. Duży wybór kur
tek zimowych. Zapraszamy. KO
SZALIN, ZWYCIĘSTWA 21 C.H.
CEGIELSKIEGO (naprzeciwko
rest, chińskiej). KOŁOBRZEG, MA
RIAŃSKA 9 (nowa Starówka).

SPRZEDAM budynek wolno stojący 70
m kw., działka 7 arów, letni koło Karlina.
Kołobrzeg, 244-83 wew. 19.__________
Sprzedam działkę budowlaną 880 m.
Koszalin, Gnieźnieńska obok Toyoty, tel.
071 738-625._______________________
Sprzedam lub zamienię na mniejszy poloneza 1500. Koszalin, 40-55-10 po 15.
Sprzedaż cegły białej. Barwice, tel.
0-966/363-74._____________________

ALARM-Centrum autoalarmy, znakowa
nie, alarmy w obiektach. Słupsk, 243-70,
Niemcewicza 15.
AUTO-DI ESEL Ryszard Boruń. Koszalin,
ul. Lutyków 4/6. Zaprasza 7.30-15.30. Tel.
411-375, dom. 45-15-25._____________
AUTOALARMY, blokady, znakowanie,
radioodtwarzacze, telefony komórkowe.
Profesjonalny montaż. AUTO-PLUS, Ko
szalin, tereny podożynkowe, 452-500,
Słupsk, Zielona, 439-145.
BAWEŁNIANE i japońskie tapety natry
skowe. Koszalin, tel. 410-352 wew. 18.
BOAZERIA, podłogi, schody, odnawianie mebli. Koszalin, 405-073._________
Bramy garażowe, rolety, żaluzje, verticale. “Roltex”. Koszalin, Zwycięstwa 7-9.
Tel. 43-04-86 (15-18), 42-45-46 (9-15).
OCZYSZCZANIE dywanów, tapicerki
środkami “Feja”, Koszalin, 42-64-54.
CYKLINOWANIE, układanie parkietów,
montaż paneli, boazerii, Czarne, tel. 112.

SZAFĘ (1887), sypialnię (1927), Tel.
grzecz. 414-945 w ciągu 7 dni w godz.
18- 20.

CYKLINOWANIE, UKŁADANIE. KOSZALIN, 41-22-52.__________________

SZCZENIAKA charta angielskiego. Koszalin, 41-71-80, po 15.______________

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. Ko
szalin, 43-11-44.

SZCZENIAKI, coli. Koszalin, Zalesie 11,
40-50-03.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki.
Białogard, 51-28.

NAJWIĘKSZY wybór połączeń zagra
nicznych, wypoczynek Tunezja-Hercules Express. Słupsk, 261-03, 261-14.

RENOWACJA wanien. Połczyn-Zdrój
(0961 )-630-43._____________________

FIATA 126p (87-88). Koszalin, 40-24-71.

WARTBURGA tanio. Koszalin, 42-34-54.

PRYWATNA KLINIKA Chirurgii Ogólnej
i Plastycznej oferuje szeroki zakres za
biegów, w tym zmodernizowaną metodą
Liposuction, czyli modelowanie sylwet
ki ciała przez rozpuszczanie i odsysanie
nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Ko
szalin, 45-00-05, 42-15-52, 42-93-14.

WANDOM-Nieruchomości Koszalin, Pił
sudskiego 56, 45-30-51 wew. 277, kup
no, sprzedaż, zamiana, wynajem. Po
szukujemy mieszkań. Szczecinek 2-pokojowe 150.000.000, Darłowo 3-pokojo
we 380.000.000, Kołobrzeg 4-pokojowe
komfortowe 800.000.000.

TRANSPORT kraj i zagranica 1, 2.5, 4
tony, faktury VAT. Koszalin, 45-11-30,
wieczorem 43-49-03.________________

PIANINO, fortępian. Mielno, 189-158.

LECZENIE kamicy żółciowej metodą la
paroskopową, badania USG. Prywatna
Lecznica Chirurgiczna “Praxis”, Koszalin,
ul. Szpitalna 2. Informacja tel. 43-40-64,
45-39-14,________________

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

AUTA (zachodnie) po wypadku oraz
części skupujemy. Koszalin, Gwardii Ludowej 7, tel. (po 18) 408-610._________

NUMER telefonu. Słupsk, 24-111.

GABINET USG. Kołobrzeg, ul. Szpitalna 7. Soboty 10-11 .
_____________

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 78
m w centrum. Koszalin, tel. 45-06-58.

MIESZKANIE - Szczecinek, tel. 434-57,
po 15.
________________________ _

PROHAN oferuje węgiel: orzech,
kostka, miał, groszek oraz koks.
Ceny konkurencyjne. Słupsk, Prze
mysłowa 35, tel. 232-23, 439-421.
Dla hurtowników transport gratis
do15 km.

GABINET USG,Chirurgii Ogólnej i Pla
stycznej. Koszalin, 45-00-05, 43-65-71.

PRANIE dywanów, tapicerek samochodowych, meblowych. Koszalin, 40-52-01.

TRANSPORT 1 tona bardzo tanio. Koszalin, 42-26-68._________ ___________

KIOSK blaszany KK -5. Koszalin, tel.
45-14-02.

POSZUKUJĘ kawalerki lub mieszkania
2-pokojowego. Koszalin, 42-55-29.

GABINET Chirurgii Ogólnej i Plastycz
nej Wojciech Dąbrowski. Poniedziałki,
czwartki 16-18. Koszalin, Szpitalna 2,
pok. 107, 42-97-43, 42-15-52.________

SPRZEDAM dom wykończony, 750 min.
Koszalin, 45-20-43._________________

AUDI 100, audi 80, jettę od 1986 roku,
bezwypadkowe. Koszalin, 43-22-22.

DZIAŁKĘ budowlaną około 20 arów. Ko
łobrzeg - okolica. Kołobrzeg, Partyzan
tów 1.

POSZUKUJĘ warsztatu samochodowego w Koszalinie- dzierżawa, tel. 161 -316.

EKSPRESOWA naprawa protez den
tystycznych, prywatna pracownia, co
dziennie 15-17. Koszalin, Poliklinika,
Szpitalna 2, 429-744.________________

PRALKONAPRAWY. Koszalin, 42-68-95.

TELENAPRAWA zachodnie, radzieckie, krajowe. Koszalin, 40-51-77.
125-6p, poloneza, ładę, zagraniczne,
również po wypadku. Koszalin, 415-479.

POKÓJ do wynajęcia. Koszalin, Zwycięstwa 251._________________ ’

POL-SZROT części-blachy-zderzaki.
Będzino 11, tel. 162-289._____________

GOKARTA. Koszalin, 405-749.

HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWA
NEJ. BIAŁOGARD, UL. WILEŃ
SKA (PRZY KOŁOBRZESKIEJ).
ZAPRASZA 8-16, SOBOTY 8-12,
TEL. 46-26.

DREWNIANE ogrodzenia. Koszalin, 4052-01._____________________________

KUPIĘ wannę żeliwną (używaną). Koszalin, 45-20-43.____________________

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

HURTOWNIA- ZNICZE, ŚWIECE.
CHRYZANTEMY- kwiaty sztuczne,
żywe, stroiki. HURT-DETAL. Ko
szalin, Zwycięstwa 114,42-65-48.

TANIE kołdry - już 290 tys., podu
szki antyalergiczne. Producent
“Andra”. Koszalin, Mieszka I 24.
Tel. 42-62-15,41-05-00.

MATEMATYKA, fizyka. Koszalin,
41-61-06.

FORD fiesta 1.1 i C (1992). Koszalin,
410-877.

GOSPODARSTWO rolne 11 ha wraz z
budynkami, ciągnik C-355. Koszalin,
185-853.

DO wynajęcia magazyny c.o., woda,
energia, telefon. 12 km od Koszalina.
Koszalin, 12-52-45.

WEEERTIKALE, żaluzje, malowanie,
tapetowanie, kompleksowe wykończe
nie wnętrz szybko, fachowo. Koszalin,
42-79-21 wew. 248._________________

PŁUG zawieszany czteroskibowy. Szcze
panik Kazimierz, Domacyno 23, gm. Kar
lino.

SKRZYNKI drewniane “Owocarki”.
Słupsk, 250-21, wieczorem 221-64.

GOLF TD (1988). Kalisz Pomorski,
167-09.

DOM- roboty budowlane dekarskie,
hydrauliczne, stolarskie, malowanie, giazura, terakota. Koszalin, 41-59-75.

Antyki. Koszalin, 410-658.__________

FIESTĘ 1.0 tanio. Nowe Bielice (Dwornicki), po 15.

GOLF TD (1988). Kalisz Pomorski,
167-09.

TANIA odzież używana przecena 30%.
Koszalin, Zwycięstwa 159a.

ŻALUZJE DO SAMODZIELNEGO
MONTAŻU JUŻ OD 55 TYS. ZŁ.
SKLEP, KOSZALIN, MATEJK119.
ŻALUZJE, drzwi harmonijkowe. Koszalin, 415-284.________________________
Żaluzje, stoisko Rolniczy Dom Towarowy. Słupsk, tel. 284-49.______________
ŻALUZJE, tapicerki. Koszalin, 403-276.
ŻALUZJE, verticals, tapicerka drzwi.
Koszalin, 42-25-49._________________

AAAA NORD-NIERUCHOMOŚCI. Mie
szkanie jednopokojowe 37 m kw. ul. Koł
łątaja 230.000.000. Kupujemy mieszka
nia płacąc gotówką. Koszalin, Zwycię
stwa 137, tel/fax 425-039,427-921 wew.
176._______________________________
A “ANKAM"-Nieruchomości. Koszalin,
Zwycięstwa 109, 42-26-19. Dom wolno
stojący, z lokalem gastronomicznym,
Władysława IV -1,5 mld._____________
ABAKUS-Nieruchomości. Koszalin, ul.
Zwycięstwa 152, kupi, sprzeda działki,
mieszkania, domy. Telefony w rejonach:
Koszalin 41-13-81, Białogard 59-84,
Świdwin 523-20, Darłowo 29-96, Szczecinek 574-97, Miastko 53-42._________
AGENCJA “Jasiński-Nieruchomości”,
Koszalin, 428-448, 422-361. Do wynaj
mu lokal z częścią mieszkalną z telefonem, 100 m, Mielno._________________
CHCESZ kupić, sprzedać mieszkanie,
dom, działkę? Zadzwoń - Koszalin, 430541. Przyjdź - Piastowska 1, róg Młyń
skiej. Prowizja 1,5% - tylko kupujący. Pośrednictwo “LOCUM"._______________
DELTA-Nieruchomości Szczecińska 25
A. Atrakcyjne tereny pod budownictwo
oś. Południe. Duża oferta działek. Ko
szalin, 42-78-41 wew. 277, 43-67-13.

LOMBARD, Koszalin, Kaszubska 3 (w
podwórzu), 42-72-60._______________
LOMBARD “Lend”, Koszalin, Piłsud
skiego 56 (Miastoprojekt), 45-30-51
wew. 226.
“Partner” Lombard-Komis.Auto, złoto,
RTV, AGD. Koszalin, Gierczak 7, tel.
40-89-83. Kołobrzeg, Strzelecka 1.

MATEMATYKA, Koszalin, 45-24-00.

PLANUJESZ karierę, szukasz pracy,
chcesz zmienić zawód. Pomoże Ci w
tym kurs Richarda Nelsona Bollesa
“Spadochron”. Zajęcia prowadzone
przez licencjonowanych trenerów. Twój
sukces jutro- zainwestuj dzisiaj. Koszalin, 425-716.________________________
POMORSKIE Centrum Edukacji Kom
puterowej icMax - kurs AutoCad v.12,
41-42-44.__________________________
WYCENA NIERUCHOMOŚCI. 2-semestralne Studium Podyplomowe. 110-godzinny kurs. SITR ul. Jana z Kolna 38
Koszalin, tel. 42-25-81,42-39-13.

ŻALUZJE vertikale. Koszalin, 41-54-54.
ŻALUZJE wertikale. VAT. Koszalin,
41-41-49.

LOMBARD - pożyczki pod zastaw.
Słupsk, Buczka 1,24-111 (stara przycho
dnia^______________________________

FIRMA GAMA SAN TECHNIKA
SANITARNA W KOSZALINIE UL.
SZCZECIŃSKA 38 ZATRUDNI:
DYREKTORA DS. MARKETINGU I
ROZWOJU. WYMAGANA: PRAK
TYKA I DOŚWIADCZENIE. KO
SZALIN, TEL.41-04-74.
JEDYNA firma na Pomorzu, która cię
bezpłatnie przeszkoli i da 15.000.000
miesięcznie. Koszalin, 45-03-20.
NOWO powstała firma reklamowa po
siada jeszcze sześć wolnych miejsc pra
cy. Koszalin, 42-72-24.

-777 SEC- Koszalin, Kaszubska 1. Tel.
41-18-51. Zapraszamy 14-2. Zatrudnię
panie.
000 EXLUSIV NIGHT CLUB “ABIGAJ” poleca DRINK BAR, INTYM
NE POKOJE, TOWARZYSTWO
NOWYCH PAŃ, Mielno Słowackie
go 1, tel. komórkowy 090-530-441.
Zapraszamy, 20-8. Zatrudnię-zakwaterowanie.
AGENCJA “Sabrina” zaprasza całodo
bowo. Koszalin, 42-24-75.
“EKSTAZA” zaprasza na pokazy
erotyczne, masaż tajlandzki oraz
kino wideo, w godz. 10-20, niedzie
la 16-20. Koszalin, ul. Grunwaldz
ka 6, tel. 42-57-45.
EKSTRADZIEWCZYNY. Kołobrzeg,
279-07, zatrudnimy panie.___________
IDA. Słupsk, 224-53.________________
“KASIEŃKA", 42-41-40. Zatrudnię panią, zakwaterowanie._______________
Koszalin, 43-30-31. Dzwoń!
“KURTYZANA" - KLUB TOWA
RZYSKI ZAPRASZA. Koszalin,
405-899. Zatrudnię, zakwaterowa
nie.

PRZYJMĘ dziecko pod opiekę. Koszalin, 405-891.________________________

LORELAY- Koszalin, 41-12-10. Za
dzwoń!!!___________________________

PRZYJMĘ, zlecę pracę murarzowi - roz
budowa domku jednorodzinnego. Koszalin, 81-29-94.____________________

“ROMA” 226-10 Kołobrzeg. Zatrudni panie.________________________________

SAMOCHÓD dostawczy, laweta, język
niemiecki, tani transport. Kraj- Europa.
Koszalin, 40-80-81._________________
ZAKŁAD Krawiecki zatrudni krojczynię
oraz wykwalifikowane krawcowe. Koszalin, Boya -Żeleńskiego 1._________

ROXANA Extra- zadzwoń. Kołobrzeg,
237-91.____________________________
SARA. Kołobrzeg, 213-85.___________
SUPERDZIEWCZYNY.
272-39.

Kołobrzeg,

ZATRUDNIĘ farmaceutę. Koszalin,
43-48-88 po 18.
GARNITURY (drobne przeróbki gratis!)
“Tano”, Połtawska 6 (d.’Tęcza").______
AMADENT- Zespół stomatologów. Usu
wanie, leczenie, także w narkozie. Pro
tezy akrylowe, szkieletowe, porcelana również reperacje. 40-50-36 lub 43-1087, Koszalin.

GARNITURY, marynarki, spodnie - tanio
oferuje sklep “MEN”, Koszalin, 1 Maja

10._______________________________________________
ZIEMNIAKI z dostawą do domu. Atrak
cyjna cena. Koszalin, 453-706.

I

■

Telekomunikacja Polska S.A.
Zakład Telekomunikacji w Koszalinie

27.10.1994 r.

ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na wykonanie prac remontowych domków kem
pingowych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczyn
kowym w Jeleniu k. Szczecinka.

dorofattM

m,.

gwarancji!

Oferty w zalakowanych kopertach (z napisaną na niej inf. przetarg-Jeleń) powinny zawierać:

nazwę oferenta i krótką charakterystykę zakładu
★ stawkę roboczogodziny z rozbiciem na składowe
'k deklarację co do kosztów transportu

TARGI
MOTORYZACJI

Oferty należy składać w sekretariacie ZT Koszalin, ul. Ra
cławicka 4 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod nr
42-70-23 w godzi 10.00-14.00.

25-27 listopada 1994 r.

Koszalin, Hala Gwardii

Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru ofert
i unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

zapraszamy do udziału:
• dealerów motocykli i samo
chodów różnych marek
• zakłady usługowo-naprawcze
• sklepy motoryzacyjne i myj
nie samochodowe
• banki i towarzystwa ubezpie
czeniowe
• agencje sprzedaży ratalnej i
firmy leasingowe
• szkoły nauki jazdy

GK-1835

GK-1775pa

MATERIAŁ POSIADA ATESTY POLSKIE I AMERYKAŃSKIE

PEŁNY KOMPLET
----------------------- BEZ VAT

i

Koszalin,
ul. Bogusława II3;
tel.41-10-59

□ SUFITY PODWIESZANE typu THERMATEX
□ SPOIWA GIPSOWE produkcji krajowej i importowane
□ SZTUKATERIĘ GIPSOWĄ
□ AKCESORIA I NARZĘDZIA
□ FRANCUSKIE TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
□ SYSTEMY WENTYLACYJNE

ŚWIETLÓWKI
ŻARÓWKI
BATERIE

sob. robocze 10.00-16.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

'■-------

-

B

oraz
- przyjmowanie zleceń telefonicznych
- przyjmowanie zleceń z odroczoną
płatnością
- przyjmowanie zleceń w dniu sesji
GG-3772pa

Koszalin, ul. Przemysłowa 1/3 fTepro"), tel. 43-24-81
Szczecinek, ul. Koszalińska 84 ("PTL"), tel. 400-87
Piła, aL Lipowa 36, tel. 12-54-04,13-64-71

OTWIERAMY RACHUNKI
INWESTYCYJNE DO OBROTU
PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE s.c

w Karlinie
ogłasza przetarg ofertowy na:

75 - 249 KOSZALIN
Niepodległości 66
tel. 40-66-34, fax 40-86-50

PRZYJMUJEMY DO DEPOZYTU
AKCJE SPRZEDAWANE
W PUBLICZNYCH OFERTACH

1. Rozbudowę kotłowni gazowej w budynku ul. Konopnicka nr 6,
2. Wykonanie przęcisku przyłącza kanalizacyjnego pod ul. Koszalińską nr 18,
3. Przeprojektowanie instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych
przy ul. Szczecińskiej nr 3 i nr 9.
Informacji szczegółowych udziela w Dziale Energetycznym Mieczysław Siejak, tel.
205. Termin składania ofert w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszenia. Zastrze

OLIMPIA 2000

TROCAL J( g®* stolarka aluminiowa i drewniana
us* system drzwi przesuwanych LUCCI
sis’ bramy garażowe i przemysłowe HÖRMANN

gamy prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez poda
GK-1838
nia przyczyn.

ASTOR

tsfeffjOL

GK-1847p

DOGRYWKA NA GIEŁDZIE
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

EKOTECHNIKA.

75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 148, tel./fax 41-17-98

doskonały sprzęt sportowy firmy

__________________________________________________________________________

ZA KILKA DNI NOWA OFERTA PUNKTU
OBSŁUGI KLIENTA BIURA MAKLERSKIEGO

GK-3721p

ESPAR poleca:

Koszalińskiej Centrali Materiałów Budowlanych
w Szczecinku, ul. Łukasiewicza 3, tel. 43-997
w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, tel. 249-73

BANK ZE ŚCISŁEJ CZOŁÓWKI POLSKICH BANKÓW

75-122 KOSZALIN ul. Szczecińska 59, tel. 42 20 47 do 49 w. 27, fax 42 44 71

tel. 43-01-57
Koszalin, ul. Morska 4
Czynne: pn. -pt. 10.00-17.00

do nabycia: w Hurtowniach

KREDYT BANK 5 A

LATARKI

HURTOWNIA P.I.B. PaKoBud

HURT-DETAL

Zapraszamy!

LAMPY RTĘCIOWE ISODOiU
OPRAWY OŚWIETLENlBWEi

□ PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

ŚWIECE

TO Ąolobó*
zo

z PVC i CPVC
łączone metodą klejoną

-23,2,-26,0,- 30,2,-

OSPRZĘT ELEKTROmstóllfffeYrJNY

OFERUJE:

„ADDIMENT"
— plastyfikatory
— superplastyfikatory
— przyspieszacze
— opóźniacze
— domieszki napowietrzające
— do betonowania podwodnego
— plastyfikatory do kostki brukowej
(podnoszące intensywność barwy)

KBE,

486SX/25
486DX/40
486DX2/66VLB

polecają w cenach fabrycznych

niDR GIPS

poleca domieszki
do betonów firmy

eErTröc

INSTALACJI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

HURTOWNIE ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH

DYSTRYBUTOR FIRMY

Zgłoszenia: Targi Bałtyckie sp. z o.o.
75-256 Koszalin, ul. Stoczniowców
11-13, tel./fax (0-94) 41-60-86

RU11Y
KSZTAŁTKI
ARMATURA

ASTOR

ASTOR

YORK

atlasy, ławeczki, rowery, stepery, symulatory wioseł, kombinezony odchudza
jące, hantle i sztangi, wyposażenie siłowni i sal gimnastycznych oraz sprzęt tu
rystyczny, namioty, śpiwory, materace, leżaki, koce.

HURTOWNIA
ARTYKUŁÓW
KOSMETYCZNYCH
I CHEMII
GOSPODARCZEJ

SPRZĘT REHABILITACYJNY BEZ PODATKU VAT!
BIURO HANDLOWE PPHU „ESPAR” Sp. z 0.0.
Koszalin, al. Zawadzkiego 2/229, tel. 415-472, tel./fax 453-987
Sklepy „ESPAR”: Koszalin, ul. Zwycięstwa 152; Kołobrzeg, ul. Piastowska 2
GK-934pa

m I\ \

No życżenie klienta
towar dowozimy bezpłatnie

codziennie
w godz.
od 7*30 do 15.00
oprócz
niedziel i świąt

RADIOM

tel./fax 45 28 12

■

KOSZALIN 103.1

0 Koszalin

SHT

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

Zapraszamy

ASTOR

JJJP^
INFORMACJA:
■^1
POK Kredyt Bank SA

SALON
MEBLOWY

ul. Piłsudskiego 85
tel. 410 510, 414 176

Pan Krzysztof Staszak - makler

ei

poleca

BOGATY WYBÓR MEBLI
NAJLEPSZYCH FIRM KRAJOWYCH

RATY BEZ WPŁATY
I PORĘCZYCIELI
Bezpłatny dowóz mebli
na terenie Koszalina
Koszalin, ul. ZWM 15, tel. 45-19-41.

ajskuteczniejszaREKLAMA
o największym zasięgu |

BIURO OGŁOSZEŃ ZAPRASZA

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

KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 43, te!. 41-55-07, fax 42-4058, czynne w godz. 8-17, w soboty 8-13 * ui. A. Lampego 18/
20, tei. 42-62-61 wew. 316, w godz. 8.00-16.30, w soboty 8-13.
"Media Press", ul. Zwydęstwa 6a, tel. 42-78-51 wew. 294 w
godz. 8-16.
OGŁOSZENIA NA TELEFON:
* 45-75-37 * 43-38-96 (w godz. 8-10)
*45-29-33 (całą dobę).
SŁUPSK
„Głos Słupski” - sekretariat redakcji, ul. Filmowa 2, tel ./fax:
271-12.

80 * PKO ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (parter,
p. 19).
DARŁOWO * DOM KSIĄŻKI - ul. Powstańców Warszawy
46, tel. 25-59.
DRAWSKO POMORSKIE * oddział redakcji, ul. Piłsudskiego
29, tel. 327-79.

Os. Niepodległości Pawilon Wielobranżowy, ul. Dmowskie
go 8, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8-19; środa, so
bota, niedziela 8-13.
OGŁOSZENIA NA TELEFON: * 436-436 * 289-54 (tel. i fax
całą dobę).
BIAŁOGARD * Zakład Budżetowy Kultury i Sportu (d.
Ośrodek Kultury) - ul. 1 Maja 15, tel, 23-34.
BOBOLICE * Agencja Pomorskiego Towarzystwa Ubezpie
czeniowego „GRYF’ SA, pi. Zwycięstwa 6, tel. 251.

KOŁOBRZEG * redakcja, ul. Zwycięzców 11, tel. 271-49
Urząd Rejonowy - pl. Ratuszowy 1, p. 6, tel. 235-65 * PW
„KHAN”, ul. Sienkiewicza 17, tel. 271-64.
LĘBORK * oddział redakcji, ul. Czołgistów 5, tel. 625-322
* plac Pokoju 6, kancelaria 'Temida", tel. 625-088,622-853.
POŁCZYN-ZDRÓJ * z U.H. „Dukat”, ul. Grunwaldzka 4, tel.
63-409.
SŁAWNO * „GROMADA” - ul. Rapackiego 2, tel. 70-

12.;
SZCZECINEK * ul. 1 Maja 14 „Intropol”, tel. 423-89 * Radio
"Reja", ul. Fabryczna 13.
USTKA * OSiR „Jantar” - ul. Grunwaldzka 35, tel. 144-769,
145-586.
ZŁOCIENIEC * Księgarnia, ul. Piłsudskiego 2.

Czynne 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
GK-3547pa

Burmistrz Miasta Ustki
zgodnie z art. 30 ustawy z 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym

zawiadamia o wyłożeniu do publiczne
go wglądu miejscowego ogólnego planu
zagospodarowania przestrzennego Ust
ki w obrębie śródmieścia Ustki.
NAMIĘTNE
PRZYJACIÓŁKI

0/0-599-6637
MOCNY
SEX

0/0-599-6629
SEKRETY
HOTELU

0/0-599-6632
*iV Antyle, optata za telefon 66 9CÜ zrrrn

Projekt planu będzie wyłożony w Urzędzie
Miasta przy ul. Marynarki Polskiej 40 od 4
do 24 listopada 1994 r. w godz. od 9.00 do
15.00 w pokoju nr 13.
Zainteresowane organy administracji, jednost
ki organizacyjne, organizacje i osoby fizyczne
mogą zgłaszać wnioski i uwagi do wyłożone
go projektu planu w okresie jego wyłożenia.
GK-1842

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
A AAA NORD-Nieruchomości. Mieszka

SPRZEDAM 126p, 16.500.000. Koszalin,

nie trzypokojowe 63 m kw., ul. Władyslwa
IV, 410 min. Kupujemy mieszkania płacąc
gotówką. Koszalin, Zwycięstwa 137, tel./
fax, 425-039,427-921 wew. 176.

184-289.________________________

SPRZEDAM GOLFA (1977), bojler elektr.
50I. Koszalin, 414-207._______________

SPRZEDAM mercedesa 115. Koszalin,

EXPRESSOWA naprawa lodówek, zmy-

Szpitalna 10.________________________

warek u Klienta. Słupsk, 29-330.

SPRZEDAM mercedesa 250D (1992)

KUPIĘ silnik opla kadetta 1300 cm sze-

16.000 PM. Białogard, 47-68.__________

śc. Koszalin, 45-10-09 po 20.__________

SPRZEDAM silnik 220D, kompletny ze
skrzynią biegów, mały przebieg. Koszalin,
42-60-82.___________________________

MAŁŻEŃSTWO emerytów zatrudnię w
charakterze gospodarzy na wsi. Warunki
do uzgodnienia: Górawino, gm. Bobolice,
tel. 187-897.________________________

WYSOKA nagroda za informacje, wskaza
nie sprawcy kradzieży VW golfa srebrny
metalik KG 4747 dnia 25.10.94 w Koszali
nie, Dąbrowa 1, gm. Sianów, tel. 185-149.

PIANINO tanio kupię. Koszalin, tel, 4506-03.

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
im. R. Traugutta
w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
wykonanie następujących robót remontowo-bu
dowlanych w budynku administrowanym przez
Wojskową Administrację Koszar Nr-2:
1. Wykonanie nadbudowy komina stalowego 0 700 wraz
z konstrukcją mocującą
2. Montaż komina
3. Przedłużenie decyzji o dopuszczalnej emisji.

Termin realizacji - 28.11.1994-20.12.1994 r.
Termin składania ofert do 24.11.1994 r.
OFERTY WINNY ZAWIERAĆ:

- imię, nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetar
gu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę za wykonanie robót w postaci kosztorysu
umownego - ryczałtowego na każdą pozycję przetargową opra
cowaną na podstawie dokumentacji oraz wizji lokalnej

- dokumenty stwierdzające wiarygodność ekonomiczną i tech
niczną oraz referencje z dotychczasowej działalności.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać w WSOWOPI.
budynek 1 pok. 130 (kancelaria jawna) w terminie do 24.11.1994 r.
Cześć jawna przetargu odbędzie się 25.11.94r. w godz.
9.00-10.00 w pok. nr 4, budynek 1, część niejawna jak wyżej
dogodź. 15.00.
Dodatkowe informacje o wykonaniu robót można uzyskać oso
biście w WSOWOPI. budynek 1, pok. 7 lub telefonicznie pod
nr 45-66-04.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn.
GG-3935

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 25 października 1994 roku zmarł

MICHAŁ
BLECZYC
Pogrzeb odbędzie się 28 X1994 r. o godz. 14.00
na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

RODZINA
GG-3937

Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
a szczególnie płk. Frydrychowi,
Kolegom i Współpracownikom z Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
oraz ze Strażnicy Straży Granicznej w Darłowie
jak również Burmistrzowi Miasta Darłowa
za udział w ostatniej drodze
Äp

ZDZISŁAWA GÓRNEGO
serdeczne podziękowania
ikłada
ZONA z SYNAMI

GG-3936

Z głębokim bólem zawiadamiamy,
że 23 października 1994 roku zmarł
w wieku 72 lat

TADEUSZ MOCH
Pogrzeb odbędzie się dziś, 27 października 1994 roku
o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Kaszubskiej w Słupsku.

RODZINA
GG-3940

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 25 października 1994 roku zmarł

SPORT

Czwartek, 27.10.1994 r.

Za zwycięstwo 3 pkt, odpowiedź na list ministra S. Paszczvka

II liga koszykówki

Derby po raz piąty Obradowała piłkarska centrala
że słabo, a z pola widzenia zniknął po
Najbliższe dwa występy koszyka
nownie Tanasejczuk (podobno kłopo
rzy Kotwicy Kołobrzeg przed własną
ty paszportowe?). W sezonie 1994/95
publicznością będą spotkaniami derkołobrzeski szkoleniowiec nie mógł
boWymi. Już w najbliższą sobotę Ko
więc w żadnym meczu skorzystać ze
twica podejmować będzie AZS-ZAwszystkich zawodni
GAZ Koszalin, a za
ków. Stąd też może
dwa tygodnie ATSW II lidze
porażka ze słabym
Szabel Koszalin.
Spartakusem Jelenia
Mecze derbowe
sezon 1992/93
Góra oraz z mocną,
Kotwicy i AZS-ZA- AZS Koszalin - Kotwica Koło
ale jednak do ogra
GAZ od początku brzeg 127:98
nia, Astorią Byd
elektryzowały kibi Kotwica - AZS 94:99
goszcz.
ców z obu miast. Na
sezon 1993/94
AZS-ZAGAZ nie
strój
sportowego AZS-ZAGAZ Koszalin - Kotwi
należy do zespołów
święta udzielał się ca 81:75
silnych kadrowo. Po
też jego bohaterom - Kotwica-AZS-ZAGAZ 104:90
tencjalni liderzy An
koszykarzom obu ze
sezon 1994/95
drzej Kirejczyk i Ma
społów. Bez względu Kotwica -AZS-ZAGAZ ?
rek Korgiel nie za
na zajmowaną w ta
wsze wywiązują się
beli pozycję i końco
ze swoich zadań. Na szczęście w trud
wy wynik, pojedynki te były niezwy
nych chwilach (szkoda, że nie za
kle zacięte, a walka o miano najlep
wsze!) włączają się inni zawodnicy szego zespołu w województwie trwa
Piotr Kondraciuk (z powodu urazu
ła do ostatnich sekund. Początkowo
odniesionego w ostatnim meczu, jego
lepiej wiodło się koszalińskim akade
występ w Kołobrzegu stoi pod zna
mikom. Ostatnie, czwarte spotkanie
kiem zapytania), Rafał Kottas i, gra
przyniosło przełamanie złej passy
jący znacznie lepiej niż w poprzednich
Kotwicy.
sezonach, Paweł Koczan. W każdym
W obecnych rozgrywkach Kotwica
meczu wciąż jednak widać brak ruty
i AZS-ZAGAZ są sąsiadami w tabeli,
ny u akademików, zespół jest też jed
zajmując odpowiednio 6. i 7. miejsca
nym z najniższych ze wszystkich druz bilansem po 3 zwycięstwa i poraż
goligowców. O tym, kto będzie lep
ki. Dla akademików, którzy w ub.
szy w piątym w II lidze pojedyn
sezonie spadli z II ligi, a występują w
ku derbowym przekonamy się w
niej obecnie dzięki wycofaniu się Skry
sobotę (29 bm.) o godz. 18 w hali
Warszawa, dorobek ten jest zupełnie
przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu.
przyzwoity. Na więcej z pewnością
Koszykarze ATS-Szabel Koszalin
liczyli kibice kołobrzescy. Przybycie
wybierają się w daleką podróż do Bia
dwóch nowych zawodników, doświad
łegostoku na mecz z coraz lepszym
czonego Tomasza Saganowskiego i
Instalem. Najbliższy rywal koszaliwysokiego Adama Molskiego, rozbu
nian rozpoczął od trzech porażek.
dziło nadzieję na grę Kotwicy w czo
Obecnie zespół ten prezentuje o wie
łówce ligi. Niestety, od początku se
le lepszą koszykówkę, gromiąc kolej
zonu trener Jerzy Olejniczak ma pro
nych przeciwników. ATS to aktualny
blemy z zestawieniem zespołu. Naj
wicelider tabeli. Zapowiada się więc
pierw na klub pogniewał się Nikołaj
na ciekawe widowisko, ze szczęśli
Tanasejczuk. Po jego powrocie proble
wym, oby, finałem dla koszalinian.
my miał Mirosław Czerniakiewicz.
(jak)
Teraz Czerniakiewicz gra, sęk w tym,

0 mistrzostwo województwa
Kończą się rozgrywki w rundzie je
siennej piłkarskiej ligi żaków (chłop
cy urodzeni w 1982 r. i młodsi). Jak
się dowiedzieliśmy, nie wystartowa
ły do tych rozgrywek grupy świdwińska i szczecinecka. Tak więc zespoły
rywalizujące w grupie sianowskiej
walczą w oficjalnych mistrzostwach
województwa.
W przedostatniej kolejce Gwardia
Koszalin pokonała Wiekowiankę Wie
kowo 3:0 (bramki Krzysztof Urbano
wicz - 2, Przemysław Wierzbicki), a
Bałtyk II Koszalin zremisował z
pierwszym zespołem tego klubu 1:1
(bramki: dla Bałtyku II Łukasz Ka
mieniecki, dla Bałtyku I Jacek Cuper).
10-2
Gwardia
8-2
Tur-Victoria
Bałtyk II
3-8
Bałtyk I
3-5
1-8
Wiekowianka
O pierwszym miejscu zadecyduje
mecz Gwardia - Tur-Victoria Sianów,
który odbędzie się 27 bm. w Koszali
nie. W tabeli strzelców prowadzi K.
Urbanowicz - 5 bramek przed P.
Wierzbickim (obaj Gwardia) - 4
bramki, (jak)

Krótko
Berger i Aiesi pozostają
w Ferrari
Austriak Gerhard Berger i Francuz
Jean Aiesi postanowili pozostać w Fer
rari i będą reprezentować barwy wło
skiego zespołu w przyszłorocznych mi
strzostwach świata Formuły I. Niepraw
dziwe okazały się tym samym pogłoski
o przejściu francuskiego kierowcy do
ekipy Jordana.
Na dwa wyścigi przed zakończeniem
sezonu Berger zajmuje w klasyfikacji
mistrzostw świata trzecią pozycję, za
liderem Michaelom Schumacherem
(Niemcy, Benetton) i Damonem Hiliem
(W. Brytania,Williams), Aiesi jest piąty.

O awans do
ćwierćfinałów
Ostatnie mecze mistrzostw świata
siatkarek decydowały o awansie do
ćwierćfinałów i rozstawieniu zespołów w
pojedynkach 1/4 finału, które zostaną
rozegrane 28 bm. Wyniki: Brazylia Chiny 3:0, Kuba - USA 3:0, Japonia Ukraina 3:0, Rosja - Czechy 3:1, Niem
cy - Azerbejdżan 3:1, Korea Płd. - Ho
landia 3:1.0 zestawieniu par ćwierćfi
nałowych zadecyduje losowanie.

Porażka Nobilesu
W pierwszym meczu trzeciej rundy

WŁADYSŁAW
KOSTKA

Puchar Polski

Puchar Niemiec

W1/16 finału piłkarskiego Pucha
ru Polski doszło do sporej niespo
dzianki. Jeziorak Iława pokonał
pierwszoligowy zespół Górnika Za
brze 2:1. W innych meczach: ŁKS Sokół Pniewy 3:2, Olimpia Poznań Pogoń Szczecin 1:0.

W pierwszych meczach trzeciej
rundy piłkarskiego Pucharu Niemiec
padły wyniki: Borussa Moenchengladbach - FSV Mainz 6:4, Saarbruc
ken - St. Pauli 1:4, FC Koeln - Dy
namo Drezno 2:1.

Puchar Ligi Angielskiej

Puchar Szkocji

Wyniki pierwszych spotkań trze
ciej rundy Pucharu Ligi Angielskiej:
Liverpool - Stoke 2:1, Mansfield Millwall 0:2, Queens Park - Manche
ster City 3:4, Shefield Utd. - Bolton
1:2, Wimbledon - Crystal Palace 0:1.

W półfinałowym meczu Pucharu
Ligi Szkockiej zespół Airdrienians
pokonał Raith rzutami karnymi 5:4.
W drugim półfinale zmierzą sięAberdee i Celtic, (wok)

Koszaliński Klub Sportowy

„Bałtyk"
z siedzibą przy ul. Lampego 16
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dopro
wadzenia sieci gazowej i wykonanie centralnego
ogrzewania w budynku szatniowym, znajdującym się
na terenie klubu przy ul. Lampego 16.
Termin realizacji zadania - 20 grudnia 1994 r.

Szczegółowe warunki przedstawionych robót można uzy
skać w siedzibie klubu w godz. 9.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie klubu do 9 listopada 1994 r.

Pogrzeb odbędzie się 28.10.1994 r. o godz. 12.30
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Otwarcie ofert nastąpi 11 listopada 1994 r.

KKS „Bałtyk” może odstąpić od przyjęcia oferty bez podania

RODZINA
GG-3941

grania zaplanowanego na 16 listopada
meczu tych zespołów w ramach elimina
cji mistrzostw Europy o godz. 20.45.
Przychylając się do sugestii trenera
Henryka Apostela, Zarząd PZPN wy
znaczył godzinę rozpoczęcia spotkania
w Zabrzu na 17.30. Kadrowicze przygo
towywać się będą do tej konfrontacji na
tygodniowym zgrupowaniu w ośrodku
„Buk” w Rudach Raciborskich, a zespół
zostanie oparty na piłkarzach, którzy
wystąpili w ostatnim pojedynku elimi
nacyjnym zAzerbejdżanem.
Młodzieżówka rozegra swoje spotka
nie z Francuzami 15 listopada o godz. 13
na stadionie chorzowskiego Ruchu.
W trakcie spotkania niektórzy dzia
łacze Zarządu sugerowali, że obecny sy
stem rozgrywek ligowych jest zbyt roz
budowany. Poponowano więc jego zmia
nę między innymi poprzez utworzenie 12
lub 14 zespołowej profesjonalnej ekstra
klasy, obok której istniałyby nadal 1 i 2
liga. Są to jedynie sugestie, gdyż zmian
systemu rozgrywek będzie można doko
nać jedynie na Walnym Zebraniu PZPN,
a te, jak wiemy, zaplanowano na wiosnę
przyszłego roku. Rozważa się natomiast
możliwość przyznawania 3 pkt za zwy
cięstwo, na wszystkich szeblach zmagań
już od najbliższego sezonu, (wok)

Piłkarze u prezydenta
Wczoraj w koszalińskim ratuszu
odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele klu
bu piłkarskiego Gwardii Koszalin,
władz miasta i koszalińskich mass
mediów. Było to dość niecodzienne
spotkanie, którego tematem była
sytuacja finansowa KPN Gwardia
Koszalin. Prezes klubu, prof. Tade
usz Piecuch, poinformował zebra
nych o trudnej, wręcz katastrofal
nej sytuacji materialnej klubu.
Równocześnie zabiegał o dodatkoPucharu Europy w koszykówce Nobiles
Włocławek przegrał w Kownie z mi
strzem Litwy Żalgirysem 88:99(40:41).

Francuzi górą
W meczu superligi europejskiej w
tenisie stołowym Polska przegrała z
Francją 0:4.
Nasi tenisiści, mimo dużych umiejęt
ności , grali nierówno i nerwowo. Z dru
giej strony trzeba pamiętać, że Francu
zi to aktualni drużynowi mistrzowie Eu
ropy. i właśnie Chiia, Legout i Elioi, a nie
najsłynniejszy gracz Francji - Jean-Philippe „Filou" Gatien mieli wBiirmingham
największy udział w finałowym sukcesie
„trójkolorowych'' nad Szwedami. Także
ta trójka tenisitów pokonała Polaków:
Lucjana Błaszczyka, Piotra Skierskiego,
Tomasza Krzeszewskiego i Michała
Dziubańskiego.

Ranking FIFA
Międzynarodowa Federacja Piłki
Nożnej ogłosiła ranking najlepszych dru
żyn narodowych. Pomimo zwycięstwa
nad Azerbejdżanem - Polacy nadal znaj
dują się poza pierwszą trzydziestką.
Prowadzą mistrzowie świata - Brazylijczycy porzed Włochami i Szwedami.
Kolejne miejsca zajmują: 4. Niemcy, 5.
Holandia. 6. Szwajcaria, 7. Rumunia, 9.
Norwegia, 10. Argentyna. Na 19. pozy
cji sklasyfikowano Francuzów, a na 20.
jedenastkę Zambii, (wok)

we pieniądze lub możliwości ich
pozyskania. Przybyli z dużym zro
zumienie odnieśli się do porusza
nych problemów, jednak niczego
piłkarzom obiecać nie mogli. Pre
zydent Eugeniusz
Redlarski
stwierdził: „Załatwianie spraw
jednostkowych w oderwaniu od
globalnych problemów miasta jest
niewłaściwe. Radni zadecydują o
podziale ewentualnej nadwyżki
budżetowej w tym roku i budżecie
w przyszłjnm”. (wok)

Ujarzmić Burzę
Pierwszoligowy zespół tenisa
stołowego mężczyzn, Burza Wro
cław, do potentatów nie należy i
jak do tej pory nie zdobył ani jed
nego punktu w bieżących rozgryw
kach. I pewnie nie zdobędzie, bo do
Wrocławia wyjeżdża lider rozgry
wek, Pogoń B.M.Wenta Lębork.
Trener Pogoni, Zygmunt Lisiecki,
nigdy nie lekceważy przeciwnika,
nawet tego najsłabszego. Jednak
trudno przwidywać, że we Wrocła
wiu dojdzie do niespodzianki i lęborczanie pozostawią tam punkty.
Należy jedynie zastanowić się, jaki
wymiar będzie miało zwycięstwo
Pogoni. Taką samą liczbę punktów
i setów jak lęborczanie posiada gli
wicki AZS, który wyjeżdża na
trudny teren do Ostródy, by sto
czyć pojedynek z tamtejszym Kor
moranem. Ewentualna porażka
Gliwic i zwycięstwo lęborczan we
Wrocławiu umocni Pogoń na
pierwszym miejscu w tabeli. Pozo
stałe mecze w lidze: SAN Poznań
- Pogoń Siedlce, Spółdzielca Płock
- Tajfun Gorzów Wlkp., Górnik
Pszów - Mlexer Elbląg, (mar)

Pucharowe zmagania Grają trzecioligowcy

Od wykonawcy wymaga się posiadania wszystkich uprawnień
do wykonawstwa robót gazowniczych i w zakresie c.o.

śp.

W Katowicach obradował zarząd Pol
skiego Związku Piłki Nożnej. Michał
Listkiewicz, rzecznik prasowy PZPN,
po obradach oświadczył: - Przygotowa
liśmy odpowiedź na list ministra Stefa
na Paszczyka, ale elegancja wymaga,
aby najpierw z jej treścią zapoznał się
adresat, a dopiero później dziennikarze.
Mogę tylko powiedzieć, że wiele zarzu
tów wysuniętych przez szefa Urzędu
Kultury Fizycznej i Turystyki uznali
śmy za zasadne, ale część z nich uważa
my za niesprawiedliwe, bowiem na tle
innych dyscyplin, przede wszystkim
gier zespołowych, futbol nie wygląda
tak źle. Ani jeśli chodzi o wyniki uzyski
wane przez reprezentacje we wszyst
kich kategoriach wiekowych, ani też
pod względem uprawiających ten sport,
a liczba piłkarzy w ostatnich latach
wyraźnie wzrosła.
W katowicach zgodzono się, że pol
ski futbol jest oceniany przez pryzmat
wyników osiąganych przez narodową
jedenastkę. Dlatego związek postanowił
zrobić wszystko, aby pomóc naszej re
prezentacji w odzyskaniu na arenie
międzynarodowej dawnej pozycji.
Pierwszym krokiem w tym kierunku
było odrzucenie bardzo korzystnej fi
nansowo propozycji Francuzów, roze-

POMORZE
W Słupsku wielkie derby wojewódz
kie! Na stadionie przy ul. Zielonej o
godz. 12 w niedzielę spotkają się
odwieczni rywale, Gryf Słupsk i Pogoń
Lębork. Pojedynek budzi spore zain
teresowanie wśród kibiców obu dru
żyn. W ubiegłym sezonie na wiosnę
zwyciężył Gryf 3:2, jesienią w meczu
rewanżowym w Lęborku uzyskano
wynik remisowy 0:0. W meczu finało
wym o puchar Polski edycji wojewódz
twa słupskiego wygrał także Gryf 1:0.
Zatem obie drużyny mają stare pora
chunki, a która z nich wyjdzie obron
ną ręką w najbliższy piłkarski wee
kend jest sprawą otwartą. Bytovia
Bytów spotka się na własnym boisku
z chełmżyńską Legią - nad podziw
bardzo dobrze spisującym się zespo
łem w obecnych rozgrywkach. Do nie
dawna legioniści byli dostarczycielami
punktów, przegrywając mecz za me
czem. Obecnie w tabeli zajmują wyso
kie siódme miejsce z dorobkiem 15
punktów. Czeka więc bytowską druży
nę ciężkie zadanie. Należy jednak li
czyć, że podopieczni trenera Zaborow
skiego tym razem zdobędą dwa punk
ty. W innych meczach spotkają się:
Elana Tbruń - Polonia Gdańsk, Goplania Inowrocław - Lechia II Gdańsk,
Gedania Gdańsk - Wisła Tczew, Błę
kitni Orneta - Wierzyca Starogard
Gdański, Sparta Brodnica - Chemik
Bydgęszcz, Chojniczanka Chojnice Wda Świecie, Gryf Wejherowo - Polo
nia Elbląg. (mar)

WIELKOPOLSKA
Jeszczy trzy razy na boiska wybie

gną w rundzie jesiennej trzecioligowi
piłkarze grupy Wielkopolskiej. W
nadchodzący weekend zostanie bo
wiem rozegrana już XV kolejka spo
tkań. Zajmująca trzecie miejsce w
tabeli rozgrywek kołobrzeska Kotwi
ca w niedzielę (30 bm.) o godz. 14
podejmować będzie na stadionie przy
ul. Śliwińskiego rezerwy pierwszoli
gowej Pogoni Szczecin. Kołobrzeżanie, którzy w ostatnich trzech me
czach grali w osłabieniu - bez czoło
wego piłkarza Piotra Dubieli - teraz
będą mogli wystąpić w optymalnym
zestawieniu. Beniaminkowi rozgry
wek - Kotwicy - w obecnych zmaga
niach wiedzie się dobrze i z pewnością
w spotkaniu ze słabą szczecińską dru
żyną postara się o grę widowiskową.
Sympatycy liczą na dużo goli!
Piłkarzy Gwardii Koszahn oczeku
je w sobotę wyjazdowy pojedynek z
Lubuszaninem Drezdenko. W zespo
le Mirosława Skórki pełna mobiliza
cja. Sytuacja w tabeli jest taka, że
porażka może zepchnąć zespół nawet
do strefy spadkowej! Nadal nie wystą
pią T. Zasada (kontuzja) i J. Biergiel
(czerwona kartka). Zatem po raz ko
lejny szansę gry otrzymają młodzi
piłkarze. Lubuszanin nie sprawuje się
w obecnych rozgrywkach dobrze. Po
trafi być jednak groźny - szczególnie
na własnym terenie. Mecz zostanie
rozegrany w sobotę (29 bm.) o godz.
14.
W pozostałych meczach: Energe
tyk Gryfino - Polonia Condor Nowy
Tomyśl, Orzeł Biały Wałcz - Celulo
za Kostrzyn, Flota Świnoujście Warta Śrem, Chemik Police - Luboński KS, Błękitni Stargard Szczeciński
- Olimpia Boiplast II, Ina Goleniów
- Polonia Jastrowie, (wok)

Czwartek 27.10
PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata?
7.03 Miniatury
8.00 "Oddział dziecięcy” (8) serial prod. ang.
8.30 Tut turn - quiz
8.46 Gimnastyka
8.50 "Reksio” - serial anim.
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9.55 Muzzy in Gondoland (32)
10.05 "Żar tropików” (15) "Ucieczka” - serial prod. USA
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Gotowanie na ekranie
11.20 To jest łatwe ...oczko w
prawo, oczko w lewo
11.30 Zbliżenie na S. Wiesenthala
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12,15-14.55 Telewizja Eduka
cyjna
12.15 Magazyn Notowań
12.40-14.50 Czwartkowe spo
tkania z przyrodą
12.40 Klinika zdrowego czło
wieka
13.05 "Zwierzęta świata” "Aksamitne pazury” (1) - serial
dok. prod. ang.
13.35 Przez lądy i morza
14.00 Całkiem serio o....
14.25 "Pierwsze 365 dni życia
dziecka” (4) "Dziecko ma już trzy
miesiące” - serial dok. prod,
niem.
14.55 Program dnia
15.00 Czad komando
15.30 Dla młodych widzów: Sło
wa, słówka i półsłówka - teletur
niej
16.00 "Oddział dziecięcy” (8) serial prod. ang.
16.25 "Gdzie jest Wally?” (8) serial anim. prod. ang.
17.00 Teleexpress
17.20 Filmidło
17.40 Rodzina rodzinie
18.05 "Małe cudo” (18) - serial
prod. USA
18.30 Magazyn katolicki
19.00 Wieczorynka: "Tygrys
Pietrek”
19.30 Wiadomości
20.10
"Żar tropików” (15)
"Ucieczka” - serial prod. USA
21.05 Tylko w Jedynce
21.50 Magazynio (8) - pr. saty
ryczny
22.00 Diariusz - mag. rządowy
22.10 Gliny
22.25 Pegaz
23.00 Wiadomości gospodarcze
23.20 "Spiralny świat” - repor
taż
23.50 Bajeczny interes - repor
taż
0.05 "Łaciaty pies biegnący
brzegiem morza” - film fab. prod,
rosyjskiej (1990 r.), reż. Karen
Gevorkian, wyk.: Bojarto Dambajew, Aleksandr Sasykow i inni
2.15 Zakończenie programu

INFORMATOR

Głos Słupski

TELEWIZJA

Więcej
patroli

Opłaty za mieszkanie

Małe ie

źmiński. - Po ostatnich podwyżkach
za własnościowe M-4 o powierzchni
59,6 metrów kwadratowych trzeba
płacić miesięcznie ponad 1,7 miliona
złotych. Z tej kwoty nieco ponad 1,3
miliona przypada na koszty zakupu
ciepła. Za mieszkanie o tej samej po
wierzchni, ale o niższym standar
dzie, z ogrzewaniem piecowym,
czynsz wynosi 250 tysięcy złotych.
Różnica jest tak duża, że nie mamy
większych kłopotów z przekonaniem
spółdzielców, że zamiana poważnie
wpłynie na ich domowy budżet.
Wśród członków człuchowskiej spół
dzielni nie brakuje i takich, którym
nie w głowie dążenie do ugody i roz
mów z zarządem. Ostatnio w kilku
przypadkach postanowiono podjąć
drastyczne kroki i wykluczyć uciąż
liwych lokatorów ze spółdzielni. Czy
będzie to dyscyplinujące dla pozosta
łych, pokażą najbliższe miesiące.
GRZEGORZ JANOWCZYK

- Mimo znanych trudności zachowujemy płynność finansową i nie
jesteśmy winni nikomu nawet złotówki - mówi Edmund Kuźmiński, za
stępca prezesa Człuchowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”.
Skutki podwyżek cen odczuwa
wielu lokatorów. Nic dziwnego, że
systematycznie rośnie zadłużenie
spółdzielców. Na liście zalegających
ponad dwa miesiące z opłatami jest
już 175 nazwisk. To poważny pro
blem. Wśród zadłużonych spółdziel
ców większość to ludzie, których na
kosztowne utrzymanie mieszkań po
prostu nie stać. Bywają jednak i tacy,
którzy mimo dobrego statusu finan
sowego nie płacą, wychodząc z zało
żenia, że pozostaną bezkarni. W tych
sytuacjach nikt nie może liczyć, że
umorzymy choćby tysiąc złotych dowiadujemy się w spółdzielni.
Ostatnie lata zmusiły zarząd spół
dzielni do znalezienia skutecznych
metod postępowania z zadłużonymi
lokatorami. Obok tradycyjnych -

PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 J. ang. (19)
7.30 Dwójka o poranku
8.00 Program lokalny
8.30 "Przygody pana Michała”
(5) "Mąż Basi” - serial TP
9.00 Transmisja obrad Sejmu w
przerwie obrad ok. 13.00 Panora
ma oraz relacja z obrad Senatu
14.55 Powitanie
15.00 "Tarzan” - serial prod,
niem.
15.30 Multihobby
16.00 Małe ojczyzny - Ballada
tułacza - film dok.
16.30 Rock oko - mag. muzycz
ny
17.00 Kocham kino: Seans fil
mowy (1)
17.30 Mediaschool‘94 - repor
taż
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
19.00 Koło fortuny
19.35 "Klub Pana Rysia” (8)
20.00 Studio sport - Za metą
21.00 Panorama
21.35 Auto
22.05 Kocham kino: ‘Wszyscy
mają się dobrze” - film fab. prod,
wł.-franc. (1990 r., 125 min), reż.
Giuseppe Tomatore, wyk.: Mar
cello Mastroianni, Valeria CavalH, Michele Morgan
0.05 Panorama
0.10 Sport telegram
0.20 Kocham kino: Seans filmo
wy (2)
0.50 Mediaschool‘94 - nagrody
1.20 Zakończenie programu

27.10.1994 r.

upomnienie, sąd, a potem komornik
- organizuje się systematycznie spo
tkania ze spółdzielcami zalegający
mi z płaceniem czynszów. Rozmowy
i negocjacje dają dobre efekty. Tym
sposobem w ostatnim czasie pięciu
spółdzielców wyraziło zgodę na za
mianę mieszkania na mniejsze, a
zatem tańsze. Zawsze w takich przy
padkach lokatorzy korzystają z od
dłużenia.
- Nie bez znaczenia dla „Pomorzanki” są przekształcenia prawa
lokalowego z lokatorskiego na wła
snościowe oraz tzw. opomiarowanie
dostaw zimnej i ciepłej wody. Spo
śród 1910 mieszkań, którymi dyspo
nuje spółdzielnia blisko połowa zo
stała „olicznikowana”. Rachunek
jest prosty - mówi Edmund Ku

Wszystkich Świętych jest
tym dniem, kiedy na cmenta
rzach i w ich najbliższe} okoli*

Mówi naczelnik Wydziału Go
spod arki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Słupsku, Joachim
Kijowski: - Przed cmentarzami
wzmocnione patrole Straży Miej
skiej będą kontrolować sprzeda
jących. Pozwoli to w jakimś stop
niu ograniczyć kradzieże z gro
bów. Ponadto straż kontrolować
będzie prawidłowość parkowania
w okolicach cmentarzy. W orga
nizacji i utrzymaniu porządku w
ruchu ulicznym udział bierze po
licja. Tu możemy być spokojni.
Również policja z Wydziału Pre
wencji patrolować będzie cmen
tarze. Jednak radzę zachować
ostrożność, (ppp)

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 przyjeżdża
jące do Słupska, 934 - pociągi odjeżdżające
ze Słupska, Pomoc drogowa całodobowa,
teł. 279-40. Alkoholowy Telefon Zaufania,
Słupsk, teł. 242-78, wtorki i czwartki w godz.
16-20. Poradnia dla uzależnionych,
Słupsk, teł. 274-32 (poniedziałek, wtorek,
czwartek 10-16). Radio TAXI - dla niepeł
nosprawnych Słupsk, teł. 433-748. Infor
macja o AIDS teł. 958. Poradnia Specja
listyczna, Słupsk, teł. 280-35, czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 15-20 (sobota
- niedziela w godz. 9-19). Telefon zaufania,
Słupsk, tel. 257-18, czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 11-13.
SŁAWNO: Pomoc drogowa całodobowa
36-85.
LĘBORK: Delikatesy „Zodiak”, zaprasza
ją codziennie od poniedziałku do soboty, czyn
ne całodobowo, w niedzielę 8-24. - Postój
taksówek: przy dworcu PKP, tel. 624-838, przy
placu Pokoju, tel. 622-824 (czynne całą dobę).

Udogodnienia
dla producentów
SŁAWNO. Jak nas informuje
Henryk Falender, specjalista do
spraw agrotechnicznych Zakła
dów Przemysłu Tłuszczowego
,,01vit” w Gdańsku, w bieżą
cym roku od słupskich rolni
ków skupiono około 5.200 ton
rzepaku oraz około 1 tysiąca
ton od rolników ze wsi kosza
lińskich położonych bliżej
Sławna. Cena jednej tony rzepa
ku wahała się od 6 do 6,3 milio
na złotych, w zależności od wil
gotności i wielkości zanieczy
szczenia.
Jesień sypie w Lęborku liśćmi..
Fot. Bartosz Arszyński

Dogadali się?

W przyszłym roku przewi
duje się skupić od rolników
słupskich około 10 tysięcy ton.
Cena jednej tony wyniesie 7 milio
nów złotych. Z początkiem stycz
nia będą z rolnikami zawierane
umowy kontraktacyjne. Wiosną

większym plantatorom będą wy
płacane zaliczki na zakup nawo
zów i środków ochrony roślin. Dla
usprawnienia skupu tworzy się
składy konsygnacyjne. W punk
tach tych rzepak będzie czyszczo
ny i suszony.
Jeden z punktów konsygnacyj
nych powstał w Ryszczewie w
oparciu o magazyny i urządzenia
do czyszczenia nasion przedsię
biorstwa „Donpol”. Ono też w
imieniu zakładów „Olvit” będzie
zajmowało się skupem rzepaku
głównie od rolników gmin Darło
wo, Malechowo i Sławno. Planuje
się w przyszłym roku z tego tere
nu skupić około 4 tysiące ton. Z
Ryszczewa ziarno rzepaku wysu
szone i oczyszczone będzie trans
portowane do magazynów fabrycz
nych w Gdańsku, (fe)

MIASTKO. Być może oddział rehabilitacji w miasteckim szpi
talu otrzyma w nieodpłatne używanie sprzęt rehabilitacyjny "za
legający” od kilku lat w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Informowaliśmy już na na
szych łamach, że sprzęt do reha
bilitacji znajdujący się w Ośrod
ku Sportu i Rekreacji nie jest
wykorzystany a mógłby służyć
czasowo pacjentom w szpitalu.
Po naszym artykule ordynator
Włodzimierz Buschke i dyrektor
OSiR Lech Warsiński spotkali
się, aby omówić sprawę . - Jeste
śmy na dobrej drodze — mówi
Włodzimierz Buschke. - Dyrek
tor nie widzi problemów aby
część potrzebnego nam sprzętu
została od niego wypożyczona, do
czasu kiedy my otrzymamy swój.

Zezwolenia
na handel
Od 30 października do 1 li
stopada zniczami, kwiatami i
ozdobami na grób będzie moż
na handlować na wyznaczo
nych ulicach: prof. Lotha (od
skrzyżowania z Obrońców Wy
brzeża do bramy cmentarnej), Ka
szubska (chodnik od skrzyżowa
nia z Obrońców Wybrzeża do Ko
lińskiego oraz droga wzdłuż par
kanu cmentarnego), Madalińskiego (chodnik wzdłuż parkingu) i
Hołdu Pruskiego (od bramy cmen
tarnej w stronę lasu). Przy no
wym cmentarzu wyznaczone będą
miejsca po obu stronach drogi od
pętli autobusowej do bramy
cmentarnej.
Zezwolenia na handel przy
cmentarzach już są wydawane
przez Wydział Gospodarki Komu
nalnej Urzędu Miejskiego w Słup
sku. Ich koszt, to 24 tysiące złotych
za każdy dzień handlowania. Brak
zezwoleń może narazić kupców na
dodatkowe kary. (ppp)

Potrzebna jest tylko zgoda bur
mistrza i radnych.

Na bazie OSiR w Miastku po
wstaje Centrum Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, stąd
znajdujący się tam specjalistyczny
sprzęt. Uruchomienie ośrodka

przedłuża się z powodu braku
dotacji na ten cel z Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.
Przeznaczona byłaby ona na
dokończenie budowy hotelu i
basenu.

DYŻURY APTEK
SŁUPSK - Pod Mnichem, ul. Armii

Krajowej, tel. 288-57.
BYTÓW - Jesionowa, ul. Domańskie
go, tel. 44-19.
CZŁUCHÓW -Nowa, ul. Sobieskie
go, tel. 11-78.
USTKA - Panaceum, ul. Kopernika,
tel. 14-43-67.
LĘBORK - Bluszowa, ul. Czołgistów,
tel. 62-17-05.
MIASTKO - Piastowska, ul. Długa,
tel. 22-45.
SŁAWNO - Pharmacum, ul. Jedności
Narodowej, tel. 38-49.

KINA
SŁUPSK: Milenium - Sala A - Mały
Budda, USA, godz. 17.45, Wilk, USA,
godz. 20; Sala B - Kolonia kama, USA,
godz. 17.15,19.30; MCK - Zawód - repor
ter, wł., godz. 18.
USTKA: Delfin - ^strzałowe dziew
czyny, USA, godz. 17, Gliniarz z Beverly
Hills 3, USA, godz. 19.

CZŁUCHÓW: Uciecha - Lista
Schindlera, USA, godz. 16.30 i 19.00.
LĘBORK: Fregata - nieczynne.
SŁAWNO: Dom Kultury - nieczynne.
MIASTKO: Dom Kultury - Maverick,
USA, godz. 18.

^^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. Ttelefon
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,
17.00, 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: 6.05, 8.00, 10.00,
12.00.14.00.16.00.18.00, 20.00
Pogoda na morzu: 9.05,13.05,19.06, 2105
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, w nim: 5.45 Kro
nika policyjna 6.20 Prognoza pogody dla regio
nu środkowopomorskiego 6.45 Prognoza-pogody dla rybaków i inf. o ruchu polskich statków
7.45 Wiadomości sportowe 8.50 Propozycje kul
turalne 9.00 - 13.00 Studio Kontakt, w nim:
9.50 English Step by Step - język angielski dla
początkujących lekcja 75 10.30 „Mały Książę
- ode. 22 pow. A. de Saint-Exupery’ego 11.10
Przegląd prasy ogólnopolskiej 13.05 Muzyczne
wędrówki Przemysława Mroczka 14.00 16.00 Popołudnie z nami, w nim 14.30 "Zako
chani w morzu" - audycja M. Marksa 15.30
Kącik melomana 16.05 Po szkole - magazyn J.
Grabskiego 16 .45 English Step by Step powt. lekcji 75 17.00 - 18.00 ATUT - program
reporterów, w nim: 17.30 Wiadomości sportowe
18.05 Muzyka, która kołysze - aud. A Adamo
wicza 20.05 "Nie było ciebie tyle lat" - trans
misja koncertu Krystyny Giżowskiej w Kosza
linie 21.05 Spotkania z muzyką - aud. B. Gołembiewskiej 22.00 BBC 23.00 - 3.00 Radio
Koszalin nocą - aud I. Suboto 3.00 — 5.00 Mu
zyka nocą

Prace zaawansowane są w 60
procentach, (ang)

W Święto Zmarłych
W ratuszu

Dyżury CPN
CPN w Słupsku informuje o czasie
pracy stacji benzynowych od 29 paź
dziernika do 2 listopada. Stacje benzy
nowe (całodobowe) - pracują bez zmian.
Stacje benzynowe czynne w dni powsze
dnie do godz. 17,18,19 - pracują 29,31
X i 1-2 XI br. do godz. 20.00. Natomiast
stacje benzynowe czynne w dni powsze
dnie do godz. 20 i 21 pracują do godz. 22.

Komunikacja miejska
Miejski Zakład Komunikacji w Słup
sku, informuje o funkcjonowaniu komu
nikacji miejskiej w okresie Święta
Zmarłych. 30 i 31 października oraz 1 li
stopada będą jeździły dodatkowe auto
busy na wyznaczonych liniach. W godzi
nach od 10 do 18 na liniach nr 2, 9„A”
autobusy będą kursowały z częstotliwo
ścią co 15 minut, a na linii nr 8 co 20 mi
nut. Natomiast trasa linii nr 6 łącząca
miasto z Nowym Cmentarzem pozosta
je bez zmian, częstotliwość odjazdów na
tej trasie ustalono co 15 minut w godz.
od 8 do 19.

Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer
I zastępca redaktora naczelnego - Aleksandra
Worsztynowicz, zastępca redaktora naczelnego, kierownik
redakcji „Głosu Słupskiego” -Andrzej Zaczyński, sekretarz
redakcji-KrystynaJuszkiewicz, PrzemysławStefanowski,
Jerzy Szych.
Wydawca: Dziennikarska Oficyna Wydawnicza „Rondo” sp.
z o.o. ,ul. Piłsudskiego 43,75-502 Koszalin, teUfax42-40-58.
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.

Urząd Miejski w Słupsku informuje,
że 31 października w ratuszu pełnio
ne będą następujące dyżuiy:
- Wydział Spraw Obywatelskich czynny
będzie od 10 do 15, pok. nr 12, tel. 255-91
- Urząd Stanu Cywilnego czynny bę
dzie od 10 do 15 pok. nr 8.

Dyżury przychodni
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w
Słupsku informuje, że w dniach 31 paź
dziernika i 1 listopada - pełnić będą
dyżury następujące przychodnie:

Przychodnia ogólna:
- pl. Zwycięstwa godz. 8-15, gab. za
biegowy od 8 do 15.00
- ul. Banacha godz. 8-15, gab. zabieg,
od 8 do 19
- ul. 11 Listopada godz. 8-15, gab. za
bieg. od 8 do 15.00

Przychodnie dziecięce

BYTÓW. Wyśmienicie smakują
kurczaki z rożna przyrządzone w
sklepie PSS przy ul. Wojska Polskie
go przez Teresę Gliszczyńską.
Fot. Krzysztof Tomasik

min
NBP

PKO
KOSZALIN
skup 15.250
PKO
SŁUPSK sprzedaż 15.430
KANTOR skup 15.200
KOSZALIN sprzedaż 15.350
KANTOR skup 15.220
SŁUPSK sprzedaż 15.370

ul. Sienkiewicza w godz. 8-15.00, gab.
zabieg, w godz. 8-15.00
- ul. 11 Listopada w godz. 8-15.00, gab.
zabieg, od 8 do 15. (jaw)

"Głos Słupski"
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2,
tel. 271-12,254-18,288-07 fax: 298-57

BIURO OGŁOSZEŃ:
w redakcji, ul. Filmowa 2, telVfax: 298-57
w Drawsku Pomorskim: ul. Piłsudskiego 29, tel. 327-79
w Koszalinie: ul. Piłsudskiego 43, teUfax 424-058
w Kołobrzegu: ul. Zwycięzców 11, tel. 271-49
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)
w Miastku: ul. Konstytucji 3 Maja 1, tel. 52-82, fax 23-68

marka zmianal
RFN
+701
skup 5.149
sprzedaż 15.767 +72
skup 15.180 +30
sprzedaż 15.400 +30 I

26.10.1994 r.

+50 I

I
+20 I

dolar zmianal
USA

NBP

skup 22.523
sprzedaż 23.443
skup 22.850
sprzedaż 23.230
skup 22.800

PKO
KOSZALIN
PKO
SŁUPSK sprzedaż 23-050
KANTOR skup 22.700
KOSZALIN sprzedaż 23.100
KANTOR skup 22.890
SŁUPSK sprzedaż 23.000

Serwisy informacyjne: od 6.15 do 22.15 co godzinę. Serwisy skrócone: 6.45,7.45,
17.45, 20.45, 21.45. Serwisy lokalne: 7.15,
10.15, 13.15, 17.15, 21.15.
6.00-12.00 Blok muzyczny Mariusza Brokosa 7.00 Konkurs z "Vigorem" 7.30 Giełda
pracy 10.30 Kronika wypadków 12.00-18.00
Blok muzyczny Przemka Brosza 15.30 Gieł
da papierów wartościowych 15.35 "Komentarz
tygodnia" Jana Krzysztofa Mroziewicza
18.00-23.00 Blok muzyczny Mareka Rogali
18.00-20.00Lista polskich przebojów Vigor Ibp
10 23.00-3.00 Blok muzyczny Mariusza Mo
drzewskiego 23.00- 24.00 Muzyka dla zako
chanych 3.00-6.00 Muzyka z"Vigorem".

10% TANIEJ
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. Zygmunta Augusta, tel.
444-441, bezpłatny dojazd w mieście, poza
miastem 25 proc. taniej, w mieście 10 proc.
bonifikaty, dokonywanie drobnych zakupów.
Radio TAXI - dla niepełnosprawnych,
Słupsk, tel. 444-447.

•99
•103
-50
•20 I

•100
-100 I
■10 I
-70 I

TELEWIZJA KABLOWA
18.20 Zapowiedź programu 18.25 V - groź
ba z kosmosu - serial SF (4) 19.20 Cafe Ame
rican - serial komed. 20.00 Fantomas kontra
Scotland Yard - komedia sens. 21.35 Powrót
do Edenu (6) - serial POWTÓRKA PROGRA
MU WEEKENDOWEGO9.05Ato Dodo... 9.15
Trzech kelnerów; Zagroda; Zajazd - filmy anim.
9.40 Trójnogi (1) - serial sf 10.10 Santa Barba
ra - serial 11.00 Byle do poniedziałku • serial
kom. 11.35 Fantomas - komedia sens. 13.10
MCM ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚCI

