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Najstarszy zapis w księdze wieczystej Cmentarza Komunalne
go przy ul. Kaszubskiej w Słupsku pochodzi z 1860 roku. Obe
cnie na 22 hektarach, wśród buków i świerków, znajduje się ok.
40 tysięcy mogił. Te najstarsze jednak już nie istnieją.
Słowa tak mało znaczą. Przemijają, jak dni i noce. Jak życie... Co
dzienne troski, sprawy ważne i błahe, zwykle nie zostawiają czasu
na refleksję. O śmierci wolimy nie mówić, nie myśleć. Gdy przyjdzie
wraz z odejściem kogoś bliskiego, cierpimy. Z czasem rozpacz sty
gnie... Pozostaje pamięć. Cmentarze - cichy świat umartych - w tych
dniach ożywają. Krzątaniną przy grobach, świeżymi chryzantema
mi, ogniem zniczy, pozwalającym uwierzyć w trwałość pamięci. W
siłę myśli serdecznych o tych, których kochaliśmy.
Refleksyjny nastrój listopadowego święta zmarłych, nieodmien
nie od lat, towarzyszy mieszkańcom Pomorza Środkowego. Wciąż
te same tłumy odwiedzają groby najbliższych. Pamięci o nich nie da
się zdmuchnąć, jak jesiennych liści. Niech trwa... (ak)

Wśród buków i świerków
Dzisiaj zmarłych chowa się tylko w miejscach zare
zerwowanych i tzw. dochówkach - jeżeli po 20 latach
rodzina zapomniała o zmarłym.- Stosujemy to prawo
tylko w przypadku bardzo zaniedbanych grobów mówi Jan Hubisz, kierownik cmentarza, wskazując
obsypany grób ze startym napisem. - Nie ruszamy
pomników i mogił z trwałymi elementami, nawet tych
nie opłacanych.
Ludzie odwiedzający po latach swoich bliskich mogą
skorzystać z kartoteki w Biurze Cmentarza i planu
kwater, który dostają do ręki. Najbardziej zdezorien
towanych pracownik zawiezie meleksem. Można też
odnaleźć groby przodków, ponieważ od lat trzydzie
stych numeracja się nie zmieniła. Nazwiska spoczywa
jących w mogiłach zbiorowych zapisane są w ewidencji.
Wczoraj na słupskim Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Kaszubskiej trwały gorączkowe prace porządkowe.
Zdaniem kierownika, przed świętem zmarłych najwiękcej problemów stwarzają dzikie wysypiska śmieci, znaj
dujące się często 10 metrów od kosza, i wprowadzane
bez uwięzi psy. W tym tygodniu trzy razy opróżniano
120 dużych koszy. Przy porządkach pomaga szkoła rol
nicza i podstawówki. Na co dzień administracja cmen
tarza zmaga się z pijanymi, ze złodziejami kwiatów i
zniczy. Pomaga w tym policja, która ostatnio nasiliła
nocne patrole. W tym roku zdewastowano dziesięć gro
bów, w kilku przypadkach z nagrobkami wartymi kil
kadziesiąt milionów. Sprawców nie wykryto.
BOGUMIŁA RZECZKOWSKA

Echa prezydenckie gro orędzia

Większość nie oglądała
Czwartkowe, telewizyjne orędzie prezydenta Lecha Wałęsy nie wzbu
dziło większego zainteresowania wśród słupszczan. Zdecydowana
większość indagowanych nie oglądała orędzia lub nie chciała go ko
mentować.

NASZA SONDA j
- Co tu dużo gadać - niechęt
nie podjął rozmowę Lucjan Sie
mianowski. - Oglądać oglądałem,
ale drugi raz na obiecanki już się
nie dam nabrać i głosu na Wałęsę
na pewno nie oddam. Swoje pięć
minut już w historii miał.
- Dobrze czytał, to co mu napi
sali, a jak się mówi cudzymi słowa
mi, to trudno o szczerość - stwier
dził Janusz Miron. -Chce zostać
przy władzy i będzie ostro atako
wał innych. Czy mu się uda? Może
lepiej żeby nie?
- Dobrze, że postraszył postko
munę - mówi starsza kobieta
wzbraniając się przed podaniem

nazwiska. -Nie pozwalali mu na
nic! Gdyby nie miał samych prze
ciwników, to każdy z nas dostałby
te obiecane 100 milionów, a tak?
Niech pan napisze, że u starszych
ludzi ma poparcie.
- Na pewno chciał pokazać, że
ma pomysły na kampanię wybor
czą - domyśla się Witold Święcki.
-Wszystko po to, by ludzie w nim
widzieli jedyny ratunek. Patrząc
na to co się teraz dzieje i kto mie
sza, mogę sobie wyobrazić, jak wy
glądałyby rządy prezydenckie.
- Nie interesuję się polityką, a
już z całą pewnością nie w takim
wydaniu - odpowiedziała, jadąca
do szkoły, Grażyna Niklewicz. Wolę
wiedzieć kto rządzi miastem niż
kto udaje, że rządzi Polską, (her)

Porozmawiajmy o bezrobociu
Zapowiadamy kolejny dyżur redakcyjny. Tym razem w czwartek, 3
listopada od godziny 10 do 13, pod numerem telefonu 254-18 na Pań
stwa pytania odpowiadał będzie Jan Mołdoch, kierownik Rejonowego
Urzędu Pracy w Słupsku.
W kierowanym przez niego urzędzie pracy zarejestrowanych jest 21
tysięcy bezrobotnych z miasta i gmin: Słupsk, Damnica, Dębnica Ka
szubska, Główczyce, Kobylnica i Smołdzino oraz miasta i gminy Kępi
ce. Z pewnością wiele osób chciałoby się dowiedzieć o działaniach podej
mowanych przez urząd w walce z bezrobociem, szkoleniach, klubach
pracy i pośrednictwie. Zachęcamy czytelników do podzielenia się swo
imi problemami z naszym gościem, (for)

Fot. Krzysztof Tomasik

Polacy ustala przvczvnv zgromi

Dlaczego umarł?
Stanisław Gorczyca, ojciec zmarłego w kijowskim więzieniu
Marka, wystąpił 26 października z pismem do Prokuratury Wo
jewódzkiej w Słupsku. Ta skierowała je do Prokuratury Rejo
nowej. W piśmie, jak informuje prokurator Stanisław Sztachet
ka, ojciec prosi o wydanie zezwolenia na dokonanie sekcji
zwłok syna, po przywiezieniu ich do kraju. Pan Gorczyca uza
sadnia swoją prośbę domniemaniem, iż śmierć nie nastąpiła z
przyczyn naturalnych, o czym przeświadczona jest jego żona
Leopolda, przebywająca od miesiąca w Kijowie.
Zdaniem ojca, Marek nigdy
nie chorował na serce i nie uskar-
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NAJWIĘKSZY RENOMOWANY PRODUCENT PAP W KRAJU OFERUJE:
- PAPĘ WIERZCHNIEGO KR.

7.650 zł/m kw. + (7 proc. VAT)

„VIDEO W KĄCIE”

4.400 zł/m kw. + (7 proc. VAT)

DEALER FIRMY AMSTRAD

W 400/1200
- PAPĘ IZOLACYJNĄ
I 333
- PAPĘ PODKŁADOWĄ

7.650 zł/m kw. + (7 proc. VAT)

. P 333/1100
TT----------------------------------------------------------------ul. Łaska 169/197, tel. (0-43) 23-41 -11 do 15
fax: (0-43) 23-40-25 tlx 884610
GK-i635p
ZDUŃSKA WOLA

IZOLACJA

p.w.

„ROBUX” sp. z o.o.
SŁUPSK, ul. Przemysłowa 35

Skład opałowy Skarszów, teł. 350, oferuje swoim
klientom miał i węgiel już w cenie:
• węgiel gruby - 2.150.000 zł • węgiel groszek - 1.500.000 zł
• węgiel orzech - 1.900.000 zł • miał
-1.000.000 zł
Zapewniamy dowóz do klienta na terenie całego województwa.
ZAMÓWIENIA PROSIMY SKŁADAĆ TELEFONICZNIE POD NR 275-29
(SŁUPSK).
Dla składów opałowych sprzedaż węgla w cenach kopalni.

ROK ZAŁOŻENIA 1985

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

ANTENY SATELITARNE
NOWOŚĆ!
DEKODER FILM NET + KARTY
NAJWIĘKSZY WYBÓR
MAGNETOWIDÓW, SPRZĘT
AUDIO „SONVn^

żał się na podobne dolegliwości.
Zastanawiać też musi jego nagła
śmierć, akurat w przeddzień
przyjazdu polskiej delegacji,
która miała zająć się sprawą
uwolnienia Marka.
Prokurator Szlachetka skon
taktował się z Zakładem Medy
cyny Sądowej Akademii Medycz
nej w Gdańsku. Otrzymał zgodę
na sekcję, pod warunkiem dowie
zienia ciała do Gdańska. Sekcja
odbędzie się 31 października. Po
winna dać odpowiedź na pytanie
o przyczyny zgonu Marka Gor
czycy. Pod tym kątem zostaną
przeprowadzone badania.
27 października, prokurator
Jacek Korycki na podstawie pi-

sma
Stanisława
Gorczycy
wszczął śledztwo w sprawie nie
umyślnego spowodowania śmier
ci jego syna Marka (z art. 152
k.k).
Przypominamy, że z inspi
racji naszej gazety senator
Mieczysław Włodyka wystą
pił z interpelacją do ministra
spraw zagranicznych w spra
wie uwolnienia trójki are
sztowanych na Ukrainie Po
laków. Z odpowiedzi mini
stra, którą publikowaliśmy,
wynikało, że resort i służby
konsularne robią wszystko,
aby do tego doszło. Jednak
dopiero po śmierci Ma^ka
Gorczycy, w Kijowie znalazła
się polska delegacja MSZ, by
wyjaśnić problemy konsular
ne dotyczące obywateli pol
skich, którzy naruszyli ukra
ińskie prawo. Kilku Polaków
po wyrokach ma być przekaza
nych stronie polskiej. Można się
więc było dogadać wcześniej, do
póki Marek żył. (jard)

KRÓTKO
Honorowe warty
W dniu Wszystkich świętych pod
słupskimi pomnikami, upamiętniający
mi czyny narodowe i poległych w wal
ce, żołnierze Wojska Polskiego zacią
gną honorowe warty. Straż potrwa od
godz. 11 do 15. (ber)

Z Gdańska w przyszłym
roku
Do kilku miast województwa słup
skiego, m.in. Miastka, Bytowa, Człu
chowa można zadzwonić w ruchu
automatycznym tyłko z jego obrębu I
przez Słupsk. Bezpośrednio nie do
dzwonią się więc tutaj abonenci np. z
Gdańska, Warszawy czy nawet pobli
skiego Koszalina. Nie ma natomiast
problemu z telefonami z tych miejsco
wości do innych, praktycznie w całej
Polsce. - Do Miastka w ruchu automa
tycznym nie można się dodzwonić,
ponieważ miasto nie jest w ruchu
ACMM przychodzącym, a tylko wy
chodzącym - wyjaśnia Robert Dudek
kacji, - Spowodowane jest to tym, że
jest zbyt mała liczba łączy Rozmowy
się poprawić po wybudowaniu w Stuporaz Jedenastu centrał tranzytowych.
List intencyjny w tej sprawie, kilkana
ście dni temu, podpisał wojewoda
słupski i dyrektor Centrum Rozwoju
Telekomunikacji.(ang)

Grzeją
sobie sami
W gminie Miastko nie ma pro
blemu z ogrzewaniem mieszkań
popegeerowskich. We wszyst
kich miejscowościach, z wyjąt
kiem Słosinka, ich lokatorzy
zrezygnowali ze wspólnych ko
tłowni na rzecz ogrzewania eta
żowego, które zainstalowali na
własny koszt. Natomiast w Słosinku z początkiem września br.
Agencja Własności Rolnej prze
kazała utworzonemu komiteto
wi osiedlowemu kotłownię w
nieodpłatną administrację. Ko
mitet przejął na siebie zbieranie
opłat za ciepło. W miasteckim
oddziale agencji usłyszeliśmy, że
system ten zdaje doskonale eg
zamin. Nie ma większych pro
blemów z grzaniem i płatnościa
mi. Agencja zatrudniła w ra
mach robót interwencyjnych
trzech palaczy, (ang)

PRACA
W RADIU ..VIGOR"!!!
Jeśli szukasz
twórczego zajęcia
w młodym, ciekawym
zespole
- zgłoś się do nas!!!
Spotkanie
zainteresowanych
w czwartek
3 listopada br.
o godz. 16.00 w radiu „Vigor”
przy ulicy Profesora Poznań
skiego 1 w Kobylnicy (budynek
nowej mleczarni). Dodatkowe

informacje pod numerem:
Słupsk 44-30-09,43-99-26.
GK-3854p

ELMET KOSZALIN

Radio

j=ReJa

ZAWSZE DLA CIEBIE

FM STEREO
78-400 SZCZECINEK, ul. Fabryczna 13
tel.(0-966) 439-87
teł ./fax (0-966) 424-54

Reklama
Informacja
Muzyka

SWARZĘDZKIE
FABRYKI MEBLI SA

Meble, z których Polska jest dumna.

Pełna oferta wjednym miejscu
SALON FIRMOWY
KOSZALIN, ul. Krzyżanowskiego 1
(przy pętli autobusu nr 6, ul. Władysława IV)

czynny codziennie 10-18, sobota 10-14

GK-263pa
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KUPON KONKURSOWY - WYTNIJ I ZACHOWAJ

RAJD SAN0CH0D0WYM
Dziś, 29.10 starter Apozwala
ruszyć samochodowi z litery P
Samochód ten z kratki nr 30 przejedzie
do kratki nr 32 , gdzie stawiamy znak "x"
Stupsk
ul. Kniaziewicza 9
tel./fax 235-48

INTER-AUTO-PUH
V

"Głos słupski"
SWOIM CZYTELNIKOM

ŚWIAT / KRAJ / REGION

2

Wczoraj w naszej redakcji odbyła się miła uroczy
stość koronacji Miss Lata. Przypomnijmy, że została
nią koszalinianka Anna Mazur, która zdobyła aż 180
spośród 537 nadesłanych ważnych głosów i pokonała
w ten sposób dwanaście rywalek.
Pani Anna, od roku mężatka, jest nie tylko piękna,
ale i przedsiębiorcza - obecnie wraz z mężem Grze
gorzem uruchamia pralnię chemiczną. Hobby najpięk
niejszej dziewczyny lata to samochody, sama jeździ
fordem eskortem. Miss jest blondynką o pięknym
uśmiechu i wymiarach: 1,66 m wzrostu, 92-62-92.
Koronacji dokonał redaktor naczelny Mirosław
Marek Kromer, zaś cała brzydsza część zespołu redak
cyjnego pragnęła znaleźć się na zdjęciu z Miss. W
uroczystości, oprócz męża pani Anny - który podkre
ślił, że wcale nie jest zazdrosny - uczestniczył jej brat
Przemysław oraz przyjaciółka Bogusława wraz z syn
kiem Robertem.
Zwyciężczyni konkursu otrzymała odtwarzacz wideo
„Funai”, wylosowała również nagrodę dla jednego z
czytelników biorących udział w głosowaniu na Miss
- rower „Wigry 3” . Szczęśliwą właścicielką nagrody
została Kazimiera Staniszewska, mieszkająca w Ko
szalinie przy ul. Sanatoryjnej 16 D (prosimy o kontakt
z redakcją).
- Jestem szczęśliwa, bo choć brałam udział w wielu
grach, to moje pierwsze zwycięstwo - powiedziała nam
Miss Lata Anna Mazur. - Dziękuję wszystkim, którzy na
mnie głosowali. A my - jeszcze raz gratulujemy! (ak)
Fot. Radosław Brzostek

Siekierezada w Koszalinie
Miałem szczęście, w ostatniej
chwili uskoczyłem na schody. Ina
czej siekiera by mnie dosięgła.
Władysław E. wrócił do domu przy
ul. Wróblewskiego w Koszalinie w
czwartek około godz. 21. Dawno go tu
nie było - ostatnio leczył się w Poradni
Zdrowia Psychicznego w Starogardzie
Gdańskim. Długo też w mieszkaniu nie
zabawił. Godzinę później zabrała go
policja.
- Najpierw zapaskudził korytarz opowiada sąsiadka Władysława E. -

Potem zaczął krzyczeć, że pozabija wszy
stkie czerwone pająki i wybiegł na kory
tarz z siekierą. Groził, że nas wszystkich
załatwi.
- Wychodziłem właśnie z ubikacji,
kiedy go zauważyłem - Henryk Zołotar,
drugi z sąsiadów, nie może się uspoko
ić. - Miałem szczęście, w ostatniej chwili

uskoczyłem na schody. Inaczej siekiera
by mnie dosięgła.
Zołotar pobiegł po policjantów,
którzy wkrótce przybyli na miejsce zda
rzenia.
- Z dziesięć minut rozmawiali z Wła

dysławem E., nie chciał z nimi pójść dodaje nastoletni syn H. Zołotara. - Tyle
to trwało, bo chyba bali sie do niego
podejść. I mało dziwne. Oni z pałami, a
on z siekierą.

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE

Władysław E. wprowadził się do
domu przy ul. Wróblewskiego 10 lat
temu. Miał tu przebywać tylko chwilo
wo, ponieważ jego mieszkanie przy ul.
Szpitalnej spaliło się. W maleńkim po
koiku nie ma ani wody, ani prądu.
Króluje brud.
W czasie, gdy mieszkał przy ul.
Wróblewskiego trzy razy przebywał w

poradniach zdrowia psychicznego. 8 lat
temu zaatakował nożem 6-letniego
chłopca. Dziecko uratował ojciec, który
zasłonił je przed ciosem własnym cia
łem. Do tej pory nosi na ręku bliznę.
- Awanturuje się zawsze wtedy, gdy

wypije - twierdzi sąsiadka Władysława
E.- A wtedy, jak widzi małego chłopca,
to aż mu się ręce trzęsą... (grs)

SOBOTA- WTOREK, 29.10.-1.11.1994 r.

Posłowie przeciw
papierosom
Na wczorajszej sesji Sejmu posło
wie uchwalili apel dotyczący prze
ciwdziałania nałogowi palenia.
Parlament prosi w nim rząd o
taką modyfikację podatku akcyzo
wego, którym obłożone są wyroby
tytoniowe, by palenie stało się nie
opłacalne ekonomicznie dla nało
gowców. Apelują również do prasy
o zaprzestanie reklamowania pa
pierosów.
Sejm zajmował się także rządo
wym projektem ustawy o odbudo
wie masztu radiowego w Gąbinie.
Po dyskusji dokument skierowano
do dalszych prac w komisji.
Przed Sejmem demonstrowali
wczoraj uczniowie szkół niepu
blicznych. Przyczyną protestu było
zniesienie ulgi na naukę w tych
placówkach.

W Klubie Nauczyciela
W niedzielę, 30 bm. o godz. 15 w Klu
bie Nauczyciela w Koszalinie przy ul.
Zwycięstwa 119 odbędzie się spotkanie
duchowego uzdrowienia, prowadzone
przez specjalistów z Niemiec. Zaprasza
ją: Zarząd Nauczycielskiego Koła 44
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali
dów oraz Koło Bruno Grünunga. (ak)

Spotkanie z „NIE”
Członków i sympatyków Ruchu Niezależ
na Inicjatywa Europejska w Koszalinie za
praszamy 29.10.1994 r. o godz. 17.00 do
siedziby SdRP, ul. Zwycięstwa 168,1 p., na
spotkanie z prezesem Ruchu NIE, zastęp
cą red. naczelnego Tygodnika „NIE” - Pio
trem Gadzinowskim.

KRONIKA POLICYJNA
Śmierć kierowcy
29-letni mieszkaniec Bornego-Sulinowa prowadził fiata 126p na trasie z Sitna
do Szczecinka. Z nie ustalonych przyczyn
zjechał nagle na lewą stronę jezdni i ude
rzył w przydrożne drzewo. Poniósł śmierć
na miejscu.

wieziono do Szpitala Wojewódzkiego w
Koszalinie.

Potrącił na przejściu
Kierujący vw golfem potrącił na przej
ściu dla pieszych na ul. Westerplatte w
Słupsku mężczyznę. Rannego przecho
dnia odwieziono do szpitala.

Zderzenie czołowe

Przez dach do kasy

Kierujący audi 80 w miejscowości Za
dry (gmina Miastko) zjechał na lewy pas
jezdni i zderzył się z jadącą prawidłowo
ładą. Kierowca audi nie odniósł większych
obrażeń. Ranni zostali natomiast kierow
ca i pasażer łady, którzy przebywają w
szpitalu.
Kierująca fiatem uno na łuku drogi w
pobliżu Mostowa zjechała na prawe po
bocze i uderzyła w przydrożny słup, a po
odbiciu od niego w drzewo. Ranną prze

W Koszalinie włamano się do po
mieszczeń biurowych Państwowego
Przedsiębiorstwa Nasiennego przy ul.
Połczyńskiej. Sprawcy dostali się
przez dach do kotłowni, a następnie po
wyważeniu drzwi - do pomieszczenia
kasowego. Z szafy, po wyłamaniu
drzwi, ukradli ponad 78 min zł, a z ka
setki w innym pomieszczeniu dalsze
10 min.

W miejscowości Przymiarki (gmina
Świdwin) włamano się do cielętnika nale
żącego do spółki „Polrol”. Złodzieje wy
prowadzili trzy byczki. Spółka oszacowała
straty na 9 milionów zł.

Nocne włamania
W Kołobrzegu włamano się poprze
dniej nocy do sklepu spożywczego przy
ul. Kolejowej. Skradziono alkohol, papie
rosy, kawę, konserwy, słodycze - na sumę
15 min zł.
Sprzęt komputerowy o wartości około
120 min zł ukradli złodzieje, którzy włamali
się do pomieszczeń przedsiębiorstwa
handlowo-usługowego w Bytowie.

Poszukiwane audi
Z terenu Szpitala Wojewódzkiego w
Koszalinie skradziono czerwone audi
80, o numerach rejestracyjnych KGF 3537. (ho)

NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT
WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

szalin, 42-64-34.___________________
kontener. Koszalin,
12-26-81._________________________

POLSKIE * ELEGANCKIE • TANIE

MIESZKANIA w Bornem -Sulinowie
o pow. ok. 40 m kw., po 1.500.000.
za m kw. Borne-Sulinowo, Mickiewicza 3.
_____________________ _

WYKŁADZINY

KUPIĘ

HURTOWNIA FABRYCZNA I SKLEP
Prowadzimy także sprzedaż ratalną

OGRZEWANIE - instalacje elektryczne. Koszalin, 42-29-04._______

KOSZALIN,

POSZUKUJĘ opiekunki do dziecka

ul.

POPRZECZNA 6

pon.-pt. 9-17, sobota 10-14

1,5-rocznego. Kołobrzeg, 231 -56 do
15;______________________________ ____

...

( HALA

\
( TARGOWA )

tel./fax 420-327

dla domu Twojego ma „N0VITA MARKET” SA

GK-3733pc

SPRZEDAM antenę satelitarną
“Lasat” na gwarancji. Koszalin,
45-70-80.__________________________

SPRZEDAM jetta (1988, 1989) nie
oclone, lekko uszkodzone. Koszalin,
43-17-72.___________________________

SPRZEDAM kasety wideo - tanio.
Koszalin, 40-33-88.________________

SPRZEDAM kurtkę z nutrii, tanio.
Koszalin, 45-48-28.________________

SPRZEDAM zestaw wypoczynkowy
skórzany - 12.000.000, welurowy 7.000.000. Koszalin, 43-26-51.

WYPOŻYCZALNIĘ wideo. Koszalin, 41-41-12._______________________

SPRZEDAM sad jabłkowy. Koszalin,
43-24-97.___________________________

SPRZEDAM poloneza (1989) po re
moncie. Koszalin, 42-61-01 wew.
239 lub 45-75-34.
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"Czyste ręce” w Trybunale
się do Trybunału Konstytucyjnego o
dokonanie wykładni przepisów, na
podstawie których minist«* W. Cimo
szewicz przeprowadził akcję „Czyste
ręce”. Premier zapowiedział, że
zwróci się do A. Olechowskiego o
wstrzymanie dymisji do czasu wyja
śnienia tej sprawy. Również obradu
ją^ w czwartkowy wieczór koaicjand stwierdzili, że ustąpienie ministra

Liberadzki nie ustąpi
Minister transportu i gospodarki
morskiej B. Liberadzki powiedział,
z powodu znalezienia się na liście
Cimoszewicza,

Regulacja zadłużenia
Wczoraj parafowano polsko-ro
syjskie międzyrządowe porozumie
nie w sprawie uregulowania wza
jemnego zadłużenia z czasów wy
miany handlowej z byłym ZSRR.
Kompensacyjne porozumienie doty
czy wszystkich zaległych płatnośd
powstałych przed 1 stycznia 1991 r.

Piotrowski warunkowo wolny

CENY
FABRYCZNE
AUTORYZOWANY
PUNKT
SPRZEDAŻY
SAMOCHODÓW

Grzegorz Piotrowski, ostatni z
funkcjonariuszy byłej SB odbywają
cych karę więzienia za zabójstwo
księdza Popiełuszki, opuścił warun
kowo zakład karny. Próba żyda na
wolności ma trwać 5 łat. Decyzję o
Wojewódzki w Lublinie. Postanowie
nie jest prawomocne.

Olechowski w Tiranie

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

Szef polskiego MSZA. Olechow
ski gościł wczoraj z jednodniową Wi
tem wizyty są porozumienia o współ
pracy turystycznej, wymianie infor
macji między PAP a AlbańskąAgencją Prasową oraz stałych kontaktów
pomiędzy resortami spraw zagra
nicznych.

*■

★ POLONEZ truck
★ STAR^^M

Ponadto w sprzedaży:

HAKI HOLOWNICZE
WRAZ Z MONTAŻEM
ZAPRASZAMY

Do nowej siedziby
w Zespole Szkół
Samochodowych
AUTO-MOTO-SPORT
Koszalin
ul. Gnieźnieńska 3
tel. 406-204 GG-3958

NAZWA
PAPIERU

SA

KAWALERKA do wynajęcia. Ko-

POSZUKUJĘ mieszkania 2- lub
3-pokojowego, najchętniej umeblowanego. Koszalin, 42-37-45.

LEASING

KROT^TOI

Liga ma kandydata
Wczoraj w Koszalinie późnym popo
łudniem odbyło się zebranie klubu ligi
Samorządnych Mieszkańców. Euge
niusz Zuber, przewodniczący klubu,
zrezygnował z tej funkcji na rzeczJana
Kuszmara. Liga opiniowała kandyda
tów na stanowisko prezydenta miasta.
Klub wybrał swojego kandydata, ale zo
stanie on jeszcze przedstawiony do za
opiniowania koalicjantom z SLD.
Z kandydowania zrezygnowali
Eugeniusz Żuber, Kazimierz Okińczyc i Antoni Grzechowski. (kon)

NOTOWANIA GIEŁDOWE

411-800.____________________________

Człuchów, Jeziorna 19.____________

RATY

Byczki z cielętnika

CHRYZANTEMY tanio. Koszalin,

OFICYNA mieszkalna do wynajęcia.

Natomiast senatorowie popra
wiali wczoraj przyjętą przez Sejm
ustawę o gospodarce gruntami i
wywłaszczaniu nieruchomości.
Zasiadający w drugiej izbie parla
mentarzyści chcą, by opłaty za
korzystanie z ziemi i nieruchomo
ści odnosiły się do ich realnej war
tości.
Potem senatorowie dyskutowa
li o ustawie podatkowej. Zapropo
nowano m.in. przywrócenie ulgi
podatkowej z tytułu nauki dzieci w
szkołach niepublicznych oraz skre
ślenie z ustawy odpisu na remont
mieszkania w wysokości 102 min,
rozkładanej do wykorzystania na
3 lata. Senatorowie opowiadają się
za zastąpieniem jej jednoroczną
ulgą w wysokości 18,5 min. (ws)

—

Mniej masła
W połowie lat 80. nadwyżki ma
sła na obszarze obejmującym pań
stwa Unii Europejskiej sięgały
maksymalnie 1 miliona ton.
W roku bieżącym, według stanu
obecnego, problem nadwyżek pra
wie nie istnieje - zapasy masła liczą
tam tylko 96 tys. ton (najniższy z do
tychczasowych poziomów) i prawdo
podobnie do końca roku zmniejszą
się o kilka do kilkunastu procent.

Wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci MAMY
kol.

Grażynce
Iskrzyckiej
i

Rodzinie
współpracownicy
Sekcji Transportu
„Chłodni-Koszalin”
sp. z o.o. GG.3943

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 października
1994 roku zginął tragicznie policjant
Komendy Rejonowej w Szczecinku
.
śp.
asp.

MARIUSZ PRZYSIWEK

żył lat 28
Wyrazy współczucia Rodzinie
składają
policjanci województwa koszalińskiego.
Pogrzeb odbędzie się 31.10.1994 r. o godz. 13.00 na
Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku.
QG 3962

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 25 października 1994 roku zmarł
śp.
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DOMPLAST
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-

EFEKT
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-
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169,0

-

53,0

54.5

-2.8

54.5

156,0

-

49,5

49,0
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49,0
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450,0
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470,0
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MOSTALZAB

Pogrzeb odbędzie się 31.10.1994 r. o godz. 10.30
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
Pogrążona w smutku
RODZINA
Msza święta 31.10.1994 r. o godz. 8.30
w kościele Najświętszej Maryi Panny
- katedra
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250,0
72,0
365,0
1080,0
865,0
206,0
132,0
260,0
241,0
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320,0
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140,0
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KRAKCHEMIA

JERZY FIGACZ

BIEŻĄCY

28 X 1994 r.

AKCJE- KURS W TYS. ZŁ
MIN.
POPRZEDNI ZMIANA (%)
-2,7
635,0
8012,3
-3,8
260,0
260,0
+1,4
27,0
71,0
-1,4
177,0
370,0
-10,0
1200,0
1200,0
30,7
-8,9
950,0
200,0
200,0
+3,0
29,0
132,0
0,0
271,0
30,0
-4,1
254,0
254,0
-5,1
135,0
135,0
+1,5
22,0
-4,8
336,0
100,0
100,0
-10,0
12,0
240,0
-2,1
71,0
0,0
140,0
87,0
-0,5
92,5
58,5
-8,6
700,0
690,0
0,0
750,0
256,0
270,0
-1,9
237,0
270,0
+4,1
82,0
0,0
110,0
40,0
-10,0
40,0
17,5
-9,6
332,0
137,0
164,0
-5,5
250,0
250,0
+2,0
22,0
-8,7
23,0
253,0
+0,8
253,0
+9,9
302,0
302,0
23,5
-6,3
189,0
-3,8
9.5
210,0
4,4
+2,8
108,0
)36,0
+2,2
136,0
56,3
-4,2
95,0
120,0
-0,3
1850,0
146,0
0,0
290,0
309,0
2050.0
-0.5

PROCHEM

.

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

BIEŻĄCA

POPRZEDNIA

418,200

419,800

442,540

444,233

GORĄCA SPRAWA

SOBOTA-WTOREK, 29.10-1.11.1994 r.

„Odniosłam wrażenie, że syn nie iest sobą. Oczy miał rozbiegane.
mętne. Kiedy sie z nim żegnałam, stanał na baczność, iakbv chciał
salutować”.
Marek Gorczyca, 36-letni
słupszczanin, nie wróci już do
rodzinnego miasta. Wyjeżdża
jąc trzy lata temu w interesach
na Ukrainę, nie przypuszczał,
że wyjeżdża na zawsze.
A miało być inaczej. Miał być
ZA biznes ze Wschodem, gdzie
A Awszystko stoi otworem,
gdzie tylko czekają na ludzi rzut
kich i z pomysłami. Marek pomy
sły miał. Nie miał natomiast zaję
cia w Słupsku, dlatego Ukrainę
potraktował jak życiową szansę.
Przebywał tam w roli przedstawi
ciela słupskiej firmy "Kaitor”.
Przygotowywał grunt pod utwo
rzenie spółki polsko-ukraińskiej.
Równocześnie, jak wszyscy polscy
biznesmeni, rozglądał się za ja
kimś dobrym interesem. Miał nie
złe „wejścia” w Iwanofrankowsku.
Znał szefów tutejszej służby bez
pieczeństwa, wysokich stopniem
wojskowych. Ib oni podpowiedzieli
interes z "czerwoną rtęcią”.
Słupszczanie kupili czerwoną
ciecz, za którą zapłacili kilkana
ście tysięcy dolarów. Kiedy wyszło
na jaw, że zostali oszukani, bo
ciecz nie jest czerwoną rtęcią,
chcieli unieważnić transakcję i...
znaleźli się w areszcie.
Interweniowaliśmy w tej
sprawie kilkakrotnie u senato
ra Włodyki, także w Minister
stwie Spraw Wewnętrznych.
Kilkakrotnie też pisaliśmy
o więziennych przejściach
wspoi
współoskarżonych: Bączkow
skiegc
skiego i Kamińskiego.
eraz o Marku Gorczycy, cho
ciaż pewnie już się nie do
wiemy co przeszedł w wię
ziennej celi i dlaczego stracił w niej
życie. Pani Leopolda Gorczyca,
matka Marka, widziała się z nim
kilka razy. Z jej słów wyłania się
obraz nieszczęśliwego człowieka.
Był coraz bardziej chory i opu
szczony, a urzędowa opinia
ukraińska brzmiała... SYMU
LANT.
Pisze pani Gorczyca: "Na po

zwolenie widzenia czekałam cały
dzień. Na zdanie paczki - tyle
samo. A wszystko to po napisaniu
podań. W kolejce do zdania pacz
ki byłam 130. Pierwsze widzenie
odbyło się w obecności oficera śled
czego. Przedtem zakomunikowano
mi, żeby nie rozmawiać na temat
sprawy. Zastosowałam się do po
lecenia. Widzenie trwało około go
dziny. Już wówczas odniosłam
wrażenie, że syn nie jest sobą. Oczy
miał mętne i rozbiegane. Kiedy
zegnuu.
żegnałam się, stanął na baczność,
jakby cchciał salutować”.
i yło to w październiku 1992
. roku. Matka zostawiła sy
nowi kurtkę zimową z kap
turem, dwie pary dresów, skarpe
ty, szalik, rękawice, czapkę, dwa
syretry, koszule, bieliznę. Adwoka
towi, Józefowi Ruchlisowi z Kijo

B

wa, który podjął się obrony, zapła
ciła 1500 dolarów. Chciała odwie
dzić syna jeszcze w grudniu, ale
konsul i adwokat odradzili przy
jazd, ponieważ sprawa nie posunę
ła się do przodu. W styczniu 1993
roku adwokat poinformował mat
kę, że Marka skierowano na bada
nia psychiatryczne do Pietrozawodska. Wystawiono tam trzy eks
pertyzy. Wszystkie stwierdzały, że
Gorczyca symuluje chorobę.
Pisze matka: "W lipcu 1993

roku pojechałam po raz drugi do
Kijowa. Marek przebywał w are
szcie śledczym KGB przy Arsenalskiej. Areszt dość czysty, obsługa

zmienność jego nastrojów. Podkre
ślił jednak, że coraz więcej jest dni,
kiedy nie można nawiązać z nim
żadnego kontaktu.
Pisze pani Gorczyca: "Na po

czątku grudnia 1993 roku pojecha
łam do Kijowa, ponieważ zażądał
tego adwokat Ruchlis. Śledztwo
zostało zakończone, a on nie może
nawiązać z Markiem dialogu w
sprawie obrony. Otrzymałam wi
dzenie, które trwało z dziesięć mi
nut. Syn był w strasznym szoku.
Cały blady. Nie skoordynowane
ruchy ciała. Wyglądał tak, jakby
miał nastąpić atak padaczki. Z
pianą na ustach znowu wykrzyki-

Śmierć
Marka
Gorczycy
sympatyczna. Na podanie paczki i
na widzenie, po uprzednim zezwo
leniu śledczych, nie trzeba długo
czekać. Widzenie przy oficerze dy
żurnym. Kiedy przyszedł Marek,
nic nie miał swojego. Na pytanie,
gdzie są rzeczy, które przywiozłam
w październiku, zdziwił się:-A czy
ty mi cokolwiek przywiozłaś? Stan
jego był okropny. Włosy długie,
zarośnięty. Mówił zdania, których
nie mogłam zrozumieć, np. "Nie
siadaj, bo tam są gwoździe nabi
te”. "Kacie, nie zbliżaj się, znowu
chcesz mnie bić”. Te same oczy
mętne, rozbiegane. Do tego ruchy
rąk, jakby się bronił przed ostrym
światłem lub przed biciem. Wpew
nym momencie chwycił krzesło i
rzucił w moją stronę. Widzenie
przerwano.”

wał "kąty”. Ręce mu drżały. Nie
mógł utrzymać papierosa. Zaraz
przyszło dwóch dyżurnych i zabra
ło go. Na drugi dzień dowiedzia
łam się, że przewieziono Marka do
innego więzienia. Tego samego
dnia spotkałam się z panem Ruchlisem i panem konsulem. Opo
wiedziałam o zajściu na widzeniu
i wyraziłam opinię, że z synem
dzieje się coś niedobrego. Pan Ru
chlis wówczas oświadczył, że rezy
gnuje z obrony, ponieważ jemu nie
honor, iż nie potrafi dogadać się z
klientem. Zwrócił 500 dolarów, a
1000 zostawił za pracę przez oko
ło rok. Napisał do sądu wniosek,
że Marek według niego jest chory
psychicznie, lub w silnej depresji.
Sąd odpowiedział, że były trzy eks
per
ryzy i one nie stwierdziły choropertyzy

I ^ani Leopolda otrzymała zeZwolenie na spotkanie z synem również następnego
dnia. Przyniosła kolejną paczkę, a
do niej oprócz żywności włożyła
dres, flanelową bluzę, koszule, bie
liznę, maszynkę do golenia, pastę
do zębów, szczoteczkę, mydło. Wi
działa się z synem jeszcze raz. Był
ubrany w przyniesione rzeczy i
ogolony. Rozmawiał normalnie,
toteż widzenie trwało trzy godziny.
Odwiedziła konsula. W jego obe
cności wręczyła adwokatowi 1500
dolarów i opowiedziała o zachowa
niu Marka. Adwokat potwierdził

6.1
śledztwo, proku
pprowadzący
ratorzy, funkcjonariusze

JL służby więziennej nie wi
dzieli nic złego w wyglądzie Mar
ka Gorczycy. Nie wzywali lekarzy.
Nie kierowali do szpitala. Nadal
przebywał w więziennej celi, w
warunkach zabójczych dla chore
go człowieka. Pod koniec stycznia
br. pani Leopolda była w Kijowie
wraz z mężem. Marek zachowywał
się spokojnie. Prawie się nie odzy
wał. Na pytania odpowiadał bar
dzo cicho lub nie reagował. Rodzi
ce zapytali, czy nie chciałby wrócić

do więzienia przy ul. Arsenalskiej.
Przecząco pokiwał głową. Chcąc
podać paczkę, pani Gorczyca mu
siała stać w kolejce od wczesnego
rana. Była 126.
Pisze pani Gorczyca: "Na po

czątku maja 1994 roku pojecha
łam znów do Kijowa, ponieważ je
denastego miała się odbyć rozpra
wa. Nie odbyła się z powodu cho
roby jednego z oskarżonych Ukra
ińców. Na widzenie syn przyszedł
z workiem, w którym były rzeczy
przekazane przeze mnie. Wyglądał
okropnie. Wychudzony, blady. Na
nim porwane ubranie, bez skarpet.
Na twarzy jeden strup. Na nogach
też. Miał ogoloną głowę. Cały się
trząsł, jakby z temperaturą. Kiedy
oficer podprowadził go do mojego
okienka, usiadł i zaczął szukać w
worku papierosów. Papierosów nie
było, chociaż podałam 20 paczek.
Nie było boczku, tylko kawałek sło
niny. Nie było koszul, nowego swe
tra, skarpet, jabłek, herbaty, kawy
i słodyczy. Znowu powtarzał słowa
"ty kacie”. Po widzeniu zapisałam
się w kolejkę do naczelnika więzie
nia. W rozmowie z nim zapytałam,
dlaczego syn ma na sobie łachma
ny i to nie swoje. Przecież ja mu
tyle rzeczy przywiozłam. Naczelnik
skwitował to jednym zdaniem. Syn
jest psychicznie chory i nie pilnuje
swoich rzeczy”.

jest wyjście'.
Wystarczy ulokować
równowartość

100

USD

lub

200

DEM

a otrzymasz
wysokie

ani Gorczyca poinformowa
ła o tej sytuacji przewodni
czącego sądu wojskowego,
oprocentowa
A. Zurawliowa. Sędzia posumo
wał, że naczelnik co innego pisze
do sądu, a co innego mówi do niej.
Jego zdaniem, naczelnik powinien
i...
sporządzić dla sądu opinię o sta
KMITĘ ItWEST-CLUBU.
nie zdrowia Marka. Sąd zatem
wiedział o jego położeniu, a mimo
to nie uczynił nic dla ratowania
coraz bardziej chorego człowieka.
Tragiczną sytuację kolegi do
strzegli współoskarżeni Kamil
Kamiński i Adam Bączkowski. Ten
ostatni, w listach z więzienia pisał
o wrażeniu, jakie odniósł zoba
czywszy Marka na korytarzu w
sądzie. Nie widział go ponad dwa
lata, a Marek wyglądał tak, jakby
upłynęło trzy razy tyle.
Los Marka Gorczycy rozstrzygnął
się na przedostatniej rozprawie
sądowej, pod koniec sierpnia. Wte
dy sąd, po zasięgnięciu opinii
>c1
dwóch lekarzy psychiatrów, podjął
decyzję o wyłączeniu jego sprawy
r ;
"0;:
do oddzielnego postępowania i skie
rował Gorczycę do więziennego
szpitala w Odessie, gdzie chory już
nie dojechał. Sędzia Żurawliow,
który okazał się życzliwy dla dwóch
kolegów Gorczycy uwalniając ich z
więzienia, przesądził los Marka.
Przedłuż
Przedłużył jego pobyt za kratkami,
ajbliżsi Marka byli zwo
dzeni przez ukraiński wy
miar sprawiedliwości do
końca. Jeszcze kilka dni przed jego
zgonem czyniono im nadzieje na
uwolnienie Gorczycy. Informował
o tym żonę Marka Mieczysław
Miller, doradca ministra spraw za
granicznych. Niestety, nie docze
kali jego powrotu...
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Samochodów

JAROSŁAW DUCHNOWICZ

co kwartał

2 mieszkania

W DRODZE NA CMENTARZE
W Koszalińskiem

W Słupskiem

Autobusem

Jak dojechać, gdzie parkować?

Jak już informowaliśmy, od
30 października do 1 listopada
Miejski Zakład Komunikacji w
Koszalinie wprowadzi dodat
kowe kursy autobusów, które
będą dowozić pasażerów pod
cmentarz.
30 i 31 października, w godz.
9-17, kursować będą dodatkowe
autobusy linii nr 8 i nr 16 na od
cinkach: Chałubińskiego - cmen
tarz, O. Langego - cmentarz, dwo
rzec PKP - cmentarz.
W święto zmarłych, w godz.
9-18, kursować będą dwa dodat
kowe autobusy linii nr 8, na odcin
ku Chałubińskiego - cmentarz,
oraz cztery linii nr 16, na odcinku
O. Langego - cmentarz. Dwa au
tobusy będą jeździć trasą: Chełmoniewo/pętla, Zwycięstwa, Krakusa
i Wandy, Gnieźnieńska (powrót tą
samą trasą). Trzy obsłużą trasę
Osiedle Morska, Spokojna, Mor
ska, Armii Krajowej, Krakusa i
Wandy, Gnieźnieńska - powrotna:
Polmozbyt, Gnieźnieńska, Kraku
sa i Wandy, Armii Krajowej, Mor

W Zaduszki
, Świdwin. Urząd Miejski w
Świdwinie informuje, że w
związku ze świętem zmarłych
nastąpi zmiana organizacji ru
chu na ulicach ks. Popiełuszki

ska, Rosenbergów, Niepodległości.
Również trzy pojadą ulicami: Wła
dysława IV (od pętli), Zawadzkie
go, Kościuszki, Piłsudskiego, Zwy
cięstwa, Krakusa i Wandy, Gnie
źnieńska (powrót tą samą trasą).
Natomiast na trasę: dworzec PKP,
Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska powrotna: Polmozbyt, Gnieźnień
ska, 4 Marca, Zwycięstwa, dwo
rzec PKP wyjedzie aż pięć autobu
sów. Wszystkie dodatkowe kursy
mają przystanki końcowe na par
kingu przy Polmozbycie.
Jak poinformowano nas w Zarzą
dzie Dróg Miejskich i Zielem w Ko
szalinie, z wyjątkiem ul. Strażac
kiej, nie będzie dodatkowych miejsc
do parkowania. Na ul. Gnieźnień
skiej będzie obowiązywał zakaz za
trzymywania, aż do nowej bramy na
cmentarz. Z zaparkowaniem samo
chodu będą więc spore problemy,
zwłaszcza że parking przy Polmo
zbycie będzie zablokowany, bowiem
w tym miejscu od 30 października
do 1 listopada przewidziano zorga
nizowanie kiermaszu, (tp)
i Cmentarnej. Od 31 paździer
nika do 2 listopada obowiązy
wać będzie ruch jednokierunko
wy od skrzyżowania z ulicy Ar
mii Krajowej w stronę Cmenta
rza Komunalnego w kierunku
ulicy Połczyńskiej, (dis)
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Wszystkich Świętych co roku
jest tym dniem, kiedy wszyscy
udąjemy się na groby naszych
bliskich. Warto wiedzieć, jakie
utrudnienia i udogodnienia czekąją nas w tym roku.

Słupsk
Komunikacja miejska będzie kur
sować według zmienionego rozkładu
jazdy. Autobusy 2 i 9, oraz trolejbus
A będą jeździć co 15 minut. Autobus
8 - co 20 minut. Również co 15 minut
pojedzie autobus 6, łączący Osiedle
Niepodległości z nowym cmentarzem.
Dla samochodów osobowych czynny
będzie parking strzeżony na stadio
nie 650-lecia i na boisku treningo
wym przy ul. Madalińskiego. Ponad
to pojazdy będzie można zaparkować
po prawej strome ul. Kościuszki (ja
dąc w stronę stadionu), Madalińskie
go, Podgórnej, Długosza, Słowiań
skiej, Szkolnej, Curie-Skłodowskiej i
Dąbrówki. W bezpośrednim sąsiedz
twie starego cmentarza parkować nie
będzie można. Dla ruchu kołowego
zamknięte będą ulice: Obrońców Wy
brzeża i Prof. Lotha - po tych ulicach
będą mogły się poruszać tylko samo
chody komunikacji uspołecznionej i
taksówki. Właściciele samochodów
powinni pamiętać, że w przypadku
nieprawidłowego parkowania, ich
pojazdy będą odholowywane na wy
znaczone parkingi (na koszt właści
cieli). Na dodatkowe udogodnienie
mogą liczyć osoby, poruszające się na
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wózkach inwalidzkich. Z myślą o
nich spółdzielnia "Jantar” uruchomi
ła specjalne taksówki do przewozu
osób na wózkach. Zamawiać je moż
na pod telefonem 444-447.

Człuchów
W związku ze zmianami ruchu,
jakie nastąpiły w tym roku, z doja
zdem do cmentarza nie powinno być
kłopotów. Przy cmentarzu są na tyle
duże parkingi, że kierowcy nie powin
ni mieć kłopotów ze znalezieniem
miejsca.

Lębork
Na cmentarz będzie można doje
chać specjalną linią autobusową.
Parkować będzie można na parkingu
wzdłuż cmentarza, a także na całej
długości ul. Kaszubskiej, począwszy
od przejazdu kolejowego - wyłącznie
po lewej stronie. (PPP)
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Spróbuj, .
.
skończą się Twoje
problemy!

Dodatkowe pociągi
Święto zmarłych, to również
zwiększony ruch w komunikacji
międzymiastowej. Kolej wprowa
dza dodatkowe pociągi do Krakowa,
które będą odjeżdżać ze Słupska od
30 października do 2 listopada o
godzinie 20.24. Poza normalnym
rozkładem pojedzie również express
do Warszawy- (od 30 październi
ka do 1 listopada). Odjazd ze Słup
ska o godzinie 16.55. (PPP)

zaprasza do najbliższych placówek:
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Carski urzędnik ..brał” podobno pięć procent. Dzisiaj ieao z*>^.z^*~**i
solidności. I nikt nam nie może
zarzucić, że jesteśmy kanciarze.
WSpółczesnv kolega jest cztery razy droższy,

Byłem konsultantem przy jednej z
operacji nosa Michaela Jacksona

Państwowy nie tuczy

Urodzie
Haracz w zarękawku
można pomóc
czyli
Dopóki nie zacznie obowią
zywać nowa ustawa, nie wszę
dzie i nie zawsze organizuje
się przetargi na wykonanie
robót zlecanych przez urząd
administracji lokalnej. Mo
żesz więc powiedzieć wujowi
czy szwagrowi: „Zostaw tę

Rozmawiamy z Leo
Giedrojciem,
chirur
giem plastycznym z Ho
landii, konsultantem
Prywatnej Kliniki Chi
rurgii Ogólnej i Pla
stycznej w Koszalinie.
- Czy to prawda, że jest pan leka
rzem bogatych i uprzywilejowanych?
- Ależ nie, służę swoją wiedzą i umie
jętnościami wszystkim, którzy potrze
bują pomocy.
- Wciąż pokutuje u nas przekona
nie, że operacje plastyczne to fanabe
rie gwiazd, które nie wiedzą, co robić
z pieniędzmi.
- Należy oddzielić chirurgię plastycz
ną, rekonstrukcyjną, od estetycznej,
gdzie ingerencja nie jest spowodowana
koniecznymi względami medycznymi,
lecz dążeniem do korekty pewnych de
fektów urody.
- Zatem pierwszy rodzaj operacji
jest niezbędny, drugi - to zbytek?
- Nie zgadzam się. Jeśli ktoś cierpi z
powodu zbyt wydatnego nosa czy od
stających uszu, to dlaczego mu nie po
móc? Po co ma żyć z kompleksami, być
nieszczęśliwy?
- Czy rzeczywiście z powodu drob
nych wad należy ryzykować? Prze
cież każda ingerencja w ogranizm
wiąże się z jakimś lyzykiem.
- Proszę mi wierzyć, że bardziej ry
zykuje ktoś, kto wybiera się samocho
dem do Szczecina! Wystarczy poznać
statystyki wypadków drogowych w
Polsce. Zgłaszające się do nas kobiety
nazywamy nawet klientkami, a nie pa
cjentkami. Zapewniam, że ryzyko, jeśli
istnieje, jest minimalne.
- Od wielu lat pracuje pan w Ho
landii, często podróżuje po świecie.
Czy rzeczywiście na Zachodzie ope
racje plastyczne są tak popularne?
- Artykuły prasowe w podobnym, jak
nasza rozmowa, duchu ukazywały się w
Holandii kilka lat temu. Dziś nikt nie
wątpi w sens przeprowadzania operacji
plastycznych. Ostatnio, będąc w Sta
nach Zjednoczonych, obserwowałem,
że rodzice fundują swoim dzieciom po
zdaniu matury nie samochód, ale este
tyczną operację.
- A co z naturalnym pięknem czło
wieka? Dziś, w dobie zwrotu ku na
turze, to ono powinno być nąjwiększym atutem.
- Oczywiście, ale urodzie można po
móc. Będąc w Polsce, podziwiam ele
gancję, szyk Polek. Czasem jednak nie
mogę oprzeć się wrażeniu, że przydało
by się trochę korekty. Na ulicach widać
sporo pań z nadwagą. Promujemy w ko
szalińskiej klinice moich kolegów doktorów Błaszczyka i Dąbrowskiego

tyrę, głuptasie. Zakładaj fir
mę budowlaną, najlepiej o
modnej specjalności ekologicz
nej. Mam dobrą fuchę, robotę
za kilkanaście miliardów”.

unikatową metodę liposuksji, czyli od
sysania tkanki tłuszczowej.
- Jest tylko jedno zastrzeżenie - te
operacje sporo kosztują, niewiele Po
lek może sobie na nie pozwolić.
- Rozumiem, ważne jednak, aby mia
ły świadomość, że istnieje i taka możli
wość. Może kiedyś po reformie syste
mu ubezpieczeń pewna grupa operacji
estetycznych stanie się bardziej dostęp
na, koszty pokryje kasa chorych.
- Czy tak dzieje się w Holandii?
- Owszem. Niedawno zgłosiła się do
mnie kobieta ze zbyt dużym biustem.
Okazało się, że stanowi on przeszkodę
w wykonywaniu pracy - pani była kie
rowcą taksówki. Za operację nie płaci
ła z własnej kieszeni. Jest wydzielona
grapa zabiegów z zakresu chirurgii este
tycznej, które finansują ubezpieczenia.
- Mówi pan, że operacje plastycz
ne są na Zachodzie czymś normal
nym. Dlaczego zatem część gwiazd
kina czy estrady ukrywa fakt, że pod
daje się takim zabiegom?
- Myślę, że to sprawa dziennikarzy
szukających wszędzie sensacji, szpera
jących w prywatnym życiu znanych
ludzi. Sam korygowałem urodę wielu
osób, o których piszą gazety na pierw
szych stronach. Byłem na przykład kon
sultantem przy jednej z operacji nosa
Michaela Jacksona. Operowałem mat
kę Omara Shariffa, piosenkarza Toma
Jonesa...
- W Koszalinie przeprowadził pan
kilka operacji i rusza pan dalej w
świat. Dokąd?
- Wybieram się na krótko do Wene
zueli, gdzie mam być konsultantem
przy konkursie miss piękności.
- To najpiękniejsze z pięknych też
potrzebują pomocy skalpela?
- Tam bardzo serio traktuje się tego
typu konkursy, przygotowywanie kan
dydatek jest długie, wszechstronne. W
programie przewidziano także ewentu
alność pomocy chirurgicznej przy ko
rekcji drobnych defektów. Nawet naj
piękniejszym one się zdarzają.
- Dziękuję za rozmowę i do zoba
czenia w Koszalinie.
ALINA KONIECZNA

nie będę dawał” -on mi na to.
Czy dostał tę robotę? Nie, nie
dostał.
- Jest przetarg na remont
szkoły (tu pada jej numer -

vademecum
wysokiego
urzędnika

Możesz tak powiedzieć pod
warunkiem, że jesteś na tyle
wysokim urzędnikiem, by
trzymać w ręku zlecenia. Tyl
ko uważaj, taki szwagier czy
wuj jest trochę niebezpieczny.
Wypije parę głębszych i wy
klepie. Narobi obciachu przy
całej rodzinie. W jednej chwi
li runie twój kreowany image
ojca miasta. Albo gospodarza,
oddanego bez reszty instytu
cji. Altruisty za kilka milio
nów miesięcznie, „skonanego” po
szesnastu godzinach urzędowania.
Lepiej rozejrzyj się za firmą spoza
województwa. Wybuduje, odpali
działkę i adieu (ze wspaniałymi
referencjami w garści).

Przetarg na lipę
Co innego, gdy samorząd wyda
rozporządzenie, nakazujące zorga
nizowanie przetargu. W tym przy
padku wybierasz drugi wariant.
Ogłaszasz przetarg ofertowy, na
przykład na koncepcję oczyszcza
nia gminy. Po pierwsze - wcale nie
musisz wybierać najtańszego ofe
renta, po drugie - możesz unieważ
nić przetarg bez podania przyczyn,
po trzecie - możesz być przewodni
czącym komisji przetargowej. Nie
ma mocnych, wygrywa „twoja” fir
ma. Zanim zameldujesz pracodaw
cy o wynikach przetargu, dobrze
jest dołączyć dwie, trzy ekspertyzy
autorytetów w danej dziedzinie (nie
są znów tacy drodzy, zresztą nie
płacisz im z własnej kieszeni). Tłu
maczysz pracodawcy, że koncepcja
wspaniała i tania. Ze warto tej fir
mie zlecić też wykonanie projektu.
Jak? Normalnie, aneksem do umo
wy. Potem aneks na wykonanie
robót. Załącznik do załącznika. I
tak do końca. Najlepiej budować
etapami. Po każdym etapie aneks
i rozliczenie. Nie ma co wierzyć, że
wykonawca „uczciwie” się rozliczy.
Wybuduje, weźmie pieniądze i szu
kaj wiatru w polu. A ty dalej jesteś
gołodupcem. Dalej wycierasz łokcie
o blat biurka. Dlatego etapami,
bracie.

Stałem sie przyjacielem
PQLMOZBYTU. bo...

samochodów różnych marek,
różnych rodzajów fiata i polone
za. W tym roku do klientów tra
fiło już 50 aut. - Stanowimy

część Polmozbytu koszalińskiego

Od 1981 roku tutejszy oddział
POLMOZBYTU mieści się przy
ulicy Cmentarnej 1, w pobliżu
cmentarza komunalnego. Czy

el

takie sąsiedztwo przeszkadza w
robieniu dobrych interesów? Z
pewnością nie. W ubiegłym roku
właśnie tu sprzedano 76 sztuk

wiedziałam kiedyś naszemu rze
mieślnikowi, który chciał dostać
dużą robotę: „- Daj pieniądze w
łapę. Po cichu”. „Nie dawałem i

nie wytrzymuje rzemieślnik.

Drugi koniec kija

Znany jest przykład gmi
ny, która w ciągu czterech lat
zleciła bez przetargów wyko
nawstwo robót na kilkanaście mi
liardów. Zwracała na to uwagę Re
gionalna Izba Obrachunkowa w
Koszalinie. Cóż, komisja rewizyj
na Rady Miejskiej nie widziała w
tym niczego złego.
- Nie można całej winy zwalać
na urzędników - mówi oburzony
wiceburmistrz jednego z koszaliń
skich miast. - Uważa pan, że pry

waciarze są święci1? Byłem przewo
dniczącym komisji przetargowej.
Wpłynęło siedem ofert na robotę
komunalną. Sześciu przedstawi
cieli firm wciska panu na siłę pie
niądze do kieszeni. Siódma jest
akurat państwowa. Ją właśnie

- informuje Adam Bronk (na
zdjęciu), kierownik stacji obsługowo-handlowej. - Samochody

montowe w szpitalu. Według cen z
ubiegłego roku, wartość remontu
około czternaście miliardów, w tym
trzy - robocizna - wylicza dyrektor
PBRol. Jerzy Jakubowski. - Odpa
dliśmy w przedbiegach. Otrzyma
łem odpowiedź, że jestem niewiary
godnym wykonawcą. Jeśli ten,
który wygrał przetarg, jest wiary
godny, toja jestem ksiądz. Już przy
chodził do mnie po sprzęt budow
lany. „Proszę bardzo, ale trzeba
płacić”. Nie będzie pracy i stu ludzi
pójdzie do urzędu po zasiłek. A
oczyszczalnie i kolektory w mieście
budują firmy z Piły i Koszalina. Że
co? Ze oczyszczalnia nie obora?
Budowaliśmy już jedną w Czaplin
ku. Proszę tam zapytać. Panie, ja
przecież nie dam nikomu z własnej
kieszeni. Zresztą pilnują mnie
związki i rada pracownicza.

Trójkąt bermudzki
Żeby pieniądze mogły „znik
nąć”, oprócz zleceniodawcy i wyko
nawcy należy uwzględnić jeszcze
inspektora nadzoru. Trudno cokol
wiek przed nim ukryć. Chodzi, ści
ga, dokładnie rozlicza. Krytykuje
wykonawcę. Do czasu, dopóki...
No, właśnie.
- W naszej gminie władze wy

brały bez przetargu projekt na ko
lektory sanitarne z czasów króla
Ćwieczka - śmieje się pracownik
jednego z urzędów. - Oczywiście,
projektant wziął pieniądze. Inspek
tor nadzoru wyśmiał ten projekt.
Potem go zracjonalizował za pra
wie siedemset milionów. „Wymie
nił” betony na tworzywo sztuczne i
coś tam jeszcze. Władze chwaliły się
potem, że dzięki tej racjonalizacji
gmina zaoszczędziła miliardy. Tb,
panie coś takiego, jakbymja rozgło
sił, że kupię syrenkę za dwa miliar
dy, a ktoś za pół miliarda doradził,
bym wziął mercedesa za drugie pół.
Mam więc mercedesa i miliard w
kieszeni. Biznes, że hej - urzędnik
aż trzyma się za boki. - Istny ka
baret. Tylko, czy w tym kabarecie
bilety aby nie za drogie?

MARIAN DZIADUL
Fot. Bogdan Nagórka
P8. Mam nadzieję, że uczciwi pa
miętają maksymę Ignacego Kra
sickiego: „Prawdziwa cnota kry
tyk się nie boi”. Problem jest z ga
tunku bardzo śliskich, nie byłem
więc specjalnie zdziwiony, że wie
lu moich rozmówców godziło się
mówić pod warunkiem, że zacho
wam ich personalia do wiadomo
ści redakcji. M.D.

- To, co się teraz wyprawia,
żeby dostać zlecenie na robotę to
istny cyrk - łapie się za głowę czło
nek Spółdzielni Rzemieślniczej w
Szczecinku. - Obowiązuje dwa-

Przyjeżdżają tu nie tylko klienci z Koło
brzegu lub jego okolic. Są tacy, którzy poja
wiają się ze Słupska, Świnoujścia, Gniezna
czy z... Warszawy. Samochody kupują prze
ważnie rodziny. Do Kołobrzegu nie powraca
ją. Chyba że przywitać się z pracownikami
lub odpowiedzieć o swej przygodzie z nowo
zakupionym autem. Tak już się przyjęło... Naj
lepsze interesy robi się w kołobrzeskim od
dziale POLMOZBYTU.

pełnomocnik zarządu Cechu Rze
mieślniczego w Szczecinku, Jadwi
ga Murzin i dwuznacznie się
uśmiecha. Nagle poważnieje. -Po

Wygrywa go firma, która
składa ofertę poniżej kosztów
robocizny. Wszyscy dookoła
pukają się w czoło. Potem
okazuje się, że zwiększono
koszty wykonania o dwieście
milionów.
- Panie, ja rozumiem, że
koszty wykonania mogą wzro
snąć, powiedzmy o dwa, trzy
procent. No, pięć. Ale, na litość
Boga, nie o sto czy dwieście -

Płaczesz i płacisz

j

Kupiłem dobre auto

dzieścia procent lub zagraniczny
samochód. Otrzymanie zlecenia
graniczy z cudem. Ale jeśli już do
staniesz, płaczesz i płacisz. Inaczej
tak ci zepsują opinię, że jesteś spa
lony.
- Ja nie zajmuję się tymi spra
wami. Nie biorę udziału w przetar
gach - asekuracyjnie zapewnia

przyp. aut.) - tłumaczy rze
mieślnik spotkany w cechu. -

Państwowe firmy - nie tylko
budowlane - plajtują. Są zadłużo
ne, mąją problemy ze zleceniami.
Np. szczecineckie „Pojezierze”
było do niedawna jedną z najlep
szych firm województwa. Jest w
agonii. Przedsiębiorstwo Robót
Melioracyjnych „załapało się” na
oczyszczalnię w Barwicach. Miało
fart (czytaj: uczciwy przetarg).
PBRol. w Szczecinku w ostatnim
czasie otrzymało kilka zleceń z
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań
stwowych. Robót wystarczy do po
łowy listopada. I koniec.
- Złożyliśmy ofertę na prace re

W dobrych czasach kołobrze
ski oddział zatrudniał sześćdzie
sięciu pracowników, dziś został
zgrany pięcioosobowy zespół. Ze
spół łubiany przez klientów... Do
datkowo, oprócz prowadzenia
salonu sprzedaży, na miejscu

można zakupić części do samo
chodów produkowanych przez
FSO, FIATA AUTO POLAND i
Fabrykę Samochodów w Lubli
nie. Można tu również dokonać
zakupu na raty towarów o war
tości od 3 do 30 min. Atrakcją

sezonu jest nowy POLONEZ wyposażony w instalację gazo
wą. Tylko POLMOZBYT sprze
daje także samochody z pełną fa
bryczną gwarancją FSO.
W kołobrzeskim POLMOZBYCIE można także oznako
wać swe auto. Znakowanie antykradzieżowe wykonuje się na
nowych i używanych samocho
dach.
Kierownictwo
stacji
współpracuje także z Urzędem
Celnym, organizując przetargi
samochodów
zatrzymanych
przez celników.
Największym marzeniem pra
cowników oddziału jest otwarcie
w Kołobrzegu salonu sprzedaży
samochodów - POLMOZBYTU z
prawdziwego zdarzenia. Z pew
nością już niedługo to się powie
dzie!

n

MIROSŁAW SZCZEGLIK
zdjęcia Karol Skiba

do naszego salonu sprzedaży do
cierają z Koszalina. W ten sposób
możemy zrealizować najskrytsze
marzenia klientów.
Kołobrzeski POLMOZBYT
współpracuje z Invest-Bankiem i
Polskim Bankiem Inwestycyj
nym. Cena samochodu, na życze
nie klienta, może więc być rozło
żona na raty. POLMOZBYT dys
ponuje aktualnymi cennikami.
Stosuje upust przy nie zamonto
wanym dodatkowym wyposaże
niu. Jak twierdzi A. Bronk, żad
nych innowacji w Kołobrzegu się
nie wprowadza. Dlatego PO
LMOZBYT uważany jest po
wszechnie za solidnego partnera.
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NASZ RAPORT: PRYWATYZACJA W SŁUPSKIEM

Od czterech lat w Polsce funkcjonuje ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Niestety, do tej
pory nie ma przepisów wykonawczych. Osoby odpowiedzialne za proces przekształceń własnościowych postwo Przekształceń Własnościowych.
W województwie słupskim dla 42 przedsiębiorstw wojewoda jest organem założycielskim. 73 przedsiębior
stwa rolne przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Minister przemysłu i handlu przekazał swoje
kompetencje wojewodzie W stosunku do PZPS "ALKA” ! kępickiego «KEGARIT. Przedsiębiorstwo Produkcji
Leśnej, dla którego organem założycielskim był wojewoda koszaliński, podzieliło się na dwie firmy. Jedna prze
szła w gestię wojewody płupskiego. Natońia^miastecki saiiorfąd przejął od woj^roc^ Przedsiębiorstwo Bu
downictwa Rolniczego w Miastku^ Poszczególne firmy decyduj^siędrogi pfleksżtałceń własnościo
wych, w zależności od kondycji ekonomicinej. Część zakładów przyjęła pozycję wyczekującą.
Przedstawiamy swoistą mapę prywatyzacji ^ Słupskiem^ •
W Urzędzie Wojewódzkim czarno widza przyszłość Słupskie
go Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Kto
pierwszy,
ten lepszy?
Przedsiębiorstwa z najsprawniejszym, najbardziej operatyw
nym kierownictwem, jako pierwsze dostrzegły w prywatyzacji
szansę na poprawę swojej sytuacji. Pierwszym sprywatyzowa
nym w województwie słupskim zakładem była Fabryka Wyro
bów Gospodarstwa Domowego "ZAGOD” w Bytowie.
Powstała spółka pracownicza o
nazwie "WIRELAND”, która
otrzymała majątek w leasing, czyli
do odpłatnego korzystania. Prywa
tyzacja "ZAGODU” odbywała się
w bardzo szybkim tempie, jako że
na koniec 1990 roku zapowiedzia
no ogromne, jedenastokrotne prze
szacowanie majątku. Opóźnienie
prywatyzacji mogło więc spowodo
wać, że załoga nie zgromadziłaby

niezbędnego funduszu założyciel
skiego. Mimo pośpiechu oraz pro
blemów, które rodziły się w nowej
sytuacji, prywatyzację tę ocenia
się jako udaną.
Obecnie w Słupskiem osiem
przedsiębiorstw wybrało model
spółki pracowniczej: Słupskie
Przedsiębiorstwo Budowlane,
Słupskie Przedsiębiorstwo In
stalacji Budowlanych "INS-

W UPADŁOŚCI
W Człuchowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, Wojewódz
kim Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, Przedsię
biorstwie Budownictwa Rolniczego w Człuchowie, Przedsię
biorstwie Przemysłu Mięsnego w Słupsku, Słupskim Przedsię
biorstwie Ceramiki Budowlanej w Lęborku i Przedsiębiorstwie
Robót Inżynieryjnych w Sławnie prowadzone jest postępowa
nie upadłościowe.
W Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego i
Zakładach Przemysłu Lniarskiego “Włóknolen” w Lęborku
proces upadłościowy został zakończony, firmy wykreślono z
rejestru. Syndyk sprzedał majątek obu zakładów w całości i
zadowolił wierzycieli.

Podobno Chińczyk zapłacił za ..Lasy” w Lęborku siedem i pół
miliarda złotych

Na sprzedaż
Tylko trzy przedsiębiorstwa, dla
których organem założycielskim
był wojewoda, zostały sprzedane:
Centrala Nasienna w Lęborku,
Centrala Zaopatrzenia Wetery
naryjnego "CENTROWET” w
Słupsku i Przedsiębiorstwo
Produkcji Leśnej w Lęborku.
Do sprzedaży kierowane są z regu
ły firmy na krawędzi bankructwa.
Tak było i w tych przypadkach.
Dwa pierwsze zakłady kupili in
westorzy polscy, Przedsiębior
stwo Produkcji Leśnej w Lę
borku stało się własnością inwe
stora chińskiego. W Wydziale Go
spodarki i Przekształceń Własno
ściowych UW panuje przekonanie,
że wszystkie trzy przedsiębior

stwa zostały sprzedane korzyst
nie, ale nie ujawniono nam za ja
kie kwoty. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy w Lęborku,
Chińczyk zapłacił za PPL 7,5
mld złotych. Gdyby zakład nie
został sprzedany, byłby już zlikwi
dowany. Inwestor chiński zapew
nił normalną produkcję, ludzie
mają pracę, nie ma zatorów płat
niczych. Lęborskie Przedsiębior
stwo Produkcji Leśnej jest trzecią
inwestycją firmy chińskiej, która
buduje w Warszawie osiedle domków jednorodzinnych i remontu
je łazienki w Sopocie.
Urząd Wojewódzki w Słupsku
wybrał nowych właścicieli po ogło
szeniu przetargu ofertowego. Nie
stety, dotychczas nie było zbytnie
go zainteresowania kupnem upa
dających przedsiębiorstw.

BUD”, Słupskie Przedsiębior
stwo Turystyczne "Przymo
rze”, Zakłady Drobiarskie w
Sławnie, Centrala Nasienna w
Słupsku, Rejonowe Przedsię
biorstwo Melioracyjne w Sław
nie. Z tymi zakładami podpisane
są umowy leasingowe. W końcowej
fazie przygotowań jest umowa z
Zakładem Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych w Słupsku.
Z wymienionych spółek pracow
niczych dwie - SPB i Zakłady Dro
biarskie - zakończyły ubiegły rok
ze stratą. W najgorszej sytuacji
finansowej znajduje się obe
cnie Słupskie Przedsiębior
stwo Budowlane.
- Oznacza to dla SPB czarną
przyszłość - mówi Aldona Mazur,
dyrektor Wydziału Gospodarki i
Przekształceń Własnościowych
UW w Słupsku. - Wojewoda, re

prezentujący wierzyciela, będzie
najprawdopodobniej zmuszony do
rozwiązania umowy leasingowej.
Starania o uratowanie tej spółki
trwają prawie rok i nie przynoszą
efektów. Robiliśmy w Urzędzie
Wojewódzkim analizy, czy SPB ma
szansę wyjścia z impasu, i muszę
z przykrością stwierdzić, że pro
gnozy nie są optymistyczne. Nie bę
dzie to prywatyzacja udana.
SPB przejęło od wojewody
ogromny majątek nieprodukcyjny,
który powodował nadmierne ko
szty. Załamanie rynku budowlane
go pogłębiło trudną sytuację firmy.
Dlatego muszą nastąpić zmiany
organizacyjne. Słupskim Przedsię
biorstwem Budowlanym zaintere
sowane jest Szczecińskie Przedsię
biorstwo Budownictwa Przemysło
wego - spółka wchodząca na gieł
dę. Jest to wielka firma z ogrom
nym majątkiem, wykonująca m.in.
roboty eksportowe. Dla SPB ma
riaż z SPBP jest szansą uratowa
nia przedsiębiorstwa przed upa
dłością.
W Zakładach Drobiarskich w
Sławnie od wiosny wprowadzony
został zarząd komisaryczny. Jest
nadzieja, że firma wyjdzie z kłopo
tów finansowych.

D

to: Fabryka Maszyn Rolni
czych ‘TAMAROL”, Państwo
we Zakłady Zbożowe, Zakład
Urządzeń Okrętowych "SEZAMOR” i Komunalne Przedsię
biorstwo Naprawy Autobusów
"KAPENA”, wcześniej prze
kształcone w jednoosobowe
spółki Skarbu Państwa. Załogi
tych przedsiębiorstw same wy
brały taką drogę prywatyzacji, a
kondycja ekonomiczna firm zde
cydowała, że nie zostały skreślo
ne z listy przeznaczonych do
Narodowych Funduszy Inwesty
cyjnych.

- PPP bardziej umownie, niż rze
czywiście zyskał miano powszech
nego. Prywatyzowane będą 444
przedsiębiorstwa. Nie stanowi to
nawet 10 procent wszystkich
przedsiębiorstw państwowych. A
co dostanie obywatel? Świadectwo
udziałowe, które upoważnia do
otrzymania jednej akcji w każdym
z Narodowych Funduszy Inwesty
cyjnych. Świadectwa, kupione za
około jedną dziesiątą średniej pła
cy krajowej, trzeba będzie zamie
nić na akcje w biurze maklerskim.
Oczywiście, nie ma przymusu ku
powania świadectw. Akcje będzie
można sprzedać na wolnym rynku.
Uważam, że ta sytuacja zmusi
dużą grupę obywateli do zaintere
sowania się rynkiem i gospodarką.
Mówi się, że będzie 15 NFI, a
przedsiębiorstwa trafią do poszcze
gólnych funduszy tzw. metodą pa
lanta. Tb znaczy, że np. fundusz A
wybierze pierwszą firmę, potem

Amerykanin w „Rękawiczkach”

Z komisarzem na czele
W czterech przedsiębior
stwach wojewoda polecił
wprowadzić zarząd komisa
ryczny, mając nadzieję, że po
stawiony na czele zakładu za
rządca znajdzie drogę wyjścia
z ekonomicznej zapaści.
W miasteckiej Fabryce Rę
kawiczek i Odzieży Skórzanej
załoga wraz z komisarycznym za
rządem walczyła o wszczęcie ban
kowego postępowania ugodowego.
Niestety, główny wierzyciel - bank
PKO - nie wyraził zgody. Długi
FRIOS zostały sprzedane. Jak się
dowiedzieliśmy w zakładzie, wie
rzytelności - za pośrednictwem
kancelarii prawnej - kupił inwe
stor amerykański. Prawdopodob
nie przejmie on zakład i podtrzy
ma produkcję.
W Przedsiębiorstwie Usług
Technicznych i Chemizacyjnych w Sławnie zarząd komisa
ryczny został przedłużony do koń
ca roku. Firma osiągnęła pierwsze

zyski, co daje szansę kolejnego
przekształcenia. Załoga myśli o
utworzeniu spółki pracowniczej z
udziałem inwestora z zewnątrz,
bowiem pracownikom brakuje ka
pitału do przejęcia majątku.
W lęborskim ZREMB zarząd
komisaryczny nie przyniósł po
prawy wyniku finansowego. Wo
jewoda ogłosił publicznie, że po
szukuje inwestora i taki się zna
lazł. Nieoficjalnie wiemy od
przedstawicieli załogi, że jest
to firma niemiecka.
Komisarz zarządza też dębnic
ką "Skotawą”. Garbarni nie
udało się dotąd sprzedać, bowiem
zainteresowani kupnem zakładu
nie dawali takiej ceny, jakiej żą
dał wojewoda. Został złożony
wniosek o upadłość. Kupnem
"Skotawy” zainteresowany jest
inwestor z południa Polski. Ist
nieje szansa, że transakcja doj
dzie do skutku w niedalekiej przy
szłości.
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fundusz B
itd. Oczywi
ście
naj
pierw będą
wybierać te
najlepsze.
Później fun
dusz A bę
dzie wybie
rał
jako
szesnasty, B
jako
sie
demnasty,
aż wszyst
kie zostaną podzielone. Fundusz
wiodący obejmie 33 proc. akcji da
nego przedsiębiorstwa, 27proc. zo
stanie podzielone między pozosta
łe fundusze, 25 proc. obejmie
Skarb Państwa, 15 proc. załoga.
Taki podział akcji ma być swoi
stym wentylem bezpieczeństwa dla
zakładów i stanowić ochronę przed
bankructwem.
Zła sytuacja finansowa dopro
wadziła do likwidacji trzech
przedsiębiorstw. W Słupskim

Przedsiębiorstwie Transporto
wym Handlu Wewnętrznego
proces ten dobiega końca. Roz
wiązano już umowy z pracowni
kami, organ założycielski pozbył
się majątku. Trwają jeszcze po
stępowania sądowe. Również w

Przedsiębiorstwie Budownic
twa Rolniczego w Bytowie li
kwidacja zbliża się do końca.
Dzięki dużej pomocy władz sa-

Wlikw
morządowych Bytowa, proces
ten przebiega bez poważniej
szych zakłóceń. Gmina zdecydo
wała stę na przejęcie części ma
jątku przedsiębiorstwa, w tym
mieszkań zakładowych i budyn
ku administracyjnego.
Wniosek o upadłość przygoto
wał już także likwidator PBRol. w
Lęborku, jednak decyzja o ogło
szeniu upadłości została na ra
zie zawieszona. Likwidatorowi
udało się znaleźć inwestora, go
towego kupić PBRol. w całości.
Obecnie trwają negocjacje.
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„Famarol” - jeden ze słup
skiej „wielkiej czwórki”.
Dawniej „Zagod” dzisiaj
„Wireland” - pierwszy spry
watyzowany zakład w woj.
słupskim.

Nie ma przymusu
i "Zemech-Wutech” w Debrz
nie trwa walka o przetrwanie.
Kierownictwa zakładów szukają
ugody z wierzycielami. Podobna
sytuacja panuje w PrzedsięTransportowoBudownictwa
jo w Słupsku, PRIM i
UJD w Słupsku. Od
marca tego roku dla niektórych
zakładów pojawiła się nowa szan
sa skorzystania z oddłużenia bu
dżetowego. Firmy, krórych głów

Cztery słupskie przedsiębior
stwa znalazły się wśród 444
przeznaczonych do Programu
Powszechnej Prywatyzacji. Są

Premier Waldemar Pawlak złożył długo oczekiwany podpis
pod Programem Powszechnej Prywatyzacji. O to, czy prywa
tyzacja jest rzeczywiście powszechna i co z tego będzie miał
przeciętny obywatel, zapytaliśmy Aldonę Mazur, dyrektorkę
Wydziału Gospodarki i Przekształceń Własnościowych UW w
Słupsku.
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r Zdesperowane załoai stanęły na rozdrożu
wa zakłady: Przedsię
biorstwo Usług Tech
nicznych w Biesowicach i Przedsiębiorstwo Prze
mysłu Drzewnego w Karżcinie wojewoda chce przekazać do
zasobów Agencji Własności Rol
nej Skarbu Państwa. Pozwala na
to ustawa o Agencji i obie firmy
spełniają wymagane prawem
warunki. W
w ZUT

Wybrańcy

Kowalski zagra
na giełdzie

nym wierzycielem jest budżet,
mogą się starać o zaniechanie
poboru niektórych podatków.
Słupskiemjest też gru
pa
przedsiębiorstw
_________ lajdujących się w bar
dzo trudnej sytuacji finansowej,
które same nic nie robią, aby stan
ten zmienić. Należą do nich, m.in.
Centrale Nasienne w Byto
wie, Sławnie, Miastku i Człu
chowie, zatrudniające od 30 do
40 osób. Wszystl

Wierzytelności miasteckich
„Rękawiczek” kupił inwestor
amerykański.

Słupski „Sezamor” znalazł
się wśród wybrańców.

Stronę opracowała
LEOKADIA LUBINIECKAl
Fot. Bartosz Arszyński

stratą. Podobnie funkcjonuje za
trudniający około 40 osób
"TRAN SB UD” w Słupsku.
Przypuszczalnie zakład utrzymu
je się z dzierżawy pomieszczeń.
Część zakładów do tej pory nie
wybrała żadnej drogi prywatyza
cji. Ich sytuacja nie jest zła, ale
załogi - póki to możliwe - wolą
pozostawać w strukturach przed
siębiorstwa państwowego. Na
razie nie ma przymusu prywaty
zacji. Do takich należy "PREFABET” w Osławie-Dąbrowie,
produkujący betony komórkowe
dla budownictwa. Zakład przyno
si zyski, miał szansę znaleźć się
w grupie firm przewidzianych do
powszechnej prywatyzacji, ale
załoga powiedziała: nie. Żadnej

drogi przekształceń nie wybrały
także słupskie
"TRANSMEBLE”, zupełnie dobrze radzące
sobie na rynku. Nie ma dotąd
pomysłu na prywatyzację załoga
‘’MARGO” w Słupsku, zakładu
produkującego meble biurowe.
Podobnie słupskie "SAFO”, za
kład produkujący obrabiarki.
Natomiast od Przedsiębior
stwa Obrotu Zwierzętami Ho
dowlanymi w Słupsku wojewo
da zażądał programu naprawcze
go. Załoga tej małej firmy myśli
o utworzeniu spółki pracowni
czej.

kowana. Mimo iż zaintere
sowanie inwestowaniem w
województwie
trochę
wzrosło, to do ideału dale
ko. Nie ma dotąd otwar
tych przetargów na sprze
daż firm, nie ma inwesto
rów przebijających się
wzajemnie. W najgorszej
sytuacji znalazły się załogi
pozostawione same sobie,
często zdesperowane, bez
pomocy. Na przykład w
dębnickiej "Skotawie” ci,
którzy umieją tylko garbo
wać skórę, zdani zostali na
własny los. Ci, którzy po
trafili robić cokolwiek in
nego, odeszli.
j
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A jednak

Niadv po niemiecku po woinie nie mówił. Czasem tylko jak akordeon wyjął, to
zanucił ..Stille nacht”. Straszliwa tajemnica? Zakręty historii? Wyblakłe dokumentv... Gorvcz svna i strach teao. co dwa mundury nosił.

morderstwo!

Bracia pokazują fotografię
ojca w mundurze „berlingowca” i zdjęcie w mundurze We
hrmachtu. - Czy dlatego ojciec
tak mnie nienawidził, bo przy
pominałem mu czasy, kiedy
był Niemcem? - pyta dziś Je
rzy. Czy jakaś straszna taje
mnica ciąży na naszej rodzi
nie?

NOSIŁ W SOBIE STRACH (II)
W reportażu ‘’Nosił w sobie
strach”, opublikowanym w
magazynie z 10-11 września
br., przedstawiliśmy historię
mieszkańca gminy w pobliżu
Słupska, który zaginął. Nie
było go w domu już trzeci mie
siąc. Nie przebywał u nikogo z
rodziny, ani u znajomych. Ist
niała obawa, że stracił życie.
Nie wymieniałem wówczas na
zwy gminy, miejscowości, a wszyst
kie personalia bohaterów reporta
żu zostały zmienione. Teraz już
można odsłonić kurtynę, bowiem
przypuszczenia, niestety, okazały
się prawdziwe. Feliks J., 66-letni
mieszkaniec Sierakowa w gmi
nie Kobylnica, został zamordo

szukać i pochować. - Nie kupuj
garnituru - powiedział. Pochowaj
mnie w tym, w czym będę.

F

Na początku

P

dała, co stanowiło powód zgryzoty
starszego pana i coraz częstszych
kłótni, kończących się pobiciem.
Feliks J. też popijał od czasu do
czasu. Kiedy dostawał rentę kupo
wał a to wódeczkę, a to tanie wino.
Pił często w towarzystwie kolegi
Eugeniusza F.
Pod dachem posesji nr 32 w Sie
rakowie narastała niechęć i niena
wiść. Coraz częściej padały wyzwi
ska. Starszy pan obawiał się sy
nów, z którymi mieszkał. Swój po
kój zamykał zawsze na klucz, na
wet idąc do ubikacji.
Poza domem - czy to u siostry w
Słupsku, czy u trzeciego syna Jana
- Feliks J. nie ukrywał złych prze
czuć. Teresie, żonie Jana skarżył
się, że chyba długo nie pożyje. Zo
bowiązał ją, że jeżeli zaginie ma go

- Jakim, cudem ojciec, który,
jak twierdził, od 1939 r. po mo
bilizacji nie opuszczał terenu
Związku Radzieckiego, mógł w
1942 r zrobić sobie rodzinne
zdjęcie w Inowrocławiu i to w
niemieckim mundurze? - pyta

przez prawdę. I żal za te wszystkie

Ś

długo spać. Zamiast pracować
wyprzedawał świnie, a pieniądze
przepijał wraz z drugim bratem
Zbigniewem. Gospodarka podupa

Trudne pytania

Jerzyk zdążył przed wyjazdem
pójść z bratem Lesławem na cmen
tarz. Nad grobem ojca uklęknął i
pomodlił się. Świeczki jednak nie
zapalił.
- Tb nie przez nienawiść, tylko

eliks J. zaginął 10 czerwca.
lata...
Dwunastego czerwca, z sa
mego rana, do Teresy i Jana
zastukał Zbigniew. Miał kaca i
Urodził się z matki Niemki,
szukał wódki. Jan nie miał chęci
Rosalii z domu Lechmann, i ojca
na picie, więc w kuchni Teresa po
Lesława Mirkowskiego, Polaka.
częstowała go herbatą. Wówczas
Był 1939, miasto polskie, Inowro
Zbigniew powiedział jej, że ojciec
cław. Na imię mu dali Georg. Po
gdzieś zniknął.
siedmiu latach był już Jerzykiem,
Dopiero 24 czerwca Stanisława
ale zanim to się stało, wybuchła
J., była żona Feliksa, zgłosiła po
wojna, urodził mu się brat, ojca
licjantom w Kobylnicy jego zagi
widział w mundurze, potem z oczu
nięcie. Stwierdziła, że Feliks wy
stracił.
szedł z domu koło osiemnastej.
- Pamiętam do dziś jak ucieka
Nikomu nic nie powoiedział, gdzie
liśmy pociągiem przed sowietami
się udaje. Drugiego sierpnia syn
z matką, malutkim Erwinem i ciot
Feliksa Jan, napisał do Prokura
ką Wandą, z domu Kühn - wspo
tury Rejonowej w Słupsku, by za
mina ze łzami w oczach Jerzy Mirjęła się wyjaśnieniem przyczyn
kowski, dziś 56-letni mężczyzna. zaginięcia ojca. Ta zwróciła się do
Uciekaliśmy na Zachód, jednym z
komisariatu w Kobylnicy. Skoń
ostatnich transportów, kiedy za
czyło się wnioskiem o publikację
czął się nalot aliantów. Pamiętam
poszukiwań krajowych.
tylko krzyk matki i krew Erwina
- Ja już nie wiedziałem do
na moim drewnianym samolociku.
kogo chodzić - wraca do tamtych
Był 1945 r. Rosalia Mirkowska
dni Jan. -Pisałem do prokuratora.
tego transportu nie przeżyła. Seria
Spotkałem się z nim. Chyba mnie
z kaemu urwała jej rękę; umarła
zlekceważono. Tylko prosty chłop
w najbliższym lazarecie. 4-letni
jestem... Gdyby od razu zaczęło się
Erwin zginął na miejscu. Przeżył
śledztwo, oszczędziłoby się ner
Georg i ciotka Wanda. Jerzyk nie
wów. A tak ojciec przeleżał cztery
pamięta jak to się stało, że nie
miesiące w szambie.
dotarł za ciotką do Niemiec. W
1946 r. z Czerwonego Krzyża na
ledztwo zaczęło się dopiero
Śląsku odebrał go ojciec, Lesław
na początku października,
Mirkowski. Zamieszkali w C. przy
na wniosek policji. Wtedy, po
ulicy Wąskiej. Te lata Jerzyk zapa
raz pierwszy dochodzeniowcy Ko
miętał na długo.
mendy Rejonowej Policji i techni
- Jak mnie odbierał z opieki na
cy kryminalistyki z Komendy Wo
Śląsku, to mu się rzuciłem na szy
jewódzkiej przeprowadzili oględzi
ję i zawołałem: Tatusiu! Ale on mi
ny domu w Sierakowie. Zabezpie
wany. Jego zwłoki, 20 paździer czyli zamek w drzwiach pokoju Fe od razu powiedział: „Nie jestem
twoim ojcem! - nerwowo opowia
nika wyłowiono z szamba obok
liksa J. Specjalną lampą spraw
da Jerzy Mirkowski.
domu, gdzie mieszkał z dwoma
dzili, czy na drzwiach i ścianach
Początkowo mieszkali sami. synami, byłą żoną, synową i
nie ma śladów krwi. Wykryli śla
Pamiętam jak sypiałem pod stary
czwórką wnucząt.
dy ścierania czegoś na ścianie.
mi zegarami naściąganymi z mie
Okazało się, że jeden z jej frag
szkań po Niemcach - wspomina
rzypomnijmy pokrótce: Fe
mentów zamalowano. Odświeżo
Jerzy Mirkowski. - Na samym
liks J. był emerytowanym
ny był też korytarz. Stefana i Zbi
początku nawet nie mówiłem dorolnikiem. Kiedy zabrakło
gniewa zatrzymano na 48 godzin,
mu sił do pracy, przepisał gospo
później tymczasowo aresztowano
darstwo na starszego syna Stefa
pod zarzutem pobicia ojca. Świad
na. Syn - z żoną i czworgiem dzie
kiem tego był Eugeniusz F. Już po
ci - stał się w ten sposób następcą
znalezieniu zwłok powiedział re
ojca. Nie wywiązywał się z tej roli
porterowi, że w tym dniu trochę
najlepiej. Jak mówi siostra Feli
z Feliksem wypili. Odprowadził
ksa, Stefania B. mieszkająca w
go do domu, gdzie byli obaj syno
Słupsku: - Stefan lubił popijać i
wie: - Oni tam go stukli w mordę.

Zdjęcie z 1942 r: Jerzyk jako 4-letni Georg, jego mama Rosalia i tata
Lesław... w mundurze Wehrmachtu.

Imię
ojca
cławia, gdzie mniejszość niemiec
ka była większością. W 1939 r.,
kiedy wybuchła wojna, został zmo
bilizowany do jednego z kresowych
pułków. Tu urywa się pierwsza
część polskiego, wojskowego życio
rysu Lesława Mirkowskiego.

Dużo później

Eugeniusz F. 10 czerwca widział
jak synowie dwukrotnie zbili ojca.
Oni też w tym dniu
pili. Jak ojciec zna
lazł się w szambie,
jeszcze nie wiado
mo.

JAROSŁAW DUCHNOWICZ
Fot. Bartosz Arszyński

Zdjęcie uśmiechniętej rodzi
ny Mirkowskich zrobione zo
stało w Inowrocławiu w 1942 r.
A właściwie w Hohensatza, bo
taką nazwę niemiecką nosiło
to miasto.

Tymczasem
Lesław Mirkowski do śmierci

Po zakończeniou woj
ny Lesławowi Mirkowskiemu i jego drugiej
żonie już w C. rodzą się
dwaj synowie: starszy
Lesław (jak ojciec)
młodszy Stefan. Jerzy
ka, z czasów gdy jeszcze
z nimi mieszkał, Lesław-junior pamięta
dość dobrze. - Lubili

Ja zabrał się i poszedł. Co miałem
siedzieć. Jeszcze mnie wpieprzą.

czwar
tek, 20
paź
dziernika, na
podwórzu posesji
spotkało się kilku
nastu ludzi: poli
cjanci, prokurator,
pracownicy firmy
pogrzebowej "Ka
lia”. Koło 11.00
beczkowóz zaczął
wypompowywać
zawartość betono
wego
szamba.
Szambo, o głęboko
ści trzech metrów, było pełne. Już
po dziesięciu minutach zauważono
ciało mężczyzny. Leżał twarzą do
dołu. Jan rozpoznał ojca. Był kom
pletnie ubrany. Miał na sobie na
wet kurtkę. Teraz obaj aresztowa
ni synowie, milczący jak zaklęci,
będą musieli powiedzieć, co się
stało w mieszkaniu, kiedy zostali
sami z ojcem.
W Kwakowie, w tej samej
gminie, zaginął 14 października
Krzysztof R, 34-letni ojciec troj
ga dzieci. Ostatni widział go
stróż o 23.30, jak wychodził z
domu znąjomego. 24 paździer
nika znaleziono jego zwłoki na
podwórzu tutejszego PGR.

śmy się bardzo, chociaż
byliśmy tylko przyrodni
mi braćmi, po ojcu mówi Lesław Mirkow
ski. - Przez całe lata, od

czasu jak ojciec przego
nił Jerzyka, staraliśmy
się go odnaleźć. Pisali
śmy listy, szukaliśmy
przez Czerwony Krzyż i
inne instytucje.

- Walczyłem od Bugu, aż do Berlina - pisał
w życiorysie dla ZBOWiD ojciec Jerzyka.

brze po polsku. Ojciec nigdy po
niemiecku po wojnie nie mówił.
Czasem tylko jak akordeon wyjął,
to zanucił „Stille nacht”.
Potem pojawiła się macocha,
Wiesława. - Do dziś nie pozwoliła

mojej pozostałej rodzinie, żebym
dla niej znów zaistniał - mówi
Jerzy. - Nie wolno było nic mówić
na mój temat. Żyłem 30 lat w tym
samym kraju, pisałem, szukałem,
ale bez skutku. Ojciec wyrzekł się
mnie.

Wcześniej,
Lesław Mirkowski urodził się w
Inowrocławiu, w 1909 r. Dowód
osobisty odebrał w polskim magi
stracie. Służbę wojskową pełnił w
1934 r. w Inowrocławiu, w 59 puł
ku piechoty. Potem ożenił się z
Rosalią Lechmann, córką niemiec
kich gospodarzy z okolic Inowro

w mundurze Wehrmachtu. - Czy
dlatego ojciec tak mnie nienawi
dził, bo przypominałem mu te cza
sy, kiedy był Niemcem? - pyta dziś
Jerzy. - Czy dlatego mnie się wy
rzekł? Czy jakaś straszna tajemni
ca ciąży na naszej rodzinie?

Jerzy Mirkowski
wspomina, jak go ojcięc
źle traktował. Mieszkał z
nim tylko do 1952 r., kie
dy to sąd odebrał Lesła
wowi
Mirkowskiemu
prawa rodzicielskie nad
synem Jerzym. - Kura

tor zapytał mnie, czy chcę
z ojcem zostać, czy pójść
do Domu Dziecka. Wybrałem Dom
w J. Myślałem po kilku latach, że
mnie weźmie znów do domu, kiedy
wróciłem z wojska, ale tylko mi
walizkę przed drzwi wystawił.
Jerzyk ożenił się z sierotą z po
łudnia Polski. Stamtąd pisał, ale
do przyrodniego brata listy nie
dochodziły. - Ojciec był listono
szem - wyjaśnia Jerzy.

Całkiem niedawno
Do Jerzyka doszły natomiast
listy od rodziny z Niemiec. Szuka
ła go ciotka, ta, która przeżyła na
lot podczas ich ucieczki, i jej brat,
Aleksander Kühn. W1983 r. Jerzy
Mirkowski pojechał do Niemiec.
- Ciotka - mówi Jerzy - dała

mi zdjęcie, na którym jestem ja,
jako czteroletni Georg, moja mama
Rosalia i tata Lesław... w mundu
rze Wehrmachtu.

ją bracia. Tego zapewne nigdy
się nie dowiedzą. Luka w ży
ciorysie Lesława Mirkowskie
go to rok między 1942 a 1943,
kiedy to znalazł się u kościu
szkowców gen. Berlinga.
Prof. Tadeusz Gasztold, historyk
poproszony o pomoc w wyjaśnieniu
zagadki Mirkowskiego, powiedział,
że ów pułk kresowy, do którego w
1939 r. trafił Lesław Mirkowski
walczył... w Prusach. W Hohensat
za, jak podają historyczne źródła,
hitlerowcy założyli cztery obozy dla
uchodźców i jeńców wojennych.
Jerzy uważa, że „coś złego musiał
ojciec zrobić”, bo przecież tylu Po
laków wcielali siłą do Wehrmach
tu i nikt się dziś tego nie wstydzi. I
nie płaci takiej ceny, jak utrata na
zawsze własnego syna.
- Mogę tylko postawić hipotezę

na podstawie pewnych historycz
nych analogii - mówi prof. Ga
sztold. - W obozach Niemcy wybie
rali każdego, kto tylko przyznał się
do niemieckich koligacji. Były set
ki w ten sposób dobranych agen
tów, którzy potem działali na
wschodzie, o czym przekonuje
choćby słynne „zdjęcie” w latach
50. siatki szpiegowskiej Gehlena.
Wielu niemieckich agentów przeni
kało później do PPR i UB. Mogło
być także odwrotnie. Taki człowiek
mógł być np. agentem sowietów.
- Kiedyś byłem w Inowrocławiu
i zacząłem szukać u starych mie
szkańców jakichś śladów z prze
szłości - mówi Jerzy. - Spotkałem
pewną listonoszkę, która jak usły
szała nazwisko, to tylko się przeże
gnała. Ojciec nigdy też nie pojechał
do miejsc, w których się wychował.

Dziś
Obaj bracia siedzą przy kawie.
Jerzyk nareszcie odzyskał część
rodziny.

„Właśnie dostałem od Ciebie
upragniony list od brata, którego
zawsze w sercu miałem na pierw
szym miejscu - pisał Jerzyk do
przyrodniego brata Lesława w jed
nym z pierwszych listów, od czasu
kiedy się w końcu odnaleźli. - Ja

przeszedłem twardą szkołę życia.
Dom Dziecka, to pest
ka. Dalsze życie, sa
motne i na własną
rękę, to życie. Głodo
wałeś kiedyś, bracie? A
ja nie raz. Płakałeś
kiedyś głodny w Wigi
lię? A ja tak. Ale za
wsze myślałem o was
wszystkich. Ale umar
łym się przebacza.
Bracie, jest tyle zagad
kowych spraw w na
szym życiu. Liczyłem,
że się zobaczymy, ale
nie wiedziałem, czy
przed czy po śmierci
ojca”.

Pisali do siebie po
tem wielokrotnie, aż do
spotkania w C. Śiedzą
dziś obok siebie, siwi i
cieszą się na to spotka
nie po 30 latach. Ser
decznie przyjęli też Je
rzyka najstarsi mie
szkańcy ulicy Wąskiej:
-Tb ty Jerzyku - mówi
Jerzyk ma dziś 56 lat: - Pamiętam tylko krzyk matki li na jego widok. - Tb ty
biedaku?
i krew brata na moim drewnianym samolociku.
Najmłodszy syn Mir
kowskiego,
Stefan,
był członkiem Związku Bojowni
chłodno przyjął Jerzyka. Prawie go
ków o Wolność i Demokrację. W
nie znał. Miał roczek, jak Jerzyk
swoim życiorysie, w części doty
musiał odejść z domu. - Proszę nie
czącej lat 1939-45 pisał: „W 1939 zajmować się tą sprawą - powie
r. zostałem zmobilizowany i trafi dział mi Stefan, najmłodszy syn Le
łem do 5 wileńskiego pułku piecho sława Mirkowskiego, kiedy popro
ty. Do czasu utworzenia w 1943 r.
siłem go o informacje, które być
1 Armii WP w Sielcach nad Oką może rzuciłyby więcej światła na tę
przebywałem na terenie Związku tragiczną historię. - Tb niczemu do

Radzieckiego. Potem trafiłem na
front, gdzie walczyłem od Bugu, aż
do Berlina”.
Jako kombatant i zasłużony
plutonowy LWP Lesław Mirkow
ski doczekał się wielu zaszczytów:
dyplomy podpisane ręką b. prze
wodniczącego Rady Państwa Hen
ryka Jabłońskiego, medale i
odznaczenia: za wyzwolenie War
szawy, za Berlin, w końcu Krzyż
Odrodzenia Polski.
Dziś jego synowie Jerzy i Le
sław pokazują fotografie ojca w
mundurze „berlingowca” i zdjęcie

bremu nie będzie służyć. Mnie ta
sprawa nie obchodzi, urodziłem się
po wojnie i żyję przyszłością. Proszę
mi dać spokój...
PIOTR KOBALCZYK

Fot.

Radosław Brzostek

Ps. Historia ta jest prawdziwa,
mimo że rzeczywiste imiona, nazwi
ska i miejsca, mieszają się tu z fik
cyjnymi. Człowiek, który jest jedną z
postaci tej opowieści nie żyje od trzech
lat. Nie może się więc ani bronić, ani
niczego wyjaśnić. Ci, którzy żyją nie
chcieliby natomiast, żeby ich dobro
zostało naruszone. Uszanujmy to.
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Wysłał w świat około pięć tysięcy li
stów. Mówi mu żona. Feliksa: - Co ty sta
ry za głupoty wymyślasz. A on iej na to:
- Dla przyszłych pokoleń to robie.

TAKI WIEJSKI PEJZAŻ
stów. Rodziły się w różnych oko
licznościach, pod wpływem audy
cji radiowej, spotkania przywód
ców państw, rocznic wydarzeń hi
storycznych, nowych wojen, kon
fliktów międzynarodowych, kata
strof...
Pan Wacław zawierał w nich
swoje pomysły i propozycje -

Dużo myślę o tym, co mam napi
sać. Kojarzę różne rzeczy na swój
własny sposób. ‘’Gorąco apeluję o

Walczący
o Pokój
Światowy
Ukończył zaledwie trzy klasy szkoły podstawowe].
Rozsyła po całym świecie swoje listy, choć nawet nie
zna mapy. Instynktownie czuje, że ‘’tylko zjednocze
nie wszystkich narodów świata oznacza pokój, życie
bez bólu, cierpienia i nieszczęść”.
Wacław Lipski ze wsi Białogarda w gminie Wicko-ma 73 lata.
Pochodzi z Wileńszczyzny, gdzie w
1939 roku zastała go wojna. -

Najpierw przyszli Rosjanie,
później Niemcy i znowu Rosjanie.
Wszyscy traktowali Polaków jak
wrogów. Na jesieni dostaliśmy się
z bratem do niemieckiej niewoli.
Bałem się, że zrobią z nami to
samo, co z Żydami i Cyganami.
Uciekłem. Przestrzelili mi lewą
dłoń. Leczył mnie konspiracyjnie
pewien felczer i tak do końca ży
cia zostałem z niesprawną ręką -

Wschodu piękny obraz przedsta
wiający świętego Floriana. Napi
sy głoszą:
Ogólnoświatowy

Klub Pokojuy Polski Program
Pokoju posłaniem całemu
światu, Florian broń nas od
ognia i wojny. Sprzętów niewie
le. Ogromny, stary, owalny stół na środku i kilka małych stolików
zarzucownych papierami - w
rogu. Tak wygląda gabinet Wal

Pokój na świecie. Należy zlikwi
dować granice między wszystkimi
państwami na Ziemi. Rządy po
tym fakcie powinna objąć ONZ na
całym globie jako "głowa”. Z chwi
lą kiedy nie będzie państw, nie
potrzebna będzie broń masowej
zagłady. Wszystkie pieniądze wy
dawane dotychczas na zbrojenia
należy przekazać do ONZ na
utrzymanie personelu rządzącego
na naszej planecie. Uważam, że
lepiej żyć w pokoju pod rządami
ONZ, niż ginąć z ręki szaleńców,
którzy mogą całkowicie zniszczyć
życie na Ziemi” - brzmi fragment
pierwszego "Apelu w sprawie po
koju”.
- Tb na tej maszynie pan pi
sze? - pytam, wskazując stojący
na szafce, zabytkowy już chyba
egzemplarz. - Nie, ja nie umiem.

Piszę ręcznie, a syn mi przepisu
je. Dużo błędów robię, to przy oka
zji poprawia.
Każde posłanie jest powielane w
kilkuset egzemplarzach. - Do róż
nych ludzi i państw je wysyłam.
Wśród adresatów znaleźli się m.
in.: papież Jan Paweł II, Michaił
Gorbaczow, premier Wielkiej Bry
tanii Margaret Thatcher, Mieczy
sław Rakowski, Wojciech Jaruzel
ski, prezydent Stanów Zjednoczo
nych Ronald Reagan, Lech Wałę
sa, sekretarz generalny ONZ,
kanclerz Republiki Federalnej
Niemiec Helmut Kohl, prezydent
Francji Francois Mitterrand, pre
mier Włoch Bettino Craxi, pre
mier Kanady, premier Japonii,
Raisa Gorbaczow, Danuta Wałęsowa.
- Niekiedy pisałem całymi dnia

mi i do drugiej w nocy. Moja żona,

wspomina.
Jest wysokim postawnym
mężczyzną. Patrzy dobrymi, ja
snymi oczyma, uśmiecha się
ciepło i chętnie. Chodzenie
sprawia mu trudności - podczas
ostatniej choroby stracił trzy
palce u nogi.
W roku 1946 jako repatriant
przybył do Polski. Osiadł w pobli
skim Kębłowie. - Było mi wtedy

chory starszy człowiek, może miał
tyle lat, co ja teraz. Rozmawiali
śmy z nudów na różne tematy, o
wojnach też. Ja już pewnie nie
dożyję - mówił - ale ty jesteś je
szcze młody, to może doczekasz
spokoju. Opowiadał mi, że po
wstała Organizacja Narodów
Zjednoczonych i jeżeli wszystkie
narody się zjednoczą, na świecie
zapanuje pokój.

Florian broń nas...
Na ścianach dużego, widnego
pokoju z wysokim sufitem wiszą
niewprawną ręką sporządzone ta
blice. Jest też przywieziony ze

Jesień w Zukowie
Piękny, słoneczny dzień październikowy w Żukowie.
Pachnie złota jesień. Ludzie przeważnie w polu, czasem
przed domem na ławce wygrzewa się emeryt. Wieś jest
zadbana - sporo odnowionych domów, kilka nowych, ła
dnie utrzymane przydomowe ogródki. Z pozoru wygląda
na zamożną, ale jej świetność przemija.
Józef Wiśniewski emerytury do
robił się w przedsiębiorstwie pań
stwowym. 3 ha ziemi oddał w dzier
żawę.

"A czym ja obrobię ziemię? Wnuk,
z którym mieszkam, też nie ma na to
pieniędzy. Utrzymuje się wraz z żoną
z kuroniówki, czekają na pracę w
mieście. Ech, panie, kiedyś rankiem
autobusy były po brzegi zapełnione
ludźmi dojeżdżającymi do roboty w
mieście ‘rozgadał się Wiśniewski. ‘
Temzjeżdżą puste, likwidują niektóre
kursy. Autobusy przyjeżdżały po ludzi
z Zakładów Drobiarskich, ze słup
skiej ,Alki”, nawet z tartaku w Korzybiu. Teraz ludzie żyją z kuro
niówek, prac interwencyjnych.

łem od kanclerza Niemiec. Niem
cy piszą najwięcej. Potem przyszło
od papieża. Co napisał? Nic spe
cjalnego. Krótko było, jakaś kart
ka i życzenia. Uważam, że mógł
choć kilka zdań własną ręką skre
ślić. Dużo odpowiedzieli z Fran
cji i Kanady. Od Wałęsy napisali,
że nie ma czasu, a od Wałęsowej
ani słowa.
W sumie Wacław Lipski wysłał
w świat około pięciu tysięcy li
stów. Odpowiedzi otrzymał kilka
set.

Żukowo zaraz po wojnie było sie
dzibą gminy, potem gromady. To
reforma gierkowska spowodowała,
że spadło do rangi wsi sołeckiej. Po
dawnej świetności gromadzkiej po
zostały resztki' biblioteka, ośrodek
zdrowia. Zlikwidowano kino wiej
skie, potem bar-kawiamię. Salę wiej
ską przejęła szkoła na salę gimna
styczną. Puste stoją magazyny geesowskie. Kiedyś skupowano tu ży
wiec, zboże, ziemniaki, sprzedawano
nawozy mineralne, pasze, węgiel.
Garaże bazy sławieńskiej Spółdziel
ni Usług Rolniczych też zarastają
chwastami, bo stała się zbędna. Tyl
ko Rolnicza Spółdzielnia Produkcyj
na trzyma się resztkami sił. Hoduje
się tu w cyklu zamkniętym 300 sztuk
świń, uprawia 200 ha ziemi, pracuje
12 osób.
' Daj Boże, żeby nie upadła spół
dzielnia ~ życzy wszystkim Dorota
Pałys, księgowa. ~ Bo dokądpójdzie
my do pracy? Długów nie mamy ' za
pewnia, ale zaraz dodaje: ~ Tylko bie

Klub Pokoju
Ogólnoświatowy Klub Pokoju
we wsi Białogarda został kilka lat
temu zarejestrowany w słupskim
Sądzie Wojewódzkim. Od niedaw
na działa Fundacja na Rzecz Bu
dowy Ogólnoświatowego Domu
Pokoju. Pan Wacław jest oddany
swojej idei bez reszty. Pragnie, by
na jego ziemi powstał Dom Poko
ju dla wszystkich narodów świa
ta. Pod jego budowę oddaje bez
płatnie 5 hektarów ziemi. - Teren
jest bardzo ładny - las, woda,

zdrowe powietrze i tylko 15 kilo
metrów do morza. Mogliby tu
przyjeżdżać ludzie bez względu na
wiarę i kolor skóry, bez żadnych
wiz i zezwoleń. Każdy byłby przy
jętyPan Wacław szuka, jak mówi,
jakiegoś
biznesmena, który
chciałby w przedsięwzięcie zain
westować. - Napiszę do Niemców,
może oni by się za to wzięli?
W swoim pięknym starym
domu, niestety już dość wyraźnie
nadgryzionym zębem czasu, gościł
bardzo wielu ludzi. - Jak byłem

żące...

Powiew Zachodu
~ Mąż dostał kredyt preferencyjny
na nawozy, ale nie starczyło, więc
musiał dołożyć marki. Tak to dzisiaj
jest ' zarabia się na Zachodzie i do
kłada do gospodarki, ale wcale nie
na inwestycje, jak kiedyś, tylko żeby
w polu rosło " wzdycha Gabriela

Jedni piszą dużo, inni mało. Każdy list mnie jednak ciekawi, wzrusza
i utwierdza w tym, co robię.

czącego o Pokój Światowy Wacła
wa Lipskiego.
Przez ponad 15 lat był młyna
rzem. Od 1983 roku, po przejściu
na emeryturę, pisze apele wzywa
jące do zachowania pokoju. -

Wcześniej tego nie robiłem, bo i
czasu jakoś brakowało, a i mówić
nie można było wtedy za dużo.
Pierwszy list powstawał chyba ze
dwa tygodnie. Trochę się z nim
męczyłem. I tak było źle, i tak nie
dobrze. Potem już szło mi dużo ła
twiej.
Każdy rok jego działalności
przynosił kilkanaście apeli i li

Feliksa, była na początku temu
przeciwna. Mówiła "co ty, stary,
za głupoty wymyślasz”. Ja jej na
to, że nie dla siebie to robię tylko
dla przyszłych pokoleń. A i ludzie
mnie popierają...

Jedni odpowiadają,
inni - nie
"Pana list i załączone mate
riały zawierają wiele cieka
wych i pożytecznych myśli.
Pokój jest niewątpliwie celem
działania wszystkich ludzi do
brej woli. Życzę Panu wytrwa-

We wsi Białogarda jest już zalą
żek Domu Pokoju. W starym wa
gonie kolej owym, który kilka lat
temu postawił w swoim sadzie
pan Wacław, mieszka od ubiegłej
jesieni bezdomny Czesiu.
* * *
„W obronie życia na Ziemi zwracam się do Ciebie - po
święć trochę czasu i przepisz
ten list, prześlij go co nąjmniej
pięciu osobom, a o ile masz
możliwości, przetłumacz go
na inny język i prześlij za gra
nicę. Nie przetrzymuj tego li
stu, niech on opuści Twoje
ręce w ciągu 120 godzin i okrą
ży cały świat...
Lipski Wacław, Białogarda,
84-352 Wicko, Polska.”

BEATA PIECYK
Fot. Bartosz Arszyński

Stanisław Górniak ma 81 lat, ale przvnai
mniej raz w tygodniu wsiada na rower i
pedałuje po dwukilometrowei drodze.
Musi kupić chleh.

ła w spadku, nie dało się wyżyć. A tu roli
było pod dostatkiem.
' Miałem piękną gospodarkę pod

Ustroniem Morskim. I konia jak smok '
wspomina Górniak.' Człowiek się dora
biał, ale partia wszystko zeżańa. Powie
dzieli: masz siedem dni i wypieprzaj. To
się tu przeniosłem. Ale to i dobrze, lepiej
się tu mieszka. Spokojnie. Mam cztery

V

Szymborska. Szymborscy należą do
lepszych gospodarzy we wsi. Ziemi
mają ponad 10 ha, hodują bydło,
tuczniki. Budynki zdążyli wyre
montować przed Balcerowiczem,
nie wpadli więc w długi. Szymbor
ska wykształciła córkę na pielę
gniarkę, ale nie ma dla niej pracy,
jest teraz w polu, razem z ojcem
wyrywa buraki.
W sąsiedztwie mieszkają Sikor
scy, krewni Szymborskich. Gospo
darstwo kupili w stanie ruiny. Przez
dwadzieścia lat doprowadzili je do
stanu kwitnącego. Dwukrotnie się u
nich paliło. Mimo to, pobudowali
oborę, stodołę, wiatę, garaże, kurnik.
W 1989 roku pozostało im pięć mi
lionów nie spłaconych kredytów.
Spieniężyli wtedy wszystko, co było
możliwe, pieniądze zanieśli do ban
ku. Uchronili się od galopujących
odsetek. Do rozkwitu gospodarstwo
doszło jednak dzięki pracy obojga
małżonków na Zachodzie " w Niem
czech, Stanach. Brunon Sikorski po
większa areał gospodarstwa, doku
puje grunty, łąki. Prowadzi hodow
lę bydła, chociaż ma chlewnie na 60

pokoje, kuchnię ijeszczejakieśpierdołki małe. A tak bym
musiał w mieście za mieszkanie płacić nie wiadomo ile.
I wcale mi nie smutno. Nie chcę z nikim rozmawiać, tu
nie ma ludzi do życia. Przyjedzie taki śmichun na rowe
rze i się ze mnie śmieje. To co? On porządny?
Przy domu mały sad, który gospodarz posadził wła
snymi rękami. Przeważają jabłonie, ale w tym roku za
robku z nich nie będzie ' mróz. Wymarzły też pomidory
w maleńkiej szklarence. Trochę dalej spłachetek ziemi,
zaledwie 17 arów. Na niej pszenica. Będzie co sprzedać
za rok.
‘ To nie są żarty, trzeba gospodarzyć ' twierdzi Gór
niak.
Na obrzeżu pola kilka rządków ziemniaków. Tyle, co
dla siebie, czasem nawet dokupić trzeba. Bo i króliki
muszą coś jeść.

TP*

Podniszczony, murowany dom przy
„starej” drodze z Koszalina do Sianowa.
Wokół tylko las, do najbliższego domu
prawie 2 kilometry. W środku ' dwoje
starszych ludzi: 81-letni Stanisław Gór
niak i jego trzy lata młodsza żona Wero
nika. Oboje pochodzą z okolic Często
chowy, na Pomorze wygnała ich bieda.
Z kawałka ziemi, który Weronika dosta

r

młodszy to i z sekretarzem partii
wypiłem i z komendantem milicji,
i z księdzem. Teraz już jestem sta
ry, nie mam pretensji do nikogo ani do Boga, ani do ludzi, ani do
lekarzy. Piszę, bo wierzę w to, co
robię. Moja idea powoli się speł
nia. Z perspektywy lat widzę, że
samemu człowiekowi życie w za
sadzie nic nie daje. Człowiek żyje
dla ludzi.

bardzo ciężko, ani rodziny ani ni
kogo znajomego. W dodatku bar
dzo wstydziłem się swojego inwa
lidztwa. Wreszcie trafia do Biało
gardy, żeni się.
Przełom w życiu pana Wacława,
nastąpił kilka lat później, w lębor
skim szpitalu. - Obok mnie lażał

łości w Pana cennej pracy” odpowiedziano mu z Kongresu
Polonii Amerykańskiej.
"Z prawdziwym wzrusze
niem przeczytałem Pański
list, zawierający szereg cieka
wych i godnych uwagi prze
myśleń na temat utrzymania
pokoju na świecie. Jestem pe
łen podziwu dla Pańskiej ini
cjatywy stworzenia choćby
korespondencyjną tylko dro
gą "łańcucha ludzi dobrej
woli”, obejmującego cały
świat, wszystkie jego narody i
państwa, a także utworzenia
archiwum ludzi dobrej woli” pisał profesor Bogdan Suchodol
ski.
- Pierwszą odpowiedź dosta

‘Króle się bije, bo nie kalkuluje się ich trzymać. Mam
osiem, czy dziewięć... Sam nie wiem. Ale czymje karmić,
jak przyjeżdża dziesięć wozów i depce. Skąd wziąć tra
wę? Trza ziemniaków dać.
1

'N

Oprócz królików jest jeszcze pies i dwa koty. Dobre
kociaki, nawet największego szczura potrafią zamęczyć.
Tylko teraz bieda, bo jeden gdzieś się zagubił. Od kilku
dni się nie pojawia.
Górniakowie żyją z renty Stanisława. Ostatnim razem
wzięli przeszło 4 miliony. Weronika renty nie dostaje,
nigdy nie pracowała. W obejściu zawsze jest co robić '
były krowy, świnie, koń... Za rentę kupują chleb, trochę
wędliny. Górniak co najmniej raz w tygodniu wsiada na

sztuk. To, co urzeka i zadziwia w tej
zagrodzie, co trudno znaleźć w naj
bliższej okolicy, to pięknie utrzyma
ne obejście. Tak urządzone siedliska
pokazują w telewizji, ale są to gospo
darstwa w Niemczech, Szwajcarii.
Dom otoczony jest starannie utrzy
manymi krzewami ozdobnymi, ży
wopłotami, pełno tu kwiatów. Za
domem znajduje się niewielka szkół
ka świerka kaukaskiego. Sadzonki
przywiózł z Niemiec, gdy podrosną,
odstawi je tam z powrotem, zarobi.
Hoduje też cyprysy i wiele innych
odmian krzewów ozdobnych. Przy
jemnie tu, przytulnie.

Droga na wybojach
Z Żukowa do Sławna wracamy z
radnym Romanem Szczotem. W
Sławnie pracuje w Państwowej Stra
ży Pożarnej. Tu, w Żukowie, był też
strażakiem, z poręki OSP został rad
nym. Jest młody, na dorobku. Nie
dawno do starego domu dobudował
kilka izb. Mieszka teraz wygodniej.
' To chyba najgorsza droga w woje
wództwie “ ubolewa. Rzeczywiście,
jest pełna dziur.
Żachęcam do rozmowy o budo
wie parafialnego schroniska w Żuko
wie. To inicjatywa tutejszego probo
szcza, księdza Ryszarda Szczygła.
Poprzednia Rada Gminy była dla wsi
dość szczodra ' przyznała na budo
wę schroniska około ćwierć miliarda
złotych.
" Nie chcę o tym mówić " ucina
rozmowę Szczot. Podobnie reagują
inni mieszkańcy wsi. Owszem, entu
zjaści pomysłu są, ale przeciwników
też nie brakuje. Wielu z goryczą
pyta:' Czy rzeczywiście w takich
ciężkich czasach najbardziej potrzeb
ne jest schronisko? Wielu chciałoby
pomóc dołożyć grosza, ale ich na to
nie stać.
' Odnoszę wrażenie, że mniej lu

dzi chodzi przez to na nabożeństwa ~
mówi jedna z parafianek (personalia
do wiadomości redakcji). ~ Może

wstydzą się z powodu braku pienię
dzy?
Bo cóż zaplanował ksiądz pro
boszcz? W sporym obiekcie, budo
wanym od podstaw na parterze, ma
powstać klub-świetlica. Będą się tam
spotykać ludzie młodzi i starzy, tak
że dzieci, by porozmawiać, pośpie
wać, słowem ' godnie spędzać czas.
Na piętrze, a właściwie na poddaszu
urządzi się pokoje. Podczas wakacji
będzie prowadzona wymiana dzieci
' z południa Polski przyjadą dzieci do
Żukowa, a miejscowe wyjadą gdzieś
na południe. Dom ma być także miej
scem schronienia dla ludzi starych,
bez opieki. To z tej przyczyny Rada
Gminy uznała pomysł księdza Ry
szarda za pożyteczny i sypnęła milio
nami.
' Czy Żukowo to dobre miejsce na
przyjazd dzieci na wakacje? ~ zapy
tałem miejscową lekarkę Lucynę
Falkiewicz.
‘ Sądzę, że tak. Dwa kilometry

stąd jest Jezioro Łętowskie, dwa ki
lometry do lasu.
Budowa trwa. Na razie stoją
mury, rozpoczęto układanie pokrycia
dachowego.
JERZY ŻELAZNY

rower i pedałuje ponad dwa kilomehy do sklepu w
Sianowie. Do Koszalina ma jeszcze dalej' prawie 5
kilometrów. Czasem zdarza się, że i dwa razy dzien
nie trzeba na siodełko wsiąść ' Weronika chora „na
wnętrzności”, leki potrzebne są.
' Kiedyś prąd miałem z wody. Przez cztery lata.

Ale jak byłem na pilarskim kursie w nadleśnictwie,
to chłopaki ze wsi przyjechali i tamę rozkopali. Je
szcze słupki stoją. Od nowa teraz zakładać betony i
to wszystko? Nie kalkuluje się. Przyjadą i znów roz
kopią. Bo tu pstrąg jest. I łosoś. Oni za tym pstrą
giem kopali. To teraz i elektryki nie mam. Nawet linki
są zerwane. Niedawno to sobie chociaż telewizor na
baterię podłączałem. Albo do akumulatora. Ale się
zepsuł. Stary taki, że chyba nikt nie będzie chciał go
reperować.
Zanim Górniak przeszedł na emeryturę, był cie
ślą. I teraz jeszcze z dumą pokazuje maszynę do cię
cia drewna. Deski tnie aż furczy. Robi głównie dra
biny, kilka stoi na podwórzu. To „pamiątka” po
nierzetelnych kontrahentach. Stanisław zżyma się,
że chcieli „szczebelki” z dostawą do domu. Nic
innego nie robi, bo „po tyłku podatkiem dostanie’ ’.

"Dzień zawszejest dobry. Jak żona chora, to drze
wa trzeba narąbać, zanieść do domu. Potem rozpa
lić. Ale siłjuż nie ma. Jakja by byt młody, to robotę
by miał....
GRZEGORZ ŚLIŻEWSKI
Fot. Radosław Brzostek
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Wspomnienia o Andrzeju Rzymkowskim

Miejsce j czas

Profesor bywał częstym gościem w moim domu, ciesząc
nas niezmiennie swoją elokwencją i zaskakując oryginal
nymi poglądami. Jego relacje po kolejnych wyjazdach
zagranicznych, łączących zainteresowania turystyczne,
naukowe i sportowe (np. spływ wezbraną Cisą gumowym
pontonem) błyszczały erudycją.

Mój przyjaciel i rówieśnik,
nazwijmy go N.N., opowiada:
„Mniej więcej rok temu po
padłem, żeby się wyrazić zwię
źle, w ostry konflikt z moim
trzydziestoparoletnim synem...
Córka bardzo przejęta mówi
mi: - Tato, zrób coś, on przecież
na pewno cierpi. A ja na to, że
mężczyzna w tym wieku może
cierpieć z powodu pracy, z po
wodu kobiety albo własnych
dzieci, ale na pewno nie z powo
du ojca”.
N.N. wie to z doświadczenia,
ponieważ - jak każdy - miał
kiedyś te trzydzieści kilka lat.
I pragnie mówić o winie, to zna
czy o ojcu.
*

*

*

„...mama tak jakoś zaraz
umarła, jak tylko przyjechali
śmy do S. Rodzice dostali ten
domek pod laskiem jako re
kompensatę za mienie zosta
wione za Bugiem. Ojciec, z wy
kształcenia prawnik, był urzę
dnikiem w prokuraturze, a go
spodarstwo prowadziła „cio
cia”, bardzo zresztą sympatycz
na; szczegółów tego pokrewień
stwa wolałem nie dochodzić...
Lubiłem ojca i lubiłem ten dom,
a zwłaszcza lubiłem tu przyjeż
dżać w latach studenckich, kie
dy to i głodno, i chłodno bywa
ło, a najbardziej lubiłem przy
jeżdżać na Boże Narodzenie”.
N.N. pisywał na studiach
wiersze; niektóre nawet były
drukowane w tematycznych do
datkach niedzielnych do gazet
- i być może dlatego Boże Na
rodzenie w ojcowskim domu
nigdy nie mogło być szare i rozkisłe. Pozostaje we wspomnie
niu niezmiennie jako wieczór
śnieżny, roziskrzony i puszysty.
...Zmieniło się wszystko, gdy
ojciec odszedł na emeryturę.
„Ciocia” gdzieś się zapodziała.
Ja skończyłem studia, ożeniłem
się i wyjechaliśmy z żoną do po
bliskiej U... Dom pod laskiem
podupadał, wszystko w nim sy
pało się i trzeszczało, piece dy
miły i nie dawały ciepła.
Nic nie pozostało w ojcu z
dawnego szanowanego i kom
petentnego urzędnika prokura
tury, który cenił sobie skromny
komfort, lubił wiosłować i lubił
spierać się z dorastającym sy
nem. Żył tu teraz samotnie,
starczo i tak jakoś po babsku:
na maszynce pichcił jakieś
zupy z marchwi i brukwi, cho
dził na targ, liczył każdy grosz.
Akurat źle mi się wtedy wio
dło w pracy i z żoną nie ukła
dało się najlepiej i wszystko, co
pochodziło stamtąd, to znaczy
od ojca, zaczęło mnie niesamo
wicie rozdrażniać”.
N.N. opowiada o kłótni z po
wodu pieca. Mówiło się, że ko
niecznie trzeba poszukać zdu
na, zreperować - a ojciec tylko
wzruszał ramionami i machał
ręką: że to trudne, prawie nie
możliwe, że za drogo i że do
zimna już przywykł.
„...uniosłem się, tupałem i
krzyczałem. Nie dość, że posta
ram się i zapłacę, to jeszcze oj
ciec upiera się i wynajduje ja
kieś przeszkody.
...nie postarałem się jednak,
nie zapłaciłem, przez całą zimę
tam nie jeździłem, po prostu”.
Nie, raz jednak N.N. tam po
jechał. I zobaczył, jak ojciec zi
muje: w starych butach filco
wych, jakiejś wywatowanej ka
pocie i w nausznikach. A na
stępnej zimy ojciec rozchorował
się, co było do przewidzenia.

V!

„...na kilkanaście dni zabra
łem ojca do nas, do U., żeby się
wykurował. Akurat w tym cza
sie żonie mojej co wieczór zbie
rało się na wyjaśnianie per
spektyw naszego małżeństwa;
obecność ojca nas krępowała.
Pod koniec ledwie już byłem w
stanie ukrywać zniecierpliwie
nie i chyba źle ukrywałem, po
nieważ ojciec nagle zapytał: Czy aż tak bardzo wam prze
szkadzam?
...kiedy go już odprowadza
łem do pociągu, zrobiło mi się
strasznie wstyd za to wszystko
i miałem takie uczucie, żeby
zawrócić i wszystko co trzeba
zrobić od nowa... Ajednocześnie
wiedziałem, że gdyby zdarzyło
się coś - straszna na przykład
śnieżyca - że trzeba zawrócić,
to by się to uczucie przemieni
ło w złość na wszystko, co mi
przeszkadza żyć!
...potem ojciec powiedział
do kogoś znajomego, z taką in
tencją, żeby to do mnie doszło,
że byłoby lepiej, żebym mu
określoną sumę pieniędzy da
wał raz w miesiącu, a nie tak
jak popadnie, raz więcej, a raz
wcale.
...potem napisał do mnie coś,
o czym nigdy nie pisał ani nie
mówił, bo albo wstydził się,
albo mnie oszczędzał. Przede
wszystkim pisał, że nie starcza
pieniędzy na życie i że mu sa
memu źle i smutno. Pisał o tym,
że dni upływają całkiem cicho,
bo nie ma do kogo się odezwać,
że noce upływają na wpół bez
sennie, jak to w podeszłym wie
ku i że myśli się, leżąc w ciem
ności, o zbędności własnej i o
śmierci, i że jajka znów zdroża
ły, i że noga boli dziś jakby wię
cej niż wczoraj.
...wyskrobałem czym prę
dzej jakieś pieniądze, napisa
łem tak zwany ciepły list i tym
sposobem - jak mi się wtedy
zdawało - coś tam zażegnałem,
coś odsunąłem”.
*

*

*

własnymi rękami może zbudować
to, o czym mówi. Profesor już nie
może, więc uczy innych - mówił.

Pasje profesora
Zdumiewała rozgległość zainte
resowań Profesora. Wszystkie re
alizował z zaangażowaniem, wręcz
z pasją nastolatka. Naukowiec o
wielkiej wiedzy, architekt z zawo
du, w nowo powstałej Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Koszalinie
zaangażował się w pracę dydak
tyczną w dziedzinie budownictwa
wiejskiego. Propagował sprawdzo
ne od pokoleń sposoby budownic
twa inwentarskiego. Zapewniały
one, po uwzględnieniu zasad zoohigieny, optymalne warunki prze
bywającym w takich budynkach
zwierzętom. Były ciepłe, suche,
widne, z odpowiednią wentylacją,
a obsługa miała łatwy dostęp do
zgromadzonego na poddaszu sia
na. Jakież to było odległe od prze
mysłowych farm tuczu czy budo
wanego w tym czasie „pałacu dla
Krasuli”.
Walka o czystość środowiska
była drugą pasją Profesora. Toczył
boje z zanieczyszczaniem wód i
powietrza. Jego zdecydowane pro
testy zapobiegły niszczeniu unika
towego Jeziora Bobęcińskiego.
Twierdził potem, że dopóki ścieki
nie popłyną w górę, Jezioro Bobęcińskie pozostanie czyste (leży ono
100 metrów powyżej potencjalnych
źródeł zanieczyszczeń). W bezpo

średnim otoczeniu człowieka za
najgroźniejsze uważał palenie ty
toniu.
Swoimi poglądami Profesor
dzielił się, publikując w ówcze
snym „Głosie Koszalińskim”.
Śmiał się ze swej pisarskiej praco
witości mówiąc, że popełnia co ty
dzień artykuł, co miesiąc pracę
naukową i co rok - książkę. Była
to prawda...
Następną jego pasją były za-

rysuję lepiej!
Wreszcie - zajmowały Profeso
ra liczne sporty rekreacyjne. Naj
wyżej cenił bieg na nartach, który
latem zastępował jazdą na rowe
rze. Był zapalonym żeglarzem,
wioślarzem i łyżwiarzem. Upra
wiał jogging i jesienne kąpiele w
morzu. Uwielbiał Tatry.

Humor Profesora
Profesor był znany także z ory
ginalnych, nietuzinkowych zacho
wań i specyficznego poczucia hu
moru.
Stosował się do wszystkich

Profesor
graniczne podróże turystyczne,
możliwe wówczas niemal wyłącz
nie z „Orbisem”. Wyjeżdżał kilka
krotnie na Węgry i do USA, zwie
dzał Austrię, Bułgarię, Grecję, Hi
szpanię, Wietnam, Belgię i Szwaj
carię, nie licząc naukowych spo
tkań w innych krajach. Mówił, że
wszystkie zarobione pieniądze,
oszczędzając na ubraniu i jedze
niu, w zębach zanosi natychmiast
do „Orbisu” - na następny wyjazd.
Do każdej wyprawy przygotowy
wał się, studiując informacje o
miejscach, które zamierzał odwie
dzić. W swoich peregrynacjach
posługiwał się (a znał dobrze kil
ka języków) międzynarodowym
językiem esperanto, który cenił za
prostotę.
Plonem turystyki były notatki,

zaleceń Colasa Breugnon: „Nie
żryjjak Świnia, nie pij wiele wina,
głowę miej chłodną, ciepło trzymaj
nogi, nie właź do łóżka, gdzie leży
dziewczyna, a śmierć będzie omi
jać twe progi...” No, może z wyjąt
kiem jednego... Sam odżywiał się
przede wszystkim potrawami spo
rządzonymi z własnoręcznie zmie
lonych ziaren zbóż. Do anegdot
przeszły jego zawody z przyjacie
lem o to, kto upichci tańszy, a po
żywny obiad. Zażarcie kłócili się o
każdy gram, kalorię i złotówkę.
Profesor zwyciężył daniem ze sma
żonych (na oleju, bo tańszy!) droż
dży ä la móżdżek z dwoma krom
kami suchego chleba.
Uprawiając różne sporty, Profe
sor zachowywał młodzieńczą
sprawność fizyczną. Aby uczcić

*

Mój przyjaciel N.N. opowia
da jeszcze o swojej ostatniej u
ojca wizycie:
„...wychodząc, położyłem ńa
stole pieniądze i obiecałem, że
na dniach znów przyjadę. Twoje przyjazdy wielce mnie
satysfakcjonują - rzekł na to
ojciec. Pomyślałem, że poczuł
się lepiej i drwi sobie ze mnie,
bo cóż to za słowa takie - „wiel
ce satysfakcjonują!” - więć do
dałem popędliwie, że często te
raz jeździć nie mogę, że mam
dużo pracy i jeszcze dodałem: No, to zdrowiej szybko, proszę
cię. Ojciec patrzył na mnie z
dołu, z poduszki na tapczanie.
- Postaram się - powiedział i
nie uśmiechnął się na pożegna
nie”.
*

Prof. inż. arch. Andrzej Rzymkowski był człowiekiem niespoty
kanym i niekonwencjonalnym.
Naukowiec o wielkim dorobku,
promotor wielu prac doktorskich,
do tytułu profesora nie przywiązy
wał wagi. Wyżej cenił swój dyplom
inżynierski. - Inżynier to ten, który

szkice i slajdy, służące pisaniu,
odczytom i... malarstwu, kolejnej
pasji Profesora. Dziesiątki akwa
rel, pasteli, obrazów olejnych i ry
sunków podarował znajomym.
Przysyłał im też własnoręcznie
wykonane widokówki. - Po co
mam kupować byle co - sam na

*

Mój przyjaciel N.N. zaraz po
śmierci ojca odczuwał niesły
chany, jak mówi, zamęt uczu
ciowy, a potem jakoś wszystko
uleżało się i ucichło. Przez całe
lata N.N. sumiennie dbał o gro
by rodziców, w przepisanych
terminach składał kwiaty i za
palał znicze i dopiero teraz, gdy
osiwiał, a palce mu muska artretyzm, dopadła go - jak mówi
- istota rzeczy.
A polega ona na tym, że
zmarli wcale nie znikają z na
szego życia. Przeciwnie: mo
szczą się w nim, mocno tkwią i
nawet, z biegiem czasu, podle
gają przemianom. Dawniej
śmieszni, dziś nagle okazują się
być rozczulający, dawniej
naiwni, dziś są mądrzy. A
my - po tej kropce, którą
oni stawiają - niczego już
nie możemy ująć, ani do
dać, ani zmienić. Wraz z
nimi umieramy tacy, jacy
byliśmy za ich życia nieuważni, niechętni,
głupi, często źli.
I w żaden sposób nie
można już tego naprawić
i to jest ta, jeśli chcesz
wiedzieć - mówi N.N. istota rzeczy.
CZESŁAWACZECHOWICZ
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Kiedy ostatnie
oich pieśnifL
rzmią,
Nie wiem, czy
ycia będę rad,
y nierad,
tytko jedno, jedo wiem na pewem, że nie
fę wtedy chciał
mierać...

„Marina Vlady, wdowa po Wy
sockim pragnęła, aby grób poety
miał prosty i skromny wygląd.
Chciała, by umieszczono na nim
meteoryt (...). Kamień, który spadł
na ziemię z innego świata, z innej
rzeczywistości, dla nas - tajemni
czej i nieodgadnionej. Mateoryt
taki odnaleziono. Wola rodziców
Wysockiego była jednak inna i dziś
na grobie poety stoi nieduży po
mnik z brązu, odlany z zachowa
niem podobieństwa. (...) Nad gło
wą tkwi gitara, a jego postać spo
wita jest aż po ramiona jakąś
dziwną, ograniczającą swobodę
ruchów materią. Pomnik wyraża
stanowczo za wiele i jak to zwykle
w takich przypadkach bywa, tak
naprawdę nie wyraża nic. Bo trzy
czy cztery aluzje do życia i przed
wczesnej śmierci poety, to stanow
czo za mało, aby powiedzieć o nim
wszystko. Poza tym aluzje są zbyt
oczywiste, a przez to natrętne, na
rzucające jedną, niekoniecznie słu
szną, interpretację jego niepospoli
tego życia” pisze w preludium do
swojej książki o Włodzimierzu
Wysockim koszalinianka Marlena
Zimna. To druga jej publikacja
poświęcona wielkiemu poecie, pie
śniarzowi, aktorowi - człowieko
wi, który już za życia stał się legen
dą. Pierwsza książka - „Polowa
nie na wilki” - ukazała się w lu
tym tego roku. Magii niezwykłej
postaci ulegały tłumy. Także ci,

którzy choć raz zetknęli się z Wołodią. Marlenie Zimnej, młodej
dziewczynie z Koszalina, nigdy nie
było dane spotkać poety. A jednak
zaczarowana jego głosem, osobo
wością, poświęciła mu swoje zdol
ności. Ukończyła studia na Uni
wersytecie im. Łomonosowa w Mo
skwie, w maju 1994 obroniła dok
torat. Jej naukowa dysertacja nosi
tytuł „Twórczość Wysockiego w
kontekście rozwoju rosyjskiej po
ezji śpiewanej z lat 1950-90”.
Mówi o sobie, że jest filologiem i
wysockologiem. A zaczęło się wszy
stko jedenaście lat temu, gdy w
audycji radiowej „Muzyka nocą”
usłyszała po raz pierwszy o Wło
dzimierzu Wysockim...

Siadami Wysockiego
Książka nie jest zwykłą biogra
fią. Ta nie pasowałaby do postaci
poety. Jest to, jak pisze autorka, po
prostu garść wspomnień po spo
tkaniach, rozmowach. Efekt wie
loletnich poszukiwań i badań,
owoc licznych spotkań z krewny
mi, przyjaciółmi i znajomymi wyjaśnia badaczka we wstępie. -

Wędrówka śladami Wysockiego
wiodła poprzez audytoria, koryta
rze uniwersytetów i instytutów,
sale muzealne, teatry i kina, redak
cje gazet i czasopism, gabinety
ministerialne i placówki dyplo-

matyczne, sceny teatralne, wytwór
nie filmowe, mieszkania prywat
ne... Przede wszystkim wiodła jed
nak przez niepowtarzalny, pełen
uroku, zagadkowości i wewnętrz
nej dramaturgii świat poezji Wy
sockiego.
Książka jest niezwykła. Mnóstwo
w niej tajemniczego ciepła, niewy
obrażalnej więzi łączącej wszyst
kich, którzy znali i kochali Wysoc
kiego. Wraz z autorką zaglądamy
do zakamarków pamięci ludzi bli
skich poecie. Jawią się nowe szcze
góły, postać barda z gitarą, drama
tycznego Hamleta na scenie tea
tralnej czy tragicznie rozdartego,
pełnego rozterek twórcy, zbliża się
do czytelnika na wyciągnięcie ręki.
Wydaje się, jakby za chwilę Wołodia miał wpaść...

Muzeum przy
herbacie
Gdy Marlena Zimna wróciła do
Koszalina, rozpoczęła starania o
utworzenie muzeum. Ma w swo
ich zbiorach wiele interesujących,
cennych, unikatowych pamiątek
po zmarłym twórcy. Doświadcze
nie zdążyło już ją nauczyć, jak
trudne jest to przedsięwzięcie. Do
dziś brzęczą jej w uszach zdziwio
ne słowa pewnego przedstawicie
la niegdysiejszej lokalnej władzy:
Wysocki, co nam do niego? Nie
dawni przeciwnicy totalitaryzmu

sześćdziesiątą rocznicę swych uro
dzin, zdjął buty i wspiął się na
świerk - pozbawiony konarów do
wysokości czterech metrów - aby
umocować na nim, własnoręcznie
wykonaną, budkę dla ptaków.
Nie przywiązywał wagi do
przedmiotów. Miał narty, łyżwy,
rower, ponton, możliwość korzy
stania z żaglowania, aparat foto
graficzny, materiały do malowa
nia, dwa garnki, patelnię, nóż,
widelec, łyżkę, dwa kubki (ten
drugi dla gościa) i bardzo niewie
le rzeczy osobistych. Kiedy znala
zły się u niego trzy książki, narze
kał, że w nie obrasta i pozbywał się
ich czym prędzej. - Toż to ołów,
pani dobrodziejko! - mawiał i tłu
maczył, że miejscem dla książki
jest wyłącznie biblioteka.
Humor nie opuścił Profesora
nawet w momencie zakomuniko
wania Mu diagnozy - wyroku: rak
krtani... - Panie doktorze! Grze
szyłem, przyznaję... Ale nie tym!

Ten niezwykły Człowiek
zmarł 30 czerwca 1986 roku w
koszalińskim szpitalu...

JAN RZESZEWSKI
Na zdjęciu: Ostatnia „widoków
ka” Profesora (Szwajcaria, maj 1986
rok).

zdają się nie pamiętać, że twór
czość Wysockiego była nieustają
cym krzykiem o wolność. Zimna
pragnie, aby powstało muzeum mieszkanie. Takie, jak w Moskwie,
gdzie można wdepnąć na herbatę
czy wypić z dyrektorem kawę.
Gdzie można przejrzeć album,
wziąć w rękę książkę, podyskuto
wać, powspominać. Koszalinian

ka, zauroczona muzeum mo
skiewskim, marzy o podobnym
u nas. Chciałaby przeznaczyć
na ten cel swoje mieszkanie.
Tb, które zajmuje dotychczas,
jest zbyt ciasne, nieodpowie
dnie. Wydeptała już wiele urzę
dowych korytarzy. Dodaje też,
że jedną z niewielu osób życz
liwie zainteresowanych ideą
jest poseł Ryszard Ulicki.

Promocja w teatrze
28 listopada na scenie Bałtyc
kiego Teatru Dramatycznego znów
zagości Wysocki. Jego pieśni, wier
sze, jego niezwykła osobowość ko
lejny raz zdominuje wszystko wo
kół. Tego dnia odbędzie się promo
cja najnowszej książki Zimnej.
Swój udział w imprezie zapowie
dział Daniel Olbrychski, który
znał Wołodię. Na jego przybyciu
autorce zależy najbardziej. Do
Koszalina przyjedzie także trzech
aktorów z warszawskiego teatru
„Ateneum”, grających w spekta
klu „Wysocki” w reżyserii Wojcie
cha Młynarskiego: Marian Opa
nia, Leonard Pietraszak i Wiktor
Zborowski. Sam Wojciech Młynar
ski dołożył wielu starań, by zapro
sić do Koszalina wspaniałych go
ści. Wystąpią również aktorzy
BTD: Janusz Lis, Zbigniew Kułagowski i Piotr Krótki.
- Chcielibyśmy, aby ta impre

za stała się prologiem do cyklicz
nych spotkań poświęconych twór
czości Wysockiego - mówi Marlena
Zimna. - Myślimy o corocznych
dniach. Wysockiego, podczas
których jego utwory wykonywaliby
amatorzy oraz gwiazdy. Pan Jacek
Kaczmarski zadeklarował już, ze
chętnie przyjechałby na podobną
imprezę. Ostatnio w Szwecji i Nor
wegii ukazały się płyty, a na festi
walu w San Remo pieśni Wysockie
go zaśpiewane po włosku zrobiły
prawdziwą furorę. Wierzę, że jego
twórczość wciąż będzie zyskiwała
nowych wielbicieli...

ALINA KONIECZNA

PŁONĄCEJ ŚWIECY

SOBOTA-WTOREK, 29.10-1.11.1994 r.

—Byłą moia najlepsza przyjaciółką - opowiada ze łzami w oczach Anna. - Do dzisiaj
chybą nikt nie wie, co sie z nią naprawdę stało. A mnie serca boli, że nawet świeczki
na Zaduszki nie mogę iei zapalić.

Zbrodnia(?) sprzed lat

Gdzie jesteś,
Sabinko?!
W niewielkim szkolnym ogródku w Grądzkiem, w gminie Brze
źno - tuż obok pomnika z kamieni, przy którym stał stary dzwon
- znaleziono kanapki zawinięte w gazetę. Na bagażniku rowe
ru, którym jechała do szkoły, była książka. W niej wyrwana z
zeszytu w kratkę kartka, na której ktoś napisał dwa zdania...
Tajemnicze zniknięcie Sabinki
było nie tylko tragedią rodziny.
Wstrząsnęło mieszkańcami oko
licznych wsi. Jedni przypuszczali,
że dziewczynka nie żyje, inni, że
jest już w drodze za granicę. Po
rwano ją, ponieważ była nie tylko
zdolna, ale i bardzo ładna.
- Daleko szukacie, a blisko mo
żecie znaleźć - powiedziała ponoć
nauczycielka Sabinki kilka dni po
jej zaginięciu.

sów. I kartkę. Anna nie pamięta,
czym pisane były ostatnie słowa
mające związek z Sabinką. Pamię
ta treść: "Zabieramy wasze córy.
Jest jej dobrze. Sabi...”.

Poszukiwania
-Jak można było zabrać dziec
ko rodzicom ?! - krzyczeli wówczas
miejscowi. - Skoro ktoś je uprowa-

du. Zastanawiano się, czy Sabin
ka sama dojechała do ogródka, czy
może ktoś podrzucił tam rower
wraz z kartką. A może jest już w
drodze na Zachód ? Nikt ani przez
chwilę nie dopuszczał myśli, że
Sabinka nie żyje.

Nauczycielka
Miejscowi podejrzewali, że w
uprowadzenie Sabinki zamieszana
była jej nauczycielka. Pamiętali, że
nie przepadała za nią, kiedy Sa
binka chodziła jeszcze do szkoły w
Przyrzeczu. Potem ojciec przeniósł
ją do Kluczkowa.
„Pani” często karciła dziewczyn
kę z byle powodu. Za nic. I to nau
czycielka powiedziała na jednej z
lekcji, że poszukiwania trwają nie
tam, gdzie trzeba. Do tego na kil
ka dni wyjechała do Gryfic. Ludzie
pewni byli, że to ona podrzuciła
kartkę. Kiedy wróciła, dali jej od
czuć, że są przeciwko niej. Przeszła
gehennę. Po jakimś czasie wyjecha
ła ze wsi. Przeprowadzone eksper
tyzy grafologiczne pisma na kart
ce znalezionej w szkolnym ogródku
wykluczyły pismo nauczycielki.
Szukałam jej beskutecznie. Eme
rytowane nauczycielki pamię
tają dawną koleżankę. Wiedzą, że
już nie żyje.

W Grądzkiem
Dawny budynek po szkole pod
stawowej w Przyrzeczu należy dzi
siaj do Nadleśnictwa Świdwin. Mie
szka w nim jedna rodzina. Po ogro-

Lubiliśmy ją
- Była zawsze uśmiechnięta,
uczynna - opowiada o Sabince
Bachorskiej jej przyjaciółka Anna.
- Bardzo dobrze się uczyła. Lu

biliśmy ją. Nauczycielka mniej. Jej
ojciec wręcz przepadał za nią i
wszyscy wiedzieli, że oboje byli
bardzo ze sobą związani. Matkę też
miała dobrą. Lubiłam przebywać
w ich domu. Kiedy Sabina zaginę
ła, jej matka z dnia na dzień tra
ciła zdrowie. Ojciec cały czas jej
szukał. Później nie odwiedzałam
już ich domu, nie chciałam, by pa
trząc na mnie przypominali sobie
córkę. Po pięciu latach urodziła się
im Łubka. Ładna i zdolna, tak jak
tamta. Ojciec pilnował jej już bar
dzo. Wykształcił ją. Mieli jeszcze
syna (najstarszy z całej trójki).
Moja rodzina mieszkała w Przy
rzeczu, a oni na dawnej kolonii
Grądzkie. Dzisiaj ludzie już tam
nie mieszkają. W domu pod lasem
nadal żyje jej ojciec. Matka zmar
ła chyba dwa lata temu.

Nie wróciła
W sobotni poranek, 14 czerwca
1958 roku Sabinka Bachorska
wyjechała rowerem do szkoły w
Kluczkowie. Kiedy nie wróciła po
południu do domu, ojciec zaczął jej
szukać. O godzinie 23 zgłosił mili
cji zaginięcie córki. Przeszukano
szkolny ogródek, w którym rósł
dość wysoki żywopłot. Ib tutąj le
żał rower dziewczynki - prezent
od ojca. Znaleźli też kosmyk wło-

Pięrwszy pogrzeb, który pa
miętam, to pogrzeb babci. Gdy
przyjechaliśmy z rodzicami na
wieś, babcia leżała w trumnie, w
dużym pokoju. W tym pokoju
odbywały się najważniejsze ro
dzinne uroczystości. W kilka lat
po pogrzebie babci bawiliśmy się
w tym samym pokoju na weselu
jednej z kuzynek. Trumnę z bab
cią niósł mój ojciec i wujowie.
Chciałem iść z nimi, ale ciocia
powiedziała, że jeszcze jestem
za młody i mam się trzymać
mamy. Zdaniem cioci, tajemnica
śmierci należała do świata doro
słych. Pokornie stanąłem w ko
lejce. I wbrew własnej woli prze
suwam się w niej do przodu.
I. W Sianowie 15 październi
ka odbył się pogrzeb pana Ber
narda Stolza, listonosza, rocznik
1911. Pana Bernarda poznałem
ponad dwadzieścia lat temu dzię
ki jego synowi Tadeuszowi. Dom
Stolzów wyróżniał się duchem
rodziny i przyjaźni. Taki ciepły,
polski dom. Dlatego nie zdziwi
łem się wcale, gdy żona pana
Bernarda po śmierci męża za
rządziła przewiezienie jego ciała
do domu. Tutaj, w domu, poże
gnali się z nim najbliżsi. W para
fialnym kościele mszę odprawił
syn zmarłego ksiądz Tadeusz
Stolz.
Nie był osobą młodą - gdy
umiera się młodo, na pogrzeb

pomnikiem szumią drzewa, których
trzydzieści sześć lat temu nie było.
Kolonia Grądzkie istnieje nadal.
W niewielkim domku pod lasem
mieszka ojciec Sabinki z drugą cór
ką, zięciem i wnukami. Starszy,
spracowany i niezwykle serdeczny
człowiek nie chce już wspominać
zdarzeń sprzed lat. Za wiele wycier
piał...

Ludzie pamiętają
Mieszkańcy okolicznych wsi
pamiętają zdarzenie, choć minęło
już tyle lat. Opowiadają, że jeden
staruszek jak trochę wypije, sam
do siebie mówi: „Sabinka, ja cie
bie jeszcze odnajdę”.
Opowiadają, że dwa lata po jej
zaginięciu jedna z tutejszych ko
biet na łożu śmierci wyznała, że
wie, co zdarzyło się na drodze fe
ralnego dnia: sto metrów od miej
sca, gdzie jechała dziewczynka,
pasła krowy. Wcześniej nic nie
mówiła, bo panicznie się bała. Gro
żono jej. Ciężko jej było z tym żyć,
bo nie mogła ujawnić sprawców.
Ale na łożu śmierci niczego się już
nie bała. Zrzuciła ciężar, by nie
umierać w grzechu.
Miejscowi wiedzą, kogo widzia
ła, ale nie chcą mówić. - Liczymy

na to, że może sumienie ruszy tych,
którzy jeszcze żyją.
Ktoś inny wie na pewno, że pe
wien mężczyzna wiele lat później,
także wyznał na łożu śmierci, jak
było naprawdę.
Ojciec Sabinki przeszukał za cór
ką „pół świata”. Gdzie on nie jeź
dził i gdzie nie pisał! - pamiętają
sąsiedzi. Ponoć u jasnowidza też
był. Do dzisiaj, kiedy tylko ktoś
wspomni o Sabince, dziadkowi
szklą się oczy.
- Pani, trudno się dziwić. Po

dobrym dziecku, to i żal serce ści
ska. Przecież to był niewinny anioł.
Grzechów żadnych nie miała, bo i
krzywdy nikomu nie zrobiła. Ale,
co my tam będziemy gadali. Ludz
kie sumienie, odezwie się prędzej
czy później...

Chciałaby wiedzieć
Sprawę prowadził wówczas
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
byłej Komendy Wojewódzkiej Mi
licji w Koszalinie pod nadzorem
Prokuratury
Wojewódzkiej.
Sprawdzono m.in w warszawskim
Porcie Lotniczym na Okęciu, czy
Sabina Bachorska opuszczała
kraj. Okazało się, że nie. 14 maja
1959 roku, po prawie roku, śledz
two zostało umorzone.
- Jeszcze po dziesięciu latach od

W pamiątkowym albumie Anny zachowało się zdjęcie zrobio
ne przed szkołą w Przyrzeczu. Druga od lewej siedzi Sabinka
Bachorska (z koralikami na szyi i torebką na kolanach).
dził, należy dalej szukać! Szukali.
Milicjanci z psami. Przeczesano
pobliskie pola i lasy. Nie pominię
to żadnej ścieżki. Zaglądano pod
każde drzewo, każdy krzak. Cal po
calu spenetrowano drogę, którą
jechała do szkoły. Kilka, a może i
kilkadziesiąt razy przeszukano
szkolny ogródek. Nic. Żadnego śla-

dzie niewiele już zostało. Nie ma
żywopłotu. Dzwonu też nie ma. Po
zostały po nim fundamenty i śruby,
na których był umocowany. Pomnik
stoi nadal. Mniejsze kamienie soli
dnie tkwią w ziemi, a na nich opar
tyjest kamień największy, w którym
wyryto przed laty miejsce na tabli
cę. Pozostało puste do dziś. Nad

przychodzi wielu znajomych. Nie
doszedł do wielkiego majątku;
nie był też człowiekiem władzy.
Należał do ludzi, o których Włosi
mawiają „gente comune”, czyli
„zwykli ludzie”.
Urodził się 15 sierpnia 1911
roku, we wsi Główczyce, parafia
Leśno w diecezji chełmińskiej.
Był ostatnim, dziewiątym dziec
kiem Antoniego i Julianny, miał 5
sióstr i 3 braci. Kiedy odradzała

starszym rodzeństwem na go
spodarstwie.
Kiedy zbliżał się dla pana Ber
narda czas założenia własnej ro
dziny, wybuchła II wojna świato
wa. Z jego nazwiskiem można
było uniknąć grozy okupacji nie
mieckiej. Odrzucił taką możli
wość i został wywieziony do Prus
Książęcych „na roboty”. Tam
pracował jak niewolnik, dzieląc
los wielu Polaków. Gdy kończy-

Dwa
pogrzeby
się Polska w 1918 roku, został
zapisany do szkoły. Szkoła była
już polska, ale nauczycieli Pola
ków jeszcze brakowało. Wspo
minał, że pierwsze lekcje zaczy
nały się jeszcze modlitwą po nie
miecku: „Im Namen des Vaters
und des Sohnes...”. Szkołę lubił.
Kiedy miał 15 lat stracił matkę, a
rok później ojca. Pozostał ze

ła się wojna cudem uniknął roz
strzelania, ratując się Ucieczką i
ukrywając się przez wiele tygo
dni.
Po wojnie przyjechał na zie
mie odzyskane. Osiadł w Siano
wie, podjął pracę w Urzędzie Po
cztowym. Ożenił się z Józefą
Kloskowską, z którą przeżył 48
lat. Na poczcie przepracował lat

zaginięcia mojej przyjaciółki, w
okolicznych wsiach nadal krążyły
różne opowieści - opowiada Anna.
- Mówiono nawet, że na drodze,
którą jechała, mógł wydarzyć się
jakiś wypadek. Nie wiem, czy jest
ktoś, kto wie, jak było naprawdę?
Sabinka miała wtedy dwanaście
lat. Dzisiaj miałaby czterdzieści
osiem. Jeżeli żyje, mogłaby się ode
zwać. Napisać. Jeżeli nie, chciała
bym wiedzieć, gdzie zapalić jej
świeczkę na Zaduszki?
DANUTA ISKRZYCKA

40. Codziennie wyruszał w trasę,
roznosząc przesyłki pocztowe.
Rzadko rowerem, najczęściej
pieszo. Na świat przyszły dzieci
- pięcioro. Żeby utrzymać taką
rodzinę musiał szukać dodatko
wego zajęcia. Dwa razy dziennie
jeździł na rowerze do stacji w
Skibnię po worki z pocztą.
- Żyliśmy skromnie, ale nig

dy nie usłyszałem z jego ust, by
się skarżył- wspomina syn pana
Bernarda. - Nigdy nikomu nie za
zdrościł. Przez całe tata widywa
łem Go wyłącznie w uniformie
pracownika pocztowego, czyli
pracownika służb publicznych. I
myślę, że były tego dwa powody:
oszczędność i to, że bardzo po
ważnie traktował swoją publicz
ną misję.
II. Kilka dni później stałem
wraz z innymi, przeważnie mło
dymi ludźmi nad grobem 18-letniego chłopca, który popełnił sa
mobójstwo. Tragedia. Rozpacz
rodziców i bliskich. Ludzie prawie
ze sobą nie rozmawiali. Zabrakło
słów mogących nadać sens tej
śmierci. Bo nie ma takich słów.
Była dojmująca rozpacz matki i
wiele pojedynczych róż od kole
gów. I było jabłko wrzucone do
grobu przez kogoś z bliskich.
Gdyby udało się cofnąć czas.
Coś wyjaśnić, wytłumaczyć, po
móc...? Nie można.
WIESŁAW ROMANOWSKI

Polskie mogiły
w Kazachstanie
Stare polskie cmentarze w da
lekim Kazachstanie... Nie przypo
minają miejsc, które znamy z listo
padowej tradycji. Położone gdzieś
na uboczach miast i wsi, otoczone
są najczęściej starymi, metalowy
mi i pordzewiałymi płotami. Żadko rosną tam krzewy albo drzewa.
Za to trawa zawsze jest bujna.
Dopóki nie przyjdzie zima, a mróz
nie pozwoli na normalny po
chówek.
Kiedyś zmarłego zimą pozosta
wiano przykrytego śniegiem do
wiosny, teraz odbywa się to bar
dziej humanitarnie. Kiedyś mu
siało wystarczyć płótno owinięte
na gołe ciało, dzisiaj jest to skrom
na trumna. W tamtych czasach
przyklepywano zwłoki ziemią i
stawiano skromny drewniany
krzyż; teraz na krzyżu pospawanym z dwóch rur zawiesza się
wieniec wprost z jakiejś fabrycz
nej taśmy.
Najstarszych grobów właściwie
dziś nie ma. Nawet ziemia w tych
miejscach jest równa jak całe oto

czenie. Tb współczesne, sprzed kil
kunastu lat, nie znikną tak szyb
ko. Wyłożono je tandetnymi kafel
kami, szklanymi luksorami lub
chodnikowymi płytami. To resztki
z okolicznych placów budów. Bo
gatsi i bardziej zapobiegliwi budu
ją „pomniki” z nierdzewnej blachy.
Tu i ówdzie ktoś postawił na
grobie na wieki pusty talerz z prze
wróconym kieliszkiem. Wschodni
to obyczaj. Wschodnie, bo cyrylicą
pisane, są też nazwiska pochowa
nych tam ludzi.

Wątpię, czy w świąteczną
noc zapłoną tam znicze, owe
ognie pamięci. Opuszczone i
zaniedbane, leżące gdzieś na
kazachskich stepach stare pol
skie cmentarze, nie przypomi
nają tych miejsc, które znamy
z listopadowej tradycji.
Tekst i zdjęcia
WOJTEK SZABELSKI
Autor dziękuje firmom OPTI
MUS, KAMAL, WARTA za pomoc
w realizacji cyklu materiałów z
Kazachstanu.

Z BLISKA
Urlop minister spędza pod namiotem, z żona. 13-letnia cór
ka i 18-letnim synem. Na ieao poaladv wpłynął przede wszy
stkim dziadek, dawny pepeesowiec

Ministrem sie bywa
Minister przemysłu i handlu,
Marek Pol, w rządzie reprezentuje
tylko siebie. Musiał zawiesić swoją
działalność w Unii Pracy, gdy ta
przeszła do opozycji. Zwrócił na sie
bie uwagę społeczeństwa jako sku
teczny rozmówca ze strajkującymi
załogami fabrycznymi.
Poprzedniczka na tym urzędzie,
Henryka Bochniarz, po tej nomina
cji powiedziała: Szkoda człowieka, to
pozycja na straty.
Marek Pol nie przeniósł się do
Warszawy. Żona Hanna, 13-letnia
córka Monika i 18-letni syn TbmasZ
- zostali w Poznaniu. Ojciec i mąż
przyjeżdża do rodziny na soboty i
niedziele. W Warszawie pracuje po
16 godzin na dobę.
Marek Pol skończył studia poli
techniczne, a w czasie studiów eko
nomicznych musiał zacząć zarabiać.
Trafił do fabryki samochodów rolni
czych ‘’Tarpan”. W1981 roku, w wie
ku 33 lat, został wicedyrektorem fa
bryki. Próbował wówczas poznański
zakład przekształcić w spółkę z
udziałem kapitału zagranicznego.
Na tamte czasy był to pomysł obra
zoburczy. Dziś fabryka wytwarza sa
mochody dostawcze Transporter,
uważane za jedne z najlepszych w
Europie. Zachowała swoją nazwę,
wchodzi w spółkę z Volkswagenem.
Marek Pol wychował się z matką,
siostrą i dziadkiem. Matka jest le
karką. Małego chłopca wychowywa
ła babcia. Ojciec, prawnik, odszedł z
domu. Pod względem materialnym
rodzina żyła skromnie.
Przyszłą żonę poznał wcześnie.
Razem uczyli się w szkole średniej.
Do ślubu stanęb w 1976 roku. Żona,
Hanna, z wykształcenia jest infor
matykiem, ale nie pracuje w swoim
zawodzie, lecz w warsztacie rzemie
ślniczym swojego ojca.
Pol powiada, że ministrem bywa
się przez jakiś czas, potem trzeba na
własną rękę szukać pracy. Kierowa
ne przez niego ministerstwo przemy
słu i handlu - powiada - powinno
ulec likwidacji. Potrzebne jest wiel

kie ministerstwo gospodarki. Czy
będzie kierował nowym minister
stwem? Nominacje zależą od układu
politycznego. Gdyby skończyło się
urzędowanie na stanowisku mini
sterialnym, wróci do Poznania, ma
wielu kolegów, będzie miał pracę. T\i
swoje korzenie ma rodzina. Pokole
nie, do którego zalicza swoje dzieci,
będzie już pokoleniem Europejczy
ków - powiedział dziennikarce mie
sięcznika "Sukces”. - Polska stanie
się częścią Europy, awansuje pod

Jako agent

dlaczego nie ma u boku pani Elżbiety
Tbny Halika. - Nie dopłynął, odpowia
dały z kamienną twarzą. Rzeczywi
ście, trudno by było. San w tamtych
okolicach jest raczej niespławny.

Rektor pierwszej polskiej prywat
nej wyższej uczelni - Szkoły Busines
su w Warszawie prof. Tadeusz Koźluk
- głośno się użala, że w Stanach Zjed
noczonych jest traktowany jak agent
obcego państwa. Chodzi o powołaną
przez Koźlaka Fundację Polską Wiek
XXI. Ma ona wesprzeć finansowo am
bitne plany utworzenia w Warszawie
interdyscyplinarnego centrum bada
nia mózgu, na wzór istniejącego już w
Los Angeles oraz pomóc w programie
zwalczania raka. Rektor liczy na po
lonusów, na ich pieniądze oraz na za
interesowanie takimi badaniami in
westorów prywatnych. Szkopuł pole
ga na tym, że fundacja, zgodnie z obo
wiązującym tam prawem, musi się w
USA zarejestrować jako „agent obce
go państwa”.

Halik nie dopłynął
Elżbieta Dzikowska, wierna towa
rzyszka wypraw Tbny Halika i autor
ka niezliczonych relacji z tychże, od
poczywała we wrześniu w Bieszcza
dach w damskim towarzystwie. Tbwarzyszką górskich wycieczek była Bar
bara Henkel, równie znakomita dzien
nikarka, tyle że prasy kobiecej. Obie
panie były zamęczane pytaniami -

Marek Pol, w wieku 3 lat, w po
znańskim ZOO.

względem cywilizacyjnym i gospo
darczym. Ib zajmie 10 - 15 lat. Znaj
dujemy się w okresie, w którym albo
wybijemy się na pozycję rozwinięte
go kraju, albo nie zdobędziemy się społeczeństwo i politycy - na prze
prowadzenie i poniesienie kosztów
reform.
Pol był członkiem PZPR. Wstąpił
do partii na czwartym roku studiów,
więc nie dla osiągnięcia stanowisk i
kariery. Do PZPR na uczelni- mówi

Gust recenzenta
Krzysztof Zanussi nie ma ostatnio
dobrej prasy. Co zrobi film, to go schla-

ćłedttf,

‘ fznöteötty j
stają czepialscy krytycy. Co wystąpi w
telewizji, to natychmiast Państwowa
Dyspozycja Mocy odnotowuje spadek
poboru prądu - efekt masowego wy
łączania telewizorów. Ostatnio hagio
graf amerykańskich gwiazd i autor
książki „Sam na sam z Hollywood”
Zbigniew Karol Rogowski, wyznał, że
bardzo się nudzi na filmach autora
„Struktury kryształu”. Zanussi,
którego bardzo cenię i bardzo lubię,
robi nudne filmy, na których się śpi -

PAP/CAF Adam Urbanek

Edyta bez nazwiska
Edyta Górniak, laureatka Sopo
tu, wkrótce wyjeżdża do Hambur
ga, by pracować nad promocją
swojego singla. Nie będę miała

nazwiska, tytko imię Edyta. Zgo
dziłam się też na zmianę fryzury.
(n)

Postać telewizyjna
Leszek Moczulski, lider KPN, z
największym uznaniem wypowie
dział się o swoim zięciu Krzyszto
fie Królu. Powiedział: Krzyś jest

jednak ma za złe, że zbyt często
występuje przed kamerą i mikrofo
nem. Moczulski wyjaśnił, że Król
jest dziennikarzem i znakomicie
potrafi odpowiedzieć na każde
pytanie, nawet jeśli nie wie, o co
chodzi, (n)

Marszałek bez papierosa

- należeli ludzie o gorących głowach
i dziesiątkach pomysłów. Wydawało
im się, że zawojują świat.
Lewicowe poglądy - to sposób po
strzegania świata. Do idei socjali
stycznych młodego Pola zbliżył jego
dziadek, działacz Polskiej Partii So
cjalistycznej w okresie przedwojen
nym. Minister powiada o sobie, że
nadaje się przede wszystkim do
pracy klasycznej (zarządzanie, fa
bryka), mniej lubi działalność poli
tyczną.
Tfelewizyjny wizerunek ministra
Pola: człowiek spokojny, nie daje się
wyprowadzić z równowagi, uważnie
słucha swoich rozmówców. Taki wi
zerunek jest rezultatem pracy nad
sobą. Ma temperament zbliżony do
choleryka. Zdarza się w domu wy
buchnąć. Ale w pracy zawsze jest
spokojny, nie krzyczy na podwład
nych, stara się nie okazywać emocji
i humorów.
Urlop lubi spędzać z żoną i z
dziećmi, podróżując samochodem po
Polsce i innych krajach, zawsze z
namiotem. Nie jest aż tak zamożny,
by wypoczywać w warunkach bar
dziej luksusowych. Zresztą, cała ro
dzina lubi turystyczny styl wypo
czynku. Dzieci, choć już duże, chęt
nie wakacje spędzają z rodzicami.

Marszałek Sejmu, Józef Ole
ksy, rzucił palenie. Do niedawna
wypalał co dnia półtorej paczki pa
pierosów. Korzystał z pomocy spe
cjalisty od akupunktury, który na
kłuł mu uszy "na niepalenie”. Od
ponad trzech miesięcy nie pali.
Stał się bardziej nerwowy.(n)

Generalski zanik pamięci
Sejmowa podkomisja przesłu
chała uczestników spotkania przy
obiedzie na poligonie drawskim,
by ustalić, czy doszło tam do nie
subordynacji generałów wobec
swojego przełożonego. Ich relacje
znacznie się różniły. Zdaniem po
sła Bronisława Komorowskiego z
Unii Wolności, „mamy do czynie
nia z procesem gwałtownego za
niku pamięci”, który może genera
łom przeszkadzać w dowodzeniu
wojskiem, (n)

Miss Dojrzałości
Miesięcznik "Kobieta i Styl” zorganizował konkurs o tutuł "Miss Dojrza
łości”, w którym mogą uczestniczyć panie od 35 roku życia. Jest to impre
za opozycyjna wobec licznych wyborów pięknych dziewcząt, gdy o zwy
cięstwie decydują głównie wymiary niektórych części ciała. W konkursie
pisma kobiecego liczy się wygląd, inteligencja, humor, osobowość.
Do konkursu zgłosiło się prawie 400 pań, w finale znalazło się siedem.
Zwyciężyła Ewa Flis z Lublina, lat 36, rozwódka, matka trzech córek - pro
wadzi firmę sprzedającą tarcze diamentowe do specjalistycznych narzę
dzi. Pani Ewie Flis przypadł też tytuł "Miss Gracji i Elegancji”. Uzyskała
nagrody: futro z norek, złotą biżuterię, 25 min zł, elegancką bieliznę, kilka
zestawów kosmetyków.
Pierwszą wicemiss została Teresa Westfeld, lat 37, nauczycielka mate
matyki w Terespolu Pomorskim, rozwiedziona, wychowuje córkę. Drugą
wicemiss została Danuta Zabłocka z Warszawy (jedno dziecko, "w życiu
prywatnym różnie bywało”), która za kilka miesięcy ukończy 40 lat. (n)
Na zdjęciu: Ewa Flis.

PAP/CAF Paweł Kopczyński

W Domu
/ storykAlan Bi
dwutomowego
i Stalin, żywoty r

także swoją książkę, któ?
ła się staraniem wojskom
dawnictwa ‘’Bellona".
Na zdjęciu: Angielski
\ w towarzystwie dyrek
\ dawnictwa, pik Józefa

(N)
stwierdził z żalem reporter „Przekro
ju”.

w domu literatów na KraIs/muc l/im

Mocny i szczery
Znakomity kibucnik i pisarz żydowskiAmos Oz w ciągu 3 dni stał się
głośniejszy w Polsce niż przez całe
swoje życie Szolem Alejchem. Jego
oryginalne myśli wypowiedziane w
telewizji, radiu i prasie zapadły nam
głęboko w pamięci. Szczególnie cieka
we wydają się wyznaniaAmosa Oza na
temat postaci Jezusa w literaturze he
brajskiej. Amos Oz rzekł nam: „Chce
my go odzyskać niejako mesjasza, lecz
jako takiego Żyda z samizdatu, który
niestrudzenie zabiegał o reformę w
czasach, kiedy była niezbędna. Ale nie
wszystko, co powiedział, było bardzo
mądre, na przykład cała ta jego sen
tymentalna gadanina o powszechnej
miłości była trochę małoletnia. Nie
zdążył z niej wyrosnąć.
Mocne słowa jak na opinię człowie
ka o Bogu. Bardzo mocne!
Jak się dowiadujemy, książkiAmosa Oza, których kilka ostatnio ukaza
ło się też w Polsce, a następne scho
dzą już z maszyn drukarskich, błyska
wicznie znikają z półek w jego ojczy
stym kraju. Zapytany, co jest tego
przyczyną, wyjaśnił: „W Izraelu moje
książki czytelnicy kupują po 10 eg
zemplarzy, aby czym prędzej je spalić”.

Obyczaje „od plota”

nowacji, rozjaśniło się więc oblicze astronoma.

Z KAWIARŃ

człowiekiem niezmiernie sympa
tycznym i bardzo łubianym. Wielu

(Al)

Od 16 października br. Mikołaj Kopernik z warszawskiego pomnika na
ponad miesiąc zmienił miejsce swoich obserwacji. Statutę z Krakowskiego
Przedmieścia przewieziono na dziedziniec Zamku Królewskiego. Tam odby
wa się wystawa rzeźb Bertela Thorvaldsena, twórcy tego pomnika. Duński
artysta, tworzący we Włoszech, już za życia uzyskał sławę światową. Rzeź
biarz miał wielu uczniów, w tym także z Polski. Zamówienia na pomniki
otrzymywał z licznych krajów. Jednym z dwóch jego dzieł wykonanych dla
Polski jest pomnik Kopernika. Przed wystawą rzeźba została poddana re

SOBOTA-WTOREK, 29.10-1.11.1994 r.

Powiadają, że jeśli co - jak to w
latach międzywojennych już się zda
rzyło - zmiecie ludowców i ich lidera
z politycznej sceny, to najpewniej ich
pazerność na lukratywne posadki,
wpływy, o szmalu nawet nie wspo
minając. i opinię tę potwierdza nie
dawny wojaż premiera Waldemara
Pawlaka za ocean. Ludowcy tak zakałapućkali si ę w chętce uprawiania
własnej polityki zagranicznej, że w
kwestii przelotów Pawlaka i jego
świty po USA postanowili skorzystać
z „grzeczności” znanych firm ame
rykańskich.
Premier Pawlak stwierdził, że z
ocenątakiego (na Zachodzie po pro
stu nie tolerowanego!) obyczaju po
winniśmy zaczekać do czasu otrzy
mania rachunku.Tymczasem rachu
nek niczego tu nie usprawiedliwi.
Niski będzie oznaczał, że amerykań
skie firmy, mające w Polsce intere^ sy w przemyśle samochodowym i

LECH WAŁĘSA (prezydent RP):
Proponuję układ prezydencki, bo to
dla mnie wygodne.
LECH WAŁĘSA: Jeżeli pozostanie
dzisiejszy system, że nie ma gospoda
rza, to ja naprawdę nie mam ochoty i
nie chcę być prezydentem.
LECH WAŁĘSA: Każda moja pro
pozycja, nawet najlepszy pomysł
ustawowy, kończy się tak, jak skoń
czył się mój pomysł, by naród mógł
zgłaszać projekty konstytucji.
LECH WAŁĘSA (o premierze (
Pawlaku): Chyba przyjął zasadę, v
że nie trzeba dużo robić, tylko nie "
narażać się, żeby długo być premie
rem.
LECH WAŁĘSA: Gdybym chciał
być polskim Kim Ir Senem, to bym
nim został, bo miałem 10 milionów
ludzi, wzmocniłbym bezpiekę i inne
grupy i zbudowalibyśmy system tota
litarny jeszcze szybciej, niż komuni
ści.
TADEUSZ PIERONEK (biskup,
sekretarz Konferencji Episkopatu
Polski): Kościół nie jest demokratycz
telefonii komórkowej, coś z panem
premierem „na boku” załatwiły, zaś
wysoki (jak wyIiczył red. Mariusz
Max Kolon ko, waszyngtoński kore
spondent telewizyjnej „Panoramy”
- kilkanaście milionów doi arów) ,że
pan premier szasta groszem. Oczy
wiście publicznym.

ny, nigdy taki nie będzie, ma inną
wizję, inne sposoby działania.
JAN MARLAROKITA (jeden z przy
wódców Unii Wolności): Geremek
nieszczególnie pasuje do chama,
który na prawo i lewo narusza dobre
obyczaje.
HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ
(prezes Narodowego Banku Polskie
go): Jestem osobą, która nie upiera

SŁÓWKA
się dla samego uporu, tylko po to, by
mieć rację.
DONALD TUSK (wiceprzewodni
czący Unii Wolności): Niektórzy uwa
żają, że lepiej być drugim w dużej
partii, niż pierwszym w małej. Myślę,
że w Polsce panuje taka choroba, że
wielu polityków uważa, że muszą być
pierwszymi choćby w mikroskopij
nych partyjkach.
europejskim ponoć państwem - na
zupełnie rozsądny wygląda projekt
pięciu gdyńskich radnych z Unii Po
lityki Realnej. Otóż, nie mogąc za
pewne doczekać się mianowania
nowego komendanta Policji zapro
ponowali oni uchwałę następującej
treści: „Rada Miasta Gdyni (...)

powierza miasto i wszystkich

Bez figowego listka

MAREK FIDOS (podkomisarz poli
cji): Jeżeli dochodzi do zderzenia w
maluchu mamy albo martwych, albo
- w najlepszym wypadku - z ciężki
mi uszkodzeniami ciała.
DANUTA WANIEK (wiceprzewo
dnicząca Klubu Parlamentarnego
SLD): Jeżeli konkordat ratyfikujemy,
to będziemy zobligowani do coroczne
go zapisywania w budżecie państwa
określonych kwot na działalność Ko
ścioła. Takich gwarancji nie ma żad\ na inna instytucja budżetowa.

J MICHAŁ STRĄK (szef Urzędu
f Rady Ministrów): Może będziemy
mogli się nauczyć, że samorządy nie
są konieczne, a może nawet zbędne.
T.K. z Sosnowca (czytelnik
"Wprost” o rozporządzeniu min. G.
Kołodki zwalniającym kler z podat
ku): Sądzę, że każdy upadek "na gło
wę” poprzedzony jest upadkiem na
klęcznik.
MARIAN JURCZYK (przewodni
czący "Solidarności 80”): Nie ma chy
ba innego wyjścia niż powtórka z
sierpnia 1980 roku. (N)
na”. Tym razem oczom policjantów
ukazał się obraz niczym po przejściu
huraganu.W gabinecie Janusza
Bryczkowskiego cały zaś uchował
się jedynie wiszący na honorowym
miejscu portret Władymira Żyrinowskiego, w pozie jako żywo przypomi
nającej parodię pewnego Adolfa.
Wołodii nie ruszyli - orzekł jeden
z członków kierownictwa „Samoo
brony. - Bali się, że im ten palec w
oko wsadzi.

Związkowy „Duce”
Pod opiekę Michała
Archanioła?
W świetle tych i innych wyczynów
premiera - tudzież prezydenta Le
cha Wałęsy, który w tym samym cza
sie 1 w tychże USA pokazał światu
styl „catsh as catsh can” (w wolnym
tłumaczeniu: dopieprz, jak tylko po
trafisz!) w rządzeniu 40-milionowym

jego mieszkańców opiece święte
go Michała Archanioła, Wo dza
ZastępówAnielskich i Orędowni
ka Ludu Bożego”.

Ostał się jeno
„Wołodia”
Już drugi raz wtym miesiącu nie
znani sprawcy włamali się do sto
łecznego lokalu partii „Samoobro

Czasopismo „Ład” zamieszcza
od pewnego czasu opinie na temat
zaproponowanych na jego łamach
kandydatów na przyszłego prezy
denta RP. Oto jedna z nich. o prze
wodniczącym „Sołidarności” Marianie Krzaklewskim: Sądzę, że to

mocno spóźnionyżartprimaapri
lisowy. Prezydent z teatralnymi
gestami włoskiego Duce - to za
wiele! {jap)
j

Lexus luksus
Japońskie firmy samochodowe
dość długo nie mogły podbić tej czę
ści rynku samochodowego, w której
sprzedawano samochody najwyższej
klasy. Dominowały w niej Mercedes,
BMW i firmy amerykańskie. Sytua
cję odmieniło dopiero stworzenie
przy wielkich koncernach osobnych
marek dla luksusowych pojazdów. I
tak przy Tbyocie powstał Lexus, przy
Nissanie - Infiniti, a przy Hondzie
- Acura.
Pojazdy te posiadają całkowicie
odrębną od innych produktów firm
konstrukcję. Nie są to więc ulepszo
ne camry i maximy. Przy ich projek
towaniu kierowano się wymagania
mi klientów. Pojawienie się ich na
rynku było dużym ciosem dla konku

rencji. Początkowo sprzedawane
były głównie w Stanach Zjednoczo
nych, gdzie „wykosiły” konkurencję
łącznie z cieszącymi się wszędzie po
pularnością mercedesami. Obecnie
lexusy i pozostałe wymienione samo
chody coraz częściej trafiają do Eu
ropy.
Niedawno w Birmingham przed
stawiono drugą już generację flago
wego modelu lexus LS 400. Jest on
lżejszy, większy, mocniejszy i cichszy
niż poprzednik. Nowy model, trójbryłowy sedan jest samochodem na naj
wyższym światowym poziomie. Już
poprzednia generacja lexusow uczy
niła tę markę liderem branży moto
ryzacyjnej. Obecnie poprzeczka zo
stała podniesiona jeszcze wyżej.

Nowy model nie tylko podtrzymu
je, lecz dalej rozwija pozycję lexusa
poprzez udoskonalenie elementów,
które dawały się jeszcze udoskonalić.
Do głównych zmian jakie zaszły na
leżą:
- obniżenie wagi pojazdu o 90 kg,
pomimo wielu nowych elementów
poprawiających poziom bezpieczeń
stwa i wygody. Dało to poprawę osią
gów, mniejsze zużycie paliwa i najniż
szy ciężar w klasie samochodów z sil
nikami o poj. 41;
- zwiększenie rozstawu osi o 35 mm
bez konieczności zwiększania długo
ści całkowitej pojazdu;
- nowy wystrój kabiny, co przynio
sło przyrost miejsca w środku, szcze
gólnie dla pasażerów na tylnych sie
dzeniach;
- ulepszenie czterolitrowego silni
ka V8, co dało LS 400 najlepsze przy
spieszenie w klasie;
- dojrzała i solidna linia nadwozia
o współczynniku oporu powietrza Cx
-0,27.
Mimo iż poprzedni model należał
do najlepiej wytłumionych, w obe
cnym jeszcze bardziej ograniczono
dostęp do kabiny hałasu z zewnątrz
pojazdu oraz wyrównano charakteiystykę drgań. Poprawiono dynamikę
samochodu, sterowność, zachowanie
na drodze i zakrętach.
Jedną z podstawowych przesła
nek konstruktorów lexusa było bez
pieczeństwo jego użytkowników. Po
prawiono elementy bezpieczeństwa
pasywnego i aktywnego. Struktura
nadwozia została ulepszona przez
powiększenie strefy kontrolowane
go zgniotu z przodu i z tyłu pojazdu.
Zwiększono odporność boczną na
uderzenia, przewyższając w tym
względzie wszelkie obowiązujące
normy. Poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera są elementem
standardowym wyposażenia, podob
nie jak i trzypunktowe pasy bezpie
czeństwa. Powyższe elementy uzu
pełniają skuteczne hamulce, stan
dardowy układ przeciwpoślizgowy
ABS, oraz ulepszony układ kontro
li trakcji.

Dane techniczne: silnik V8, 32
zawory o pojemności 3969 ccm,
4995x1830x1435 (długość - szerokość
- wysokość w mm), rozstaw osi 2850
mm, ciężar 1680 kg, prędkość max
250 km/godz., przyspieszenie od 0 do
100 km/godz. w 7,5 sek.

Interaktywna reklama
Sprzedaż terenowej toyoty RAV4
(w Europie także pod nazwą funcruiser) przekroczyła 28 tysięcy za
mówień w ciągu dwóch pierwszych
miesięcy. Takiego sukcesu nie
spodziewali się nawet jej producenci,
którzy planowali sprzedaż miesięcz
ną na około 2 tysięcy sztuk.
Tbyota oprócz wyrafinowanego pro
duktu (kompaktowy samochód tere
nowy, oryginalna, śmiała stylistyka
nadwozia, stały napęd na cztery koła,
mocny dwulitrowy, 136-konny silnik,
niezależne zawieszenie czterech kół)
zaplanowała równie oryginalne meto
dy promocji RAV4. Innowacją w dzie
dzinie reklamy jest zastosowanie ‘*Ibyota RAV4 Visual Selection” - interak
tywnego układu prezentacyjnego,
podobnego do gier video.
Interaktywna prezentacja polega
na wykorzystaniu techniki kompute
rowej CD-ROM. Klient zanim za
mówi samochód siada przed monito
rem komputera i za pomocą ‘’myszki”

wybiera kolor nadwozia, wyposażenie
i akcesoria (do wyboru 100 pozycji).
Elementy wybrane przez klienta po
jawiają się momentalnie na ekranie
monitora. Po dokonaniu wyboru,
otrzymuje się kolorowy wydruk i ...fi
nalną cenę samochodu w wersji za
projektowanej osobiście /!) przez
przyszłego użytkownika. Urządzenie
to w sposób zabawowy pozwala zapre
zentować możliwości, jakie klient ma
do dyspozycji i pozwala na nadanie
samochodowi indywidualnego wyglą
du.
Pakiet oprogramowania CD składa
się z trzech sekcji: katalogu modelu,
katalogu opcji i akcesoriów oraz pakie
tu wyposażenia zalecanego przez Tbyotę. Ta ostatnia sekcja podpowiada
wybór wyposażenia dodatkowego po
udzieleniu przez klienta odpowiedzi
na pytania dotyczące jego stylu życia,
jak np. "czy wakacje spędza Pan(i) w
górach czy nad morzem? Jakie są Pana(i) zainteresowania?” itp.

Nowości w twingo
Podczas paryskiego salonu samochodowego francuska firma Renault
przedstawiła model twingo o nazwie
easy. Samochód ten różni się od innych wersji twingo tym, że pozbawiony jest tradycyjnego sprzęgła. Zamiast
niego konstruktorzy zastosowali do
manuałnej skrzyni biegów sprzęgło

elektryczne. System ten znajdzie zastosowanie także w przyszłości w clio
i rapidzie.
Od przyszłego roku twingo otrzyma
dodatkowy pakiet wyposażenia, w skład
którego wejdąm. in. elektryczniepodnoszone szyby, centralny zamek, regulowane od wewnątrz lusterka.

Volvo
nie rezygnuje
Mimo fiaska rozmów szwedzkiej
firmy Volvo z zakładami w Jelczu,
Skandynawowie nie rezygnują z
prób wejścia na polski rynek. Naj
nowszym pomysłem jest urucho
mienie montażu w jednym z miast
Dolnego Śląska.

I

i

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
Juan Antonio Samarach przebywa w Krakowie. Po spacerze po
rynku głównym i obejrzeniu wystawy filatelistycznej z okazji 75
rocznicy PKOI otrzymał od burmistrza Zakopanego album o Ta
trach i góralski kapelusz.
Na zdjęciu: J.A. Samarach w góralskim kapeluszu.

W Azerbejdżanie
graae nie mo^na!
Europejska Unia Piłkarska - UEFA zabroniła Azerbejdżanowi rozgrywania
meczów eliminacyjnych mistrzostw Eu
ropy 1996 roku na własnym terytorium,
z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowe
go w tym państwie. Reprezentacja pił
karska tej byłej republiki radzieckiej ry
walizuje w eliminacyjnej grupie 1 z Pol
ską, Rumunią, Francją, Słowacją oraz
Izraelem.

Grożą śmiercią
Zwyrodniałe zwyczaje, panujące w
futbolu południowoamerykańskim
przenoszą się na północ. W Meksyku,
napastnikowi brazylijskiemu Cartosowi Alberto Biancheziemu, który wystę
puje w zespole piłkarskim Monterrey
oraz bramkarzowi drużyny narodowej
Jorge Camposowi, grożono w ostat
nich dniach śmiercią. Bianchezi, autor
dwóch goli w siedmiu ligowych me
czach, otrzymał kartkę pocztową od
anonimowego nadawcy z ostrzeże
niem, że jeżeli nie zdobędzie bramki
w najbliższym spotkaniu, „będzie to
oznaczało koniec jego kariery zawo
dowej”, natomiast Campos znalazł się
na liście przyszłych ofiar kartelu na
rkotykowego.

Śmierć kibica
19-letnia dziewczyna, kibicują
ca drużynie futbolowej Corinthians
Sao Paulo, zmarła w drodze do
szpitala po meczu swoich ulubień
ców z Guarani Campinas. W trak
cie spotkania doszło do bójki na
trybunach, dziewczyna została
stratowana przez kibiców przeciw
nej drużyny.

62,236 miliony franków szwajcar
skich przeznaczyła UEFA do podzia
łu między narodowe federacje i klu
by piłkarskie, które w sezonie 1993/
94 uczestniczyły w rozgrywkach o
europejskie puchary. Z biuletynu
informacyjnego Europejskiej Unii
Piłkarskiej, w której opublikowano te
dane wynika, że Polski Związek Pił
ki Nożnej otrzyma 140 tysięcy fran
ków, a nasze kluby 372 tysiące. UEFA
część pieniędzy, wyznaczonych dla fe
deracji podzieliła po równo. Do dys
pozycji na ten cel miała ponad 6 mi
lionów franków. Pieniądze otrzyma
48 narodowych związków.
UEFA ujawniła także, iż za obecny

Pięć kółek nad Sydney

Trzydziestka najlepszych spa
dochroniarzy na kontynencie au
stralijskim utworzyła podczas
skoku zespołowego nad Zatoką
Sydney, koło gmachu Opery,
pięć „kółek olimpijskich”. Było to
w ramach zorganizowanej przez
FAI (Międzynarodową Federację
Aeronautyczną) kampanii o włą-

„Czy pan jeszcze żyje?”

"Nowoczesna” linia montażowa poloneza, którą wraz z tłocznią
i spawalnią, można było oglądać w ramach dnia otwartego w
Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu w październiku br.
Fot. PAP/CAF-Maciej B. Brzozowski

Słynny piosenkarz rockowy Rod
Stewart jest zainteresowany kupnem
klubu piłkarskiego Leyton Orient z
północno-wschodniej dzielnicy Lon
dynu. Leyton Orient spisuje się sła
bo w rozgrywkach Division two (trze
cia liga polska) i zajmuje dopiero 20
miejsce w tabeli. Jednak to nie zra
ża Stewarta. Według dziennika „Todey” piosenkarz jest gotów zapłacić
za klub milion funtów.
Przypomnijmy, że Elton John
(także gwiazda piosenki rockowej)
w latach osiemdziesiątych był pre
zesem klubu Watford. W tym okre
sie klub Eltona Johna przeżywał
okres świetności - występował w
Premier League (ekstraklasa piłkar
ska Anglii), a w sezonie 1983/84
uczestniczył nawet w rozgrywkach
Pucharu UEFA. A może w Polsce
znalazłaby się jakaś muzyczna
gwiazda i zechciała zainwestować
pieniądze w piłkarskie kluby, takie
jak np. słupski Gryf, czy koszalińska
Gwardia.

Medale za dolary
Choć Igrzyska Azjatyckie, które
rozegrano w Hirosimie już się skoń
czyły, to na czołówki miejscowych
gazet wybił się postępek jednego ze
sportowców byłego Związku Radziec
kiego, który po zdobyciu dwóch me
dali w Japonii udał się do miejscowe
go numizmatyka i sprzedał je za 1500
dolarów. Handlarzowi przyznał się, że
u siebie w domu musi przeżyć miesiąc
za... 11 dolarów. Trudno więc się dzi
wić, że dokonał takiej transakcji.
Nazwiska sportowca nie podano,
wiadomo tylko, że w Hirosimie bro
nił barw Uzbekistanu, a specjalizuje
się w kajakarstwie.

sezon federacje narodowe otrzymają
po 150 tysięcy. Z kolei piłkarskie klu
by będą „musiały” zadowolić się kwo
tą 18,556 min franków. Do tego nale
ży oczywiście dodać pieniądze, które
zarobili mistrzowie krajów występu
jący w Lidze Mistrzów. Najwięcej sko
rzystała na tym hiszpańska FC Bar
celona, która otrzymała od UEFA 7,3
min, AC Milan dostał „tylko” 6,38
min. W sumie na 8 klubów z Ligi Mi
strzów UEFA wydała 43,68 min fran
ków. Ale to nie wszystko. AC Milan
oraz FC Barcelona otrzymały za
udział w finale rywalizacji o Puchar
Europy dodatkowo po 3,3 min fran
ków.

Dożywocie za doping
Tegoroczny sezon iakkoattetyczny nie
był dla Brytyjczyków zbyt udany. Inie cho
dzi o sukcesy sportowe, lecz o ...stopeń
wykrywalności w ich organizmach środ
ków dopingujących. Od początku roku, aż
siedmiu zawodników zostało zdyskwalifi
kowanych. Ostatnio, zgoła sensacyjnie
wypowiedziała się na ten temat Liz McColgan. Była mistrzyni świata w biegu na
dystansie 10000 metrów powiedziała, źe
niektórzy jej koledzy z reprezentacji stale
wzmacniali się niedozwolonymi chemikałiami.
- W naszym teamie - co nie jest żadną
tajemnicą- w dalszym ciągu mamy zawo
dników, którzy swoje sukcesy zawdzię
czają niezbyt uczciwemu traktowaniu spo
rtu. Nie majążadnych skrupułów, a co cie
kawsze - nikomu nigdy nie przyszło do
głowy, że mogą się wzmacniać. Podejrze
wam, że skoro nigdy nie zostali przyłapa
ni, to muszą mieć przyjaciół, i to na wyso
kich stołkach. D latego powinniśmy orga-

Pośrednicy parkingowi
Coraz większe kłopoty z zaparkowa
niem samochodów w dużych aglomera
cjach spowodowały powstanie nowego
zawodu. W Nowym Jorku gdzie szcze
gólnie trudno o parę metrów kwadrato
wych wolnego placu, swoje usługi ofe
rują tzw. "parking brokers”.
Młodzi zazwyczaj ludzie, doskonale
orientują się w miejskim tłoku. Za od
powiednią opłatą szybko wyszukują
miejsce do zaparkowania samochodu.
Bycie "parking broker” jest podobno
bardzo opłacalnym zajęciem, choć nikt
nie ujawnił ile zarabiają parkingowi
pośrednicy.

R. Stewart
chce mieć klub!

Miliony do podziału

Według zamierzeń, w montowni
tej powstawać miałyby ciężarówki,
ciągniki siodłowe i autobusy Volvo.
Roczna produkcja montowni wyno
siłaby co najmniej 200 samochodów
ciężarowych, co pozwoliłoby omi
nąć cło. Początkowo montaż byłby
prowadzony w oparciu o części
sprowadzane ze Szwecji, które z
czasem zastępowałyby polskie.

Będą zmiany?
Kilka istotnych zmian proponuje
Ministerstwo Transportu w nowelizo
wanym kodeksie drogowym. Jedną z
propozycji jest zmniejszenie dopu
szczalnej prędkości w obszarze zabu
dowanym z 60 na 50 km/godz. Na
taką propozycję nie bez wpływu jest
pewnie stale zwiększająca się liczba
posiadaczy samchodów w miastach.
Wolniej w mieście, szybciej poza
nim. Wśród projektów jest także
podwyższenie dozwolonej prędkości
poza terenem zabudowanym. Na
bezkolizyjnych odcinkach tras szyb
kiego ruchu do 110 km/godz. i na au
tostradach do 130 km/godz. (obecnie
jest odpowiednio 90 i 110 km/godz.).
Inną z propozycji Ministerstwa
Transportu jest wprowadzenie obo
wiązku jazdy na światłach poza te
renem zabudowanym przez cały rok.
Po terenie zabudowanym na świa
tłach poruszalibyśmy się od 1 listo
pada do 1 marca.

Samarach w Polsce

Bardzo zdziwiony, a potem
przestraszony, był legendarny
belgijski kolarz - Eddy Mercks,
kiedy w środku nocy do drzwi
jego domu ktoś zapukał. Gdy
otworzył, przed nim stali żandarmii. Od razu zaczęli pytać: „Czy
pan jeszcze żyje, panie Mercks?
- Tak oczywiście - odpowiedział
kolarz.
Sprawa szybko się wyjaśniła.
Policja otrzymała informację, iż
Mercks poniósł śmierć w wypad
ku samochodowym, a żandar
meria nie mogąc trafić na żadne
ślady kraksy postanowiła spraw
dzić tę informację u źródła. Sami
się bardzo zmieszali, gdy zoba
czyli tego, który miał już nie żyć!

ozenie sportu spadochronowego
do Olimpiady w Sydney w roku
2000.

PAP/CAF-EPA

dla „czystych” i dla „naszpikowanych”
dopingiem. Dla tych, którym udowodnio
no na podstawie badania krwi zażywanie
sterydów, kara może być tylko jedna dożywotnia dyskwalifikacja".

Rekord świata
Amerykanie Tom Gentry i Richie Powers na 12-metrowym moto
rowym katamaranie ustanowili rekord świata w tej kategorii łodzi
osiągając na 10-kilometrowym odcinku przeciętną prędkość ponad
157 mil/godz.
PAP/CAF-AP

W czasie II woiny światowej nazywano go "radzieckim antybiotykiem'

Czosnek antyzawałowy
Od setek lat tradycyjna medycyna uważa zwykły czosnek (Allium
sativum) za ważny lek. 2000 lat temu Hipokrates używał czosnku do
leczenia zakażonych ran i zapalenia płuc. W1858 r. L. Pasteur zwrócił
uwagę na silnie bakteriobójcze działanie czosnku. Podczas II wojny
światowej nazywano go „radzieckim antybiotykiem". Zawarty w czo
snku olejek eteryczny niszczy bakterie TBC.

W Paryżu zademonstrowano nowy samochód dla niepełnosprawnych
zaprojektowany przez francuskiego architekta Jeana Louisa Lascalea. W
samochodzie tym siedzenie dla kierowcy zastępuje wózek inwalidzki, który
po zatrzymaniu pojazdu można bez większego trudu opuścić na ziemię.

(oc)

Zmierzch nauki?
Zaledwie 9 procent studentów deklaruje gotowość zostania uczonymi i pod
jęcia pracy naukowej, a 7 proc. uważa, że pracując naukowo osiągnie wyższe
zarobki. Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk zbadał motywację do
podjęcia pracy naukowej 1300 studentów ostatnich lat studiów 16 wydziałów z
5 uczelni. Młodzież akademicka uważa, że praca na uczelni jest znacznie mniej
atrakcyjna niż dawniej, głównie ze względu na warunki materialne.

Zachodnia, nowoczesna medycyna
XX wieku oparła się raczej na syn
tetycznie produkowanych lekar
stwach. Jeszcze kilka dobrych lat
temu, jeśli chory powiedziałby leka
rzowi, że codziennie zjada kilka ząb
ków czosnku, by zapobiec chorobie
serca, musiałby wysłuchać tyrady na
temat niebezpieczeństw jakie może
spowodować znachor i medycyna lu
dowa. Jednak obecnie staje się jasne,
że medycyna ta była nie doceniana
przez lekarzy.
Profesor Akademii Medycznej w
Yale (USA), dr M. Moser, światowej
sławy specjalista kardiolog powie
dział, że najnowsze badania jedno
znacznie potwierdziły, iż spożywanie

czosnku ma rzeczywiście pozytywny
wpływ na serce. Przede wszystkim
zmniejsza on zawartość cholestero
lu we krwi. Można to też osiągnąć
stosując ostrą dietę lub zażywając
leki syntetyczne. Naukowcy podczas
badań przeprowadzonych na ochot
nikach, podawali im dziennie 6-8 ta
bletek czosnkowych lub 1 ząbek su
rowego czosnku. Poziom cholestero
lu we krwi badanych obniżył się o 10
proc.
Według najnowszych analiz, czo
snek zawiera ponad 200 różnych
czynnych związków. Najwięcej jest
związków siarki, które nadają mu
ostry, charakterystyczny zapach.
Komponent pod nazwą „allicin”

ogranicza odkładanie się złogów cho
lesterolu albo jego produkcję w wą
trobie. Działaniem swoim przypomi
na nowoczesne leki antycholesterynowe.
Podobnie jak aspiryna, czosnek
obniża krzepliwość krwi. Jedna ta
bletka aspiryny dziennie zmniejsza
prawdopodobieństwo zawału. To
samo tyczy się tabletek z czosnkiem.
W jednym z indyjskich szpitali
kardiologicznych lekarze podawali
olejek czosnkowy chorym, którzy
przechodzili już wcześniej zawał. Po
trzymiesięcznej kuracji okazało się,
że u pacjentów znacznie obniżyła się
krzepliwość krwi. Doświadczenie to
powtórzono z podobnym skutkiem w
Niemczech i we Włoszech.
W Stanach Zjednoczonych prowa
dzone są obecnie badania nad terapią
czosnkową.Amerykanie chcą wiedzieć,
jaka ilość dziennie czosnku surowego
lub w tabletkachjest niezbędna do urze
czywistnieniajego leczniczego wpływu.

Komputerowe
to i owo
Komputer słucha
Koncern IBM, potentat na ryn
ku komputerowym, zaprezento
wał urządzenie pozwalające na
automatyczne przetwarzanie
mowy na tekst wyświetlany na
monitorze. Na razie system ten
działa w języku angielskim, fran
cuskim, włoskim i niemieckim.
Kosztuje około 2000 dolarów.

Głowa na procesorach
Kalifornijski ekspert kompute
rowy T. Donaldson wniósł pozew
do sądu przeciwko władzom sta
nowym, które nie wydały mu ze
zwolenia na ...odcięcie w przede
dniu ewentualnej śmierci jego
głowy oraz zahibernowania jej do
momentu, kiedy w przyszłości
zaistnieje możliwość podłączenia
jej do komputera.

Opaska prawdę ci powie
Od stycznia przyszłego roku brytyjskie Home Office planuje po raz drugi roz
począć testowanie elektronicznych sygnalizatorów, jakie mają pomóc w kontro
lowaniu przestępców znajdujących się na zwolnieniu warunkowym lub też ska
zanych na karę w zawieszeniu. Jednym z elementów takiej kary jest z reguły za
kaz opuszczania domu w określonych porach, podobny do godziny policyjnej;
w praktyce jednak kuratorzy nie są w stanie sprawdzić, czy ich podopieczny sto
suje się do wyznaczonych zasad. Teraz ma to być możliwe przy pomocy małej
opaski, jaką przestępcy będą nosić na przegubie ręki lub nad kostką nogi.

Umieszczony w opasce elektro
niczny sygnalizator nadawać bę
dzie stałe impulsy, które będą ana
lizowane przez policyjny odbior
nik. Ten z kolei połączony będzie z
komputerem, który oceni, czy
podopieczny policji nie znajduje się
na „zakazanym” terenie. Jeżeli
tak - alarmowany będzie dyżurny
i wysyłany patrol. Oczywiście, o
złamaniu przepisów dowie się też
kurator.
Według nowego projektu pra
wnego, który obecnie znajduje się
w parlamencie, kara ograniczenia
wolności poruszania się może być

zastosowana wobec przestępcy
powyżej 16 roku życia, na okres co
najwyżej sześciu miesięcy. Ograni
czenie może obejmować maksi
mum 12 godzin na dobę.
Pięć lat temu podobny ekspery
ment zakończył się fiaskiem.
Wśród 50 przestępców, którym
założono sygnalizatory, 29 złama
ło przepisy lub też dokonało nowe
go wykroczenia. Elektronika za
wiodła - systemy kontrolowania
nie zdały egzaminu, psując się zbyt
często. Obecnie, według firm, jakie
mają współpracować z minister
stwem podczas nowego ekspery

mentu, sprzęt nowej generacji re
dukuje do minimum ryzyko błędu.
Testowanie - o ile parlament i
rząd oficjalnie wyrażą zgodę na
eksperyment - zacznie się w
trzech wytypowanych regionach o
różnym charakterze - w jednym
dominują wysokie budynki, w dru
gim niska, rozciągnięta zabudowa,
w trzecim wreszcie znajduje się
wiele potencjalnych „zakłócaczy”
sygnałów. Wyniki mają wykazać,
czy sygnalizatory mogą pracować
w każdych warunkach.
Jak dotąd, systemy elektronicz
nej kontroli swobody poruszania
się przestępców stosowane są w
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
i Australii. Przez 9 miesięcy przy
szłego roku eksperyment ma po
móc zdecydować, czy czwartym
krajem stanie się Wielka Bryta
nia.
Dziesięć betonowych 15-piętrowych wieżowców wysadzono w powietrze 11 bm. na przedmieściu Lyonu. W ten
sposób zlikwidowano 640 mieszkań, których stan był tak fatalny, iż nie nadawały się one już do wykorzystania.
Do wysadzenia wieżowców użyto tony dynamitu, a wszystko to kosztowało 10 milionów franków. Osiedle to było
symbolem pospiesznego, taniego i tandetnego budownictwa mieszkaniowego lat 60. i 70.

Czy niektórzy z nas są genetycznie nacechowani brutalno
ścią? Istnienie takiej skazy i możliwość jej dziedziczenia zostały
udowodnione, co prawda na przykładzie jednej tylko rodziny,
ale to już daje do myślenia...

FRANCJA. Airbus A-310 należący
do rumuńskich linii lotniczych „Ta
rom" podchodząc do lądowania na
paryskim lotnisku Orły nagle zaczął
wytracać wysokość spadając piono
wo w dół. Szczęśliwie pilotowi uda
ło się odzyskać kontrolę nad samo
lotem i pomyślnie wylądować. Przy
czyną tego, zapowiadającego się
tragicznie incydentu, który wydarzył
się nad miejscowością Villeneuve-leRoi była awaria pilota automatycz
nego.
Na pokładzie samolotu znajdo
wały się 182 osoby, (jt)
Zdjęcia wykonane amatorską
kamerą video ukazujące tragizm
sytuacji. Na dole: rumuński Airbus
po wylądowaniu.

Zaczęło się w 1978 r. od prośby, z
jaką zwróciła się do szpitala położni
czego w Nimwegen pewna młoda
Holenderka w ciąży, w towarzystwie
matki. Zastrzegając anonimowość
pragnęła upewnić się jakiej płci jest
noszone przez nią dziecko, bowiem
bardzo chce je mieć, ale absolutnie
nie chce syna... Stanowisko takie opisane w amerykańskim piśmie na
ukowym „Science” - zainteresowa
ło lekarza. Popłynęła wówczas opo
wieść o rodzaju piętna, które spra
wia, że od kilku pokoleń w rodzinie
tej mężczyźni ulegają gwałtownym
napadom wściekłości i dopuszczają
się aktów przemocy. Nie zabrakło
przykładów: jeden z kuzynów odsia
duje karę więzienia za gwałt na wła
snej siostrze, wuj w ataku szału usi
łował pozbawić życia swego pracow
nika, siostrzeńcy okazali się piroma
nami, inni krewni również ulegają
napadom wściekłości, które z regu
ły kończą się gwałtownymi czynami.
Doświadczają tego tylko mężczyźni,
chociaż nie wszyscy w rodzinie. Na
ogół są oni spokojni, nawet nieśmia
li, trochę także umysłowo ogranicze
ni, ale znienacka opanowuje ich ro
dzaj szału, który trwa czasem i kil
ka dni, po czym równie niespodzie
wanie przechodzi...
Obawy przyszłej matki nie wyda
ły się uzasadnione; konsultowany
lekarz uznał opisane przykłady za
trudne do wyjaśnienia i naukowego
uznania za skłonność dziedziczną.
Ale kobiety nie ustawały w stara
niach, by zainteresować przypad
kiem któregoś z uczonych wspo
mnianego szpitala uniwersyteckie-

Wiekowy kasztan
W departamencie Ardeche w po
łudniowo-wschodniej
Francji
odnaleziono owoc kasztanowca
sprzed 8,5 min lat, czyli z trzecio
rzędu. Kasztan ma średnicę 18
milimetrów.

STRONĘ OPRACOWAŁ
Przemysław Stefanowski
ZDJĘCIA
PAP/CAF

Dzięki skamieniałym liściom,
kasztanowce znane są od czasu
wyginięcia dinozaurów, czyli od
około 100 min lat. Jednak owoc
udało się odnaleźć po raz pierwszy.
Zmumifikowany kasztan tkwił w
skale powstałej ze szkieletów alg,
gdzie przetrwał w sposób podobny
do przechowywania w lodzie.
Departament Ardeche jest naj
większym we Francji producen
tem kasztanów jadalnych.

go. Udało się to dopiero po 10 latach,
kiedy rodzinne obciążenie zafrapowało młodego lekarza, genetyka, dr
Hansa Brunnera. Uzyskał on od
matki rodziny dodatkowe informacje
i materiały, łącznie z drzewem gene
alogicznym, opracowanym przez jed
nego z krewnych, wolnego od „klą
twy”, a wyprowadzonym od 1870 r.
ze szczególnym uwypukleniem
przodków gwałtowników. Badania
genetyczne i analizy cząstek DNA,
głównie chromosomu X, objęły wszy
stkich mężczyzn rodu, z których 5
ulegało kryzysom brutalności, a 12
ich nie doświadczało. W wyniku
żmudnych badań ustalono, że u tych,
których cechowała nadmierna agre
sywność, jeden z genów chromosomu
X wykazywał anomalię, natomiast
nie stwierdzono jej u członków rodzi
ny, zachowujących się normalnie.
„Ułomny” gen przekazywały ko
biety, które same były przed jego
działaniem zabezpieczone (u kobiet
dwa chromosomy uzupełniały niedo
statek genu, natomiast mężczyźni
mają jeden chromosom X i jeden Y).
Podobna anomalia zdarza się, we
dług naukowców, u jednego na 100
tys. mężczyzn, toteż ryzykowne by
łoby uogólnianie wniosku. Nawet w
przypadku omawianej rodziny fakty
szczególnej brutalności i przemocy
mogą mieć szereg innych przyczyn.
Dlatego też uczeni są więcej niż
wstrzemięźliwi w braniu pod uwagę
genetycznej anomalii, jako uzasa
dnienia aborcji.

Wino z...
mrówek
Wielu szuka sposobów na dłu
gie życie. Chińczycy twierdzą, że
w tym celu trzeba raz dziennie
jeść... mrówki. Komputerowa
analiza potwierdziła, że owady te
posiadają bardzo zagęszczone
białko, które zapobiega choro
bom i spowalnia proces starze
nia. Jeśli chodzi o stronę kulinar
ną, Chińczycy opracowali wiele
przepisów. Najsmaczniejsze po
trawy to pieczeń z mrówek, wino
oraz herbata mrówkowa.

CIEKAWOSTKI ★ CIEKAWOSTKI ★ CIEKAWOSTKI
Feralny piątek
Według najnowszych badań
opublikowanych przez angielski
fachowy „British Medical Journal”
w piątek 13 liczba wypadków sa
mochodowych wzrasta nawet o
52 proc. Wynika z tego, że dzień
ten jest faktycznie feralny. Na po
cieszenie - następny pechowy
piątek czeka nas dopiero w stycz
niu 1995 r.

Tunel cieknie!
Supertunel pod Kanałem La
Manche oczekuje właśnie na
pierwszych użytkowników. Tym
czasem pojawił się poważny pro
blem - tunel przecieka! Zdaniem
przedstawicieli firmy Transman-

che Link (wykonawcy robót), sło
na woda nie stanowi bezpośre
dniego niebezpieczeństwa dla
pasażerów. Może ona jedynie
spowodować spięcie elektryczne,
które „załatwi” system sygnaliza
cyjny. Może kierowcy podróżują
cy tą trasą powinni zaopatrzyć się
w latarki?

A hamburger?
Senatorzy francuscy dbają o
czystość języka ojczystego.
Ostatnio przyjęli projekt ustawy,
która mówi o karze pieniężnej w
wysokości 1000-2000 franków za
używanie w mowie takich wyra
zów, głównie angielskich słów,
które można wyrazić w języku

francuskim. Jako przykład poda
wali terminy: software i walkman.
Projekt ten wywołał burzliwą dys
kusję. Minister kultury Tauben
uspokoił obywateli, że używanie
słów WC, sandwich i hot-dog nie
będzie karane, gdyż zdobyły one
sobie już światowe obywatelstwo.
A co z hamburgerem?

Śmierć
w zamrażarce
Śmierć w zamrażarce nie na
leży do pospolitych. Jak podaje
„France-Soir”, w taki właśnie spo
sób popełniła samobójstwo 56-letnia mieszkanka Calais. Kobieta
od dłuższego czasu znajdowała
się w silnej depresji.

Pierzynka, materac i maczuga
Gdyby zwierzęta umiały mówić, na pewno powiedziałyby, że bez ogo
na nie ma życia. Bo to nie tylko ozdoba zwierzęcego osobnika. Ma on
do spełnienia i ważną funkcję życiową.
Ogon jest np. barometrem psiego nastroju. Gdy macha kitą - ma w
stosunku do nas przyjazne intencje. Gdy trzyma ogon nieruchomo lepiej mieć się na baczności.

aukowcom udało się roz
szyfrować sygnały, które
przekazują sobie wzaje
mnie za pomocą ogona wiewiórki
kalifornijskie. Największe dla nich
zagrożenie stanowią węże. Jak się
bronią? Nie ucieczką bynajmniej.
Starają się zbliżyć do węża całym
stadem, zmuszając go do przerwa
nia polowania. Aby uzgodnić swoje
grupowe poczynania, nadają sy
gnały ogonami. O rozpoczęciu ude
rzenia na węża informują trzy
machnięcia, o kontynuowaniu ata
ku - dwa, o czasowym przerwaniu
ofensywy - jedno. Sterują też ogo
nem wiewiórki podczas skoków z
gałęzi na gałąź.
Weźmy z kolei stado jeleni. Ogon
do góry - znaczy alarm. Stado rzu
ca się do ucieczki, bo wróg na hory
zoncie. Zapowiedzią ataku lwa jest
np. poruszanie się jego ogona na
boki.
Najbardziej jednak znana jest
nam mechaniczna funkcja ogona
zwierzęcego. Kangur podpiera się
nim podczas biegu i skoków. U ryb
i wielorybów jest on zarówno napę
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dem, czyli śrubą, jak i sterem. U
raków - wiosłem i nogą.
eszcze bardziej różnorodna
I jest fizjologiczna funkcja tej
_____zwierzęcej ozdoby. Liczne ja
szczurki posiadają zadziwiającą
zdolność odrzucania ogona w celu
samoobrony. Gdy schwytamy za
ogon wygrzewającą się na słońcu
jaszczurkę - pozostaje on nam w
ręku, a sama jaszczurka szybko gi
nie wśród trawy lub kamieni. Me
chanizm tego zjawiska jest nastę
pujący: mięśnie schwytanego ogona
ulegają silnemu skurczeniu i odry
wa się on tam, gdzie w jednym z
kręgów jest „słabe miejsce”. Podob
ną osobliwość spotkać można tak
że u niektórych ssaków. Myszy le
śne mogą gubić nie cały ogon, a je
dynie skórę z jego końca. Myszka
wyciąga ostatnie kręgi ze skórnej
osłonki, jak człowiek wyjmujący
palce z rękawiczki.
gonem można posługiwać
się jak pierzynką, co czynią
śpiące wiewiórki. Puszyste
futro na kicie chroni bowiem zna-
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komicie przed chłodem. Dla odmia
ny mrówkojad używa swego puszy
stego ogona jako materaca. Kiedy
ma ochotę na drzemkę, rozściela go
i kładzie się na nim.
Ale zwierzęta mogą okrywać się
ogonem i dla ochrony przed wro
giem. Pancernik żyjący w Azji i
Afryce ma umieszczony na ogonie
silny rogowy grzebień. Przestraszo
ny owija ogon wokół siebie i czuje
się w pełni bezpieczny. Rozwinąć
takie opancerzone zwierzę nie
może nawet dwóch dorosłych męż
czyzn. Drzewny jeżozwierz ma ogon
uzbrojony w igły jak maczuga.
Skorpion, skunks, płaszczka rów
nież traktują swoje ogony jako oręż,
którym można zaatakować, prze
straszyć napastnika lub w ostatecz
ności się bronić.
iektóre ze zwierząt traktul^^lją swój ogon jako magazyn
substancji odżywczych. Tak
postępują np. mysie lemury, niewiel
kie zwierzątka wielkości szczura ży
jące na Madagaskarze. W dogodnej
dla nich porze deszczowej lemury
gromadzą u nasady ogona zapasy
tłuszczu. W czasie suszy śpią zwinię
te w kłębuszek w dziuplach drzew
lub w gniazdach z trawy, zużywając
w tym czasie zgromadzone zapasy
tłuszczu. „Wyspanego” lemura moż
na poznać po chudym ogonie.
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asze gazety, tygodniki i
miesięczniki są dziś zu
pełnie inne niż jeszcze
kilka lat temu. Ogromna
rodność, ciągłe pojawianie się i
znikanie z rynku różnych tytu
łów, szybkie podciągnięcie się do
standardu europejskiego i świa
towego pod względem technicz
nym i graficznym, rozkwit - jak
twierdzą jedni, a upadek - jak
uważają inni - jeśli chodzi o za
wartość treściową, odejście od
powagi i sztywności na rzecz sensacyjności i luzu - oto niektóre
cechy tych prasowych przemian.
Co najistotniejsze, zmienili się
również właściciele i wydawcy
prasy. Dawnego monopolistę RSW Prasa - zastąpiły dziesiąt
ki prywatnych firm i spółek wy
dawniczych. Szeroko otwarto
wrota dla kapitału zagraniczne
go. Naj skwapliwiej wykorzystał
okazję francuski potentat praso
wy Hersant, który wykupił
znaczne udziały w kilkunastu
pismach. Ostatnio jednak ten
koncern wydawniczy ma poważ
ne kłopoty finansowe, co skłoni
ło go, dla ratowania firmy, do od
sprzedaży swoich udziałów w
polskich gazetach.
Schedę po Francuzie przejmu
ją głównie Niemcy, przede wszy
stkim koncern Bertelsman AG.
Jest to, jak twierdzą znawcy, dru
gi pod względem wielkości poten
tat na światowym rynku mediów.
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Przyjrzyjmy się więc bliżej kto
zacznie.
Bertelsman AG rozwija
różno
wszechstronną i różnokierunkową działalność w dziedzinie me
diów, a także rozrywki i paru in
nych. Wyrosły na rynku niemiec
kim, od szeregu lat zdobywa co
raz silniejszą pozycję w skali
międzynarodowej i to nie tylko w
Europie, ale i w innych częściach
świata, nie wyłączając Ameryki i
USA, gdzie - wydawałoby się palca już nawet nie można wci
snąć w tej branży. W grupie Bertelsmana zrzeszone są różne fir
my i przedsiębiorstwa, niejedno
krotnie o wielkiej renomie i tra-
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dycji, jak chociażby znany po
wszechnie dom wydawniczy
„Grüner und Jahr”.
Koncern wydaje nie tylko ga
zety i czasopisma o wielomiliono
wym łącznym nakładzie jednora
zowym, ale również tysiące tytu
łów książek każdego roku, dzia
ła na rynku fonograficznym w
najnowocześniejszych jego seg
mentach, ma swoje udziały wła
ściwie we wszystkich rodzajach
mediów, a ponadto w branży roz
rywkowej, w przemyśle i in.
Sytuacja ekonomiczna firmy
jest obecnie pomyślna. Jak wyni
ka ze sprawozdania za ostatni
rok obrachunkowy, zyski jej

zwiększyły się o 15 procent i wy
niosły 759 milionów marek (rok
wcześniej 622 min). Przy czym,
rzecz charakterystyczna, w sa
mych Niemczech osiągnięto zy
ski mniejsze niż w przedsiębior
stwach zagranicznych, co dodat
kowo świadczy o forsowanych
obecnie głównych kierunkach
ekspansji. Zaś o rozmiarach dzia
łalności koncernu najlepiej
świadczy fakt, iż w tym że ostat
nim roku obrachunkowym sprze
dał on swoich wyrobów i usług na
sumę 18,4 miliarda marek (w
roku poprzednim za 17,2 mld).
Szefowie koncernu twierdzą,
że w ostatnich miesiącach „idzie
nieco gorzej”, ale spodziewają
się, że tegoroczna sprzedaż prze
kroczy kwotę 20 miliardów ma
rek.
Równolegle z ulokowaniem
się w Polsce, Bertelsman przejął
niedawno siedem czasopism w
samej jaskini lwa - od grupy
New York Times Co, zaś na na
szym kontynencie uzyskał więk
szościowy pakiet udziałów we
włoskiej grupie fonograficznej G.
Ricordi.
na koniec ciekawostka: Ber
telsman AG należy do czo
łówki firm najlepiej płacą
cych swoim głównym mene
dżerom. Średnie dyrektorskie
wynagrodzenie wynosi tu bagatela - 3 miliony marek
rocznie. (ABC)
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(Korespondencja własna z Hiszpanii)
W październiku byłam na wycieczce w Hiszpanii, zorganizo
wanej przez Biuro Turystyki "Arkadia” w Koszalinie. Było tam
jeszcze zupełnie ciepło, ale nie panowały tak nieznośne upały
jak latem. Był to więc bardzo dobry czas na zwiedzanie tego
przepięknego krąju.

W Londynie otwarty został salon
z rekwizytami-pamiątkami, pocho
dzącymi ze studia filmowego War
ner Brothers. Na zdjęciu: hollywo
odzki gwiazdor Sylwester Stallone
ze swym imiennikiem Kocurem Syl
westrem.

Brzydal Karol
„Międzynarodowy Klub Brzydali"
wytypował księcia Karola na kandyda
ta na swojego członka. Klub zrobił
księciu podwójną przykrość, ponieważ
chce przyjąć do swojej organizacji nie
grzeszącą urodą także długoletnią ko
chankę Karola 46-letnią Camillę Parker-Bowles.

Można w spodniach
Padł ostatni bastion przeciwników
kobiet ubierających się w spodnie w
londyńskim City. Zatrudniająca ponad
800 pracowników jedna z najwięk
szych brytyjskich firm adwokackich
zniosła przepis zobowiązujący damski
personel do przychodzenia w sukien
kach i spódnicach.

Piwo księcia Henrika
Małżonek duńskiej królowej książę
Henrik jest wreszcie zadowolony. Po
ukończeniu 60. roku życia otrzymuje
od państwa apanaże w wysokości
miliona koron rocznie, czyli ok. 200
tys. dolarów. Wreszcie nie będzie
mógł się skarżyć, tak jak dotychczas,
że siedzi w kieszeni małżonki. Pierw
szym wydatkiem małżonka królowej
było zbudowanie sobie piwniczki win.

Wyszła z wprawy
Była amerykańska First Lady Bar
bara Bush z zażenowaniem przyzna
je, że przez lata spędzone w Białym
Domu wyszła z wprawy jako gospody
ni domowa. Kiepsko jej idzie gotowa
nie posiłków, a już zupełnie bezna
dziejnie podawanie do stołu. Doszło
do tego, że pewnego razu wylała mę
żowi na spodnie sok z marchwi i na
dodatek przewróciła na stole szklan
kę soku pomidorowego. Ale i tak
wspomina pani Barbara ten wieczór z
zadowoleniem. Odkryli wówczas z
mężem, że można telefonicznie za
mówić pizzę.

Stronę redaguje
HENRYK OSTROWSKI

Zdjęcia CAF

Mieszkaliśmy 40 km od Barcelo
ny, w miejscowości Pineda de Mar,
(Piri^da'tö nazwa sosny, która ro
śnie w tamtym rejonie.) Jest to
miejscowość licząca prawie dąjesięć
tysięcy mieszkańców, w której znaj
duje się kilkanaście hoteli. Gros z
nich o tej porze roku było już nie
czynnych. Miejscowość żyje głów
nie z turystyki. W wąskich ulicz
kach co kawałek są sklepy ze
skórzanymi torbami, butami, let
nią odzieżą, pamiątkami itd. Prze
bojem tegorocznego sezonu były
sztuczne papugi, powtarzające każ
de słowo oraz lusterka, gwiżdżące
z podziwu nad urodą przeglądają
cych się w nich osób. Wszystkie
sklepiki, bary, kawiarnie, mieszczą
się w budynkach, nie ma tam ulicz
nych kiosków czy budek takich jak
w naszych miejscowościach wypo
czynkowych. Organizowane są ba
zary, na których można kupić pra
wie wszystko. Odbywają się raz w
tygodniu, każdego dnia w innej
miejscowości. My byliśmy na takim
w Tbrderze. Był dużo większy niż
nasze targowisko, bardziej koloro
wy i zatłoczony. Zakupy robią tam
nie tylko turyści, ale zjeżdżają ńa
nie także Hiszpanie z całej okolicy.
Nic dziwnego, można tam ubrać się
od stóp do głów za znacznie mniej
sze niż w sklepach pieniądze. Oczy
wiście jest też cała masa najprze
różniejszych pamiątek. Kto chce

ATLAS GŁOSU |
Po 46 latach wojny, jak już informowaliśmy, zawarty został w
tym tygodniu układ pokojowy
między Izraelem a Jordanią. W
uroczystościach
podpisania
układu uczestniczyli przywódcy
obu krajów, premier Icchak Ra
bin i król Husajn oraz prezydent
USA Bill Clinton. Do zawarcia
układu doszło bowiem w znacz
nej mierze dzięki mediacji Sta
nów Zjednoczonych, które uzna

zwiedzać jakąś miejscowość powi
nien jak ognia unikać dnia targo
wego. Naprawdę jest wtedy taki
tłok, że trudno się przecisnąć przez
ulicę. Nie ma więc nawet co marzyć
0 podziwianiu architektury czy ja
kichkolwiek widoków.
Zupełnie inna jest Tbssa de Mar.
Jest to stara wioska rybacka, w
której obecnie co roku w sezonie
wypoczywa wielu ludzi z całego
świata. Mimo że pobudowano tu
sporo hoteli zachowała ona swój
urok i własny, niepowtarzalny cha
rakter. Wzdłuż malowniczych, wą
skich, krętych, wyłożonych kamie
niami uliczek stoją jak wrośnięte
stare, małe domki. Z góry podzi
wiać można całą osadę i fantastycz
ne morze z wystającymi tu i ówdzie
skałkami, o które rozbijają się fale.
Ibssa leży bowiem na Costa Brava,
czyli dzikim, skalistym wybrzeżu.
Plaże są tu kamieniste, wykute w
skałach i przez to, niestety, małe.
Przepięknie wyglądają, jednak la
tem trudno na nich znaleźć choć
kawałek wolnego miejsca do opala
nia. Wielu rybaków nadal żyje z
łowienia ryb i innych darów morza.
Niektórzy zakupili statki osobowe
1 organizują wycieczki. Największą
furorę robią tu małe stateczki z
przezroczystym dnem, przez które
można podziwiać piękno podmor
skiego świata.
IRENA BOGUSZEWSKA
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62-letnia Włoszka z Vicenzy Maria Munaretto przyjmuje gratulacje od męża po urodzeniu synka. Ciąża była
wynikiem sztucznego zapłodnienia. Przypadek ten spotkał się jednak z krytyką wielu środowisk. Prawdopodob
nie dziecko nie będzie się rozwijać prawidłowo, a starsi państwo Munaretto zdecydowali się na ten krok nie tylko
z powodów macierzyńskich, ale bardziej z chęci zdobycia sławy.

Precedensowe orzeczenie w sprawie eutanazji
rzeczenie Paula Forresta, koronera z miejscowości Avon
uznano na Wyspach Brytyj
skich za przełom, który na trwałe zapi
sze się w historii prawa. Oto bowiem po
raz pierwszy w historii samobójczej
śmierci została formalnie orzeczona
jako „odebranie sobie życia na podsta
wie wiary w słuszność zasady eutana
zji”. Köroner oświadczył, że po staran
nym zapoznaniu się ze wszystkimi oko
cia się na własne życie była, zdaniem
licznościami sprawy wydał takie orze
syna, obawa przed chorobą Alzheime
czenie, „by uszanować wolę zmarłej”.
ra, której symptomy pojawiły się w
87-letnia Lucy Vines popełniła sa
ostatnim okresie u pani Vines. Starsza
mobójstwo poprzez uduszenie się po
pani zdecydowała, że nie chce czekać
założeniu na głowę foliowej torby, umo
na rozwój choroby.
cowanej bandażem elastycznym. Jest
Brytyjskie Stowarzyszenie Dobro
to metoda propagowana przez kontro
wolnej Eutanazji (Voluntary Euthana
wersyjny „podręcznik”. „Ostateczne
sia Society) wydało oświadczenie, jed
wyjście” autorstwa amerykańskiego
noznacznie popierające werdykt korolekarza Dereka Humphryego.
nera, który ich zdaniem „uznał prawo
Anthony Vines, 68-łetni syn samo
do odebrania sobie życia”, nie rejestru
bójczyni, przedstawił oświadczenie co
jąc zgonu jako samobójstwa. Propaga
do okoliczności śmierci matki. Poinfor
torzy idei eutanazji uważają, że prece
mował, że W ostatnich miesiącach wie
densowe orzeczenie może być począt
lokrotnie dyskutował z matką o proble
kiem nowej teńdeńgi prawnej, kiedy to
mie eutanazji. W ostatnim liście skieszanowana będzie ostatnia wola osób,
rowanym do syna i synowej staruszka
które w pełni świadome swej sytuacji
napisała, że odbiera sobie życie jako
decydują się na dobrowolne zakończę- •
zwolenniczka eutanazji i życzy sobie,
nie życia. Sam wspomniany Derek
ażeby jej śmierci nie interpretować
Humphry, powiedział dziennikarzowi
jako samobójstwa. Przyczyną targnię„The Times”, że werdykt z Avon jest

O

oznaką wielkiego postępu, jakiego do
konuje cywilizacja ludzka.
Przeciwko orzeczeniu wypowiedzie
li się działacze kilku organizacji reli
gijnych, stojących na stanowisku świę
tości ludzkiego życia jako daru pocho
dzącego od Boga. Zdecydowana więk
szość uważa jednak, że ludziom powin
no się pozostawić również nąjtrudniejszą decyzję życiową - decyzję o dobro
wolnym żakończeniu życia.
Prawnicy twierdzą, że orzeczenie o
eutanazji, jako przyczynie śmierci,
stworzyło precedens, co w prawie an
glosaskim, opartym m.in. pa ipstytucji precederisü, jest wydarzeniem ńad-J *
zwyczaj istotnym. Wszystko wskazuje
na to, że Paul Forrest poprzez sy^om
niestereotypową decyzję trafi na stale
do podręczników historii prawa Wiel
kiej Brytanii.
WITOLD ŻYGULSK3

Muzeum Jelcyna Poszukiwanie monarchy

Położona ok. 2 tys. km od Mo
skwy na Uralu wieś Butki znana
jest z tego, że w niej w 1931 r. uro
dził się i mieszkał przez dziesięć
lat Borys Jelcyn. Miejscowe wła
dze zdecydowały się na upamięt
nienie tego faktu zorganizowa
niem muzeum, w którym ekspono
wano by dokumenty i przedmioty
związane z osobą prezydenta. Zda
niem autorów tej inicjatywy będzie
to wyjście naprzeciw rosnącemu
zainteresowaniu się ich wsią nie
tylko w Rosji, ale i za granicą. Tyl
ko w br. zwiedziło odległą Butki
jedenaście wycieczek zagranicz
nych.
Problemem jest lokalizacja
muzeum, gdyż rodzinny dom Jel
cynów dawno został sprzedany, a
obecni jego właściciele ani myślą
ustąpić miejsca placówce muzeal
nej. Znaleziono więc rozwiązanie
zastępcze przeznaczając na mu
zeum dom ciotki prezydenta.

YV :

Monarchiści estońscy na gwałt poszukują kandydata do tronu w
Tallinie. Chcą mieć króla i z nadzieją spoglądają na Wielką Brytanię,
gdzie mają nadzieję znaleźć odpowiedniego kandydata. Nawet go już
upatrzyli: to najmłodszy syn Królowej Elżbiety II książę Edward. List
z odpowiednią ofertą już został wysłany.
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ły to za wielki sukces swojej dy
plomacji.
JORDANIA zajmuje obszar
89 tys. km kwadratowych, bez
uwzględnienia zajętych w 1967
roku przez Izrael terenów Za
chodniego Brzegu Jordanu. Wię
zi administracyjne z tymi tere
nami jordański monarcha ze
rwał w 1988 r. Większość kraju
zajmują wyżynne pustynie i półpustynie. Jedyną większą rzeką
jest graniczny Jordan. Średnie
temperatury miesięczne wyno
szą od 8 do ponad 40 stopni.
LUDNOŚĆ Jordanii liczy
blisko 4 min, z czego w miastach
mieszka około 75%. W osadach
wiejskich i oazach mieszka 22%,
a 3% prowadzi koczowniczy tryb
życia. Stolica Amman liczy 1,5
min mieszkańców, a inne więk
sze miasta to: Zarka, Irbid, Salt,
Mafraq, Karak i Maan. 95% lud
ności stanowią muzułmaniesunnici, a 5% chrześcijanie. Ję
zykiem urzędowym jest arabski,
kilkuprocentową mniejszość

"Godna śmierć"
nazwana po imieniu

tworzą głównie Ormianie i Czerkiesi.
GOSPODARKA. Jordania
posiada niewielkie złoża surow
ców naturalnych, lecz ekonomicz
ne znaczenie ma tylko wydobycie
fosforytów (5. miejsce w świecie
pod względem wydobycia). Grun
ty uprawne zajmują tylko 6% po
wierzchni, ze względu na dotkli
wy brak wody. Kraj jest uzależ
niony od importu żywności, na
którą przypada jedna czwarta
importu. Obecnie notuje się szyb
ki rozwój budownictwa, co spowo
dowane jest osiedleniem 350 tys.
Jordańczyków i Palestyńczyków
wydalonych z innych krajów po
wojnie iracko-kuwejckiej. Jedy
nym portem jest położona nad
Morzem Czerwonym Aqaba.
USTRÓJ. Jordania jest dzie
dziczną monarchią konstytucyjną,
głową państwa jest król. Władza
ustawodawcza należy do króla i 2izbowego Zgromadzenia Narodo
wego, a wykonawcza do powoły
wanego przez króla rządu, (ho)

W Muzeum Wielkiego Luwru w Paryżu otwarto dodatkowe skrzydło, na
zwane skrzydłem Richelieu. W odnowionych galeriach wystawione zosta
ły tu zbiory rzeźby europejskiej. Od niedzieli zwiedzający mogą obejrzeć
ponad 400 dzieł wielkich rzeźbiarzy, m. in. włoskiego artysty Lorenzo Bartoliniego (na zdjęciu).

Do diagramu proszę wpisać odgadnięte hasła. Litery z oznaczonych
kratek od 1 do 5 utworzą rozwiązanie.
A. Kraj arabski w Afryce
B. Strategiczne wzgórza na północy Izraela
C. Półwysep, o który w latach 60. walczyły Izrael i Egipt
D. Imię lidera Organizacji Wyzwolenia Palestyny
E. Szef izraelskiego gabinetu
Nagrodę książkową za prawidłowe rozwiązanie Politicusa 151
(IRAK) wylosował Andrzej Rachwał z Lęborka.

B

D

E

POLSKA ŻEGLUGA
BAŁTYCKA S.A. 1

BRAMY SIEBAU A
GARAŻOWE

.alfer

W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY

W KOŁOBRZEGU
ogłasza przetarg
nieograniczony

GDAŃSKIE

zakłady elektroniczne

UIMIIMNOR

Ja**'6/"*

KOM

na oddanie w najem lokalu
użytkowego o powierzchni
użytkowej 70 m kw., położo
nego w Kołobrzegu, ul. Zwy
cięzców 15 (obok Morskiego
Biura Podróży) z przeznacze
niem na prowadzenie działal
ności
biurowo-handiowej
(poza gastronomiczną).

^ KOSZALIN
ul. Morska 46, tel./fax 43 25 84

Jedyne telewizory
nagrodzone godłem „Teraz Polska”
oraz Srebrnym i Złotym Asem ‘93,
Złotym Medalem MTP ‘93 i ‘94,
Nagrodą „Dobry Wzór”,
Nagrodą „Dobre bo Polskie”

Wywoławczy czynsz najmu
wynosi 200.000 zł za 1 m kw.
miesięcznie.
Wylicytowany czynsz najmu
powiększony będzie o 22% po
datku VAT.

Przetarg odbędzie się
8 listopada br. o godz. 11.00
w siedzibie PŻB SA
Kołobrzeg, ui. Portowa 41
(sala konferencyjna).

Sklep Fabryczny „ELEMIS’

Bliższe informacje na temat
lokalu oraz warunków umowy
najmu można uzyskać w sie
dzibie spółki w Dziale Adm.
Gosp., pok. 4, lub telefonicz
nie 252-11 w. 194.

tanie telewizory klasy europejskiej
od 14 do 28 cali
w hurcie i detalu

Polska Żegluga Bałtycka SA
zastrzega możliwość odwołania
przetargu bez podania przy-

fypewniamy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny w całym kraju.
Udzielamy na 3 lata specjalnej gwarancji.

poleca

Koszalin, ul. Zwycięstwa 115
tel.42-59-75
w godz. 10.00-18.00

Dodatkowe niezwykłe możliwości
telewizora UNIMOR:
- współpraca z kompt. IBM PC
- komputerowy teletekst
- własna telegazeta
- bogate wyposażenie ponadstandardowe!

GG-3813IK

Koszalin ul. Krakusa i Wandy 19
tel/fax 42-37-42
(sklep, serwis, hurt)
GZE UNIMOR, 80-822 Gdańsk, ul. Rzeźnicka 54/56,
tel. (0-58) 31 03 71, fax (0-58) 31 60 24, tlx 051 28 55, komertel fax 39 12 02 56
GK-1710p

36 RAT BEZ PORĘCZYCIEL! MONTAŻ - SERWIS POGWARANCYJNY

HUHT * DETALGC ^

ZAMÓWIENIA SPECJALNE
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

75-427 KOSZALIN
ul. Kniewskiego 82
tel./fax (0-94) 43-46-10

AUTORYZOWANY
PARTNER
HANDLOWY - akcesoria i wyposażenie
stanowiska komputerowego
- sprzedaż hurtowa i detaliczna
ceny producenta

MOSTOSTAL

sp.zaa

Centrum Sprzedaży Hurtowej
oferuje

-kurtki
-płaszcze
-garsonki
-swetry
-dresy
-czapki, szaliki dziecięce
Prowadzimy również sprzedaż detaliczną.
Zapraszamy codziennie w godz. 7.30-15.30
, _
w wolne soboty 8.00-13.00
Mostostal-Nord Spółka z o.o.
Koszalin, ul. Dębowa 9
tel. 42-66-69, fax 42-72-41
gg-3775p

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 18
tel.(0 94)42 44 02

sp. Z 0. 0.

autoryzowany dealer FSO

NOWY SALON

poLONezY mm
ZACZNIJ OD ...POLONEZA

Tanio i na lata

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

znakowanie pojazdów
owiewki HEKO i inne akcesoria
samochodowe

■ ubezpieczenia PZU:

OC grab's, AC i NW na preferencyjnych warunkach
- składka toczna 4,6 min zł.

SPRZEDAŻ
126p (1981) po remoncie tanio. Nosowo,
gm. Biesiekierz, Pociask.
126p (1982) -12.000.000. Sianów, Dworco
wa 18.
126p (1986) 126p (1987). Ścisłowski, Kanin
38, Sławno, tel. 82-78.
126p (1987). Koszalin, 45-43-77.
126p (1987). Koszalin, Szymanowskiego
55, tel, 45-04-14. _____________________
ATRAKCYJNE ubiory ciążowe, wózki dzie
cięce “Maluch”. Koszalin, Połtawska 6.

KOŁDRY. Kołobrzeg, 296-71.
KOMPLET wypoczynkowy używany-tanio.
Koszalin, 43-02-58.
KRETOMINO blisko KOSZALINA (te
lefon) - dom 3-kondygnacyjny + po
mieszczenie gospodarcze 200 m kw.,
wykafelkowane - przeznaczenie na
działalność gospodarczą, skanalizo
wane na działce 2.400 m kw.- atrakcyj
ny punkt przy szosie. Wiadomość:
Koszalin, 406-251, po 19.
KRZEWY ozdobne-alejowe. Ogrodnictwo.
Bogdan Pierzchalski. Bruskowo, 11-21-22.

AUD1100 2.3E (1991). Koszalin, 42-09-72.

MASZYNĘ do obróbki drewna DYMA-8 oraz
przystawkę do palenia w piecu ropą. Kosza
lin, (094) 43-46-49.
______________

AUD1100 diesel (1985) stan dobry. Kosza
lin, Zielona 51.

MASZYNĘ do waty cukrowej. Koszalin,
40-52-00.
'

AUTO-Części do mercedesa osobowe,
dostawcze. Koszalin, ul.Szczecińska 59,
42- 20-47 wew. 34.

MATERIAŁY budowlane - cement, wapno,
cegła, suporeks, styropian, kleje, fugi “BANBUD”. Koszalin, Strażacka 1, tel. 42-42-01,
42-73-81.

AUTO-Handel Banasik - 36 rat - PTS lea
sing, komis-zamiana, wszystkie opłaty na
miejscu. Ciężarowe, osobowe, dostawcze.
Lombard samochodowy. Koszalin, Gnieź
nieńska 38, tel. 42-24-64 czynny 7 dni.
Auto-Handel komis s.c. Mokrzecki, Etc za
prasza 10-18. Koszalin, Władysława IV oraz
Gnieźnieńska. Raty do 36. Leasing. W cią
głej sprzedaży ok. 100 samochodów, tel./fax
43- 47-93. Uwaga premia!- Każdy kupujący
otrzyma dwuosobowe siedmiodniowe wcza
sy______________________________________
AUTO-RENAULT - dostawcze, osobowe,
raty - leasing. Serwis - części zamienne.
Słupsk, 240-33.
AUTOHANDEL “Gerpol" Salon Citroöna,
Koszalin, Szczecińska 25a, tel. 42-71 -75.
Poleca: samochody nowe, używane, na za
mówienie, raty, wynajem i sprzedaż przy
czep, znakowanie, ubezpieczenia. Ciągni
ki MTZ-82. Pełny asortyment (hurt detal) fil
trów “PZL - Sędziszów”.
AUTO Handel Sługocki, komis-lombard.
Koszalin, Gnieźnieńska 47, tel. 42-42-09.
AUTO Skoda favorit. Nowe i używane pole
ca Autoryzowana Stacja Obsługi - Sadow
ski. Koszalin, Kosynierów 47 a (przy serwisie Nissana), 43-43-41, 41-51-00.________
AVIA A-21, magirusa po wypadku. Koszalin, 45-04-26.____________________________
BANK obrotu pojazdami, komis, kupno,
sprzedaż, raty, leasing. Koszalin, Morska
37A; 408-771.___________________________
BIAŁORUŚ (1980) rolniczo-budowlany star
28 wywrotka. Ustka, 144-446.
BMW 320/85 - 4.900 DM. Koszalin,
43-22-64._____________________________ _
CENTRUM Ogrodnicze “Wasze Ogrody”,
Koszalin, Szczecińska 25a (obok salonu
“Citroöna”) oferuje: drzewa owocowe i rośli
ny ozdobne - szeroki asortyment. Codzien
nie, 9-16.30.
CHODNIKI różnej szerokości, kolorów do
domów wczasowych, firm i innych odbior
ców. Hurt i detal. Koszalin, Morska 33 (“Kazel").
ĆHRYZANTEMY, bratki, skalniaki, byliny,
świerki, drzewka, krzewy ozdobne, owo
cowe, róże. Poleca Ogrodnictwo Siateckich. Hurt, detal. Niekłonice 1A, Koszalin,
42-57-56

MERCEDES 207D. Koszalin, 43-02-32.
MERCEDES 813 D 6-cylindrowy lub zamie
nię na busa. Koszalin, 411-864 (8-16).
MIESZKANIE 1 -pokojowe we Wrzosowie.
Koszalin, 410-614.
MIESZKANIE własnościowe, garnki “Zepter” - pilnie. Białogard, 48-86.___________
NAJWIĘKSZY na Pomorzu wybór drzew,
krzewów owocowych i ozdobnych, żywopło
tów, dużych drzew szczepionych, róż, pną
czy, bylin, rododendronów. Hortulus - Cen
trum Ogrodnicze, Dobrzyca 76, czynne co
dziennie.

CHRYZANTEMY doniczkowe, niskie ceny.
Kołobrzeg, 812-96.
CINQUECENTO 903 (1992), 126.000.000.
Koszalin, 408-341.
CITROENA BX 1,4 (1987). Koszalin,
42-69-72.
CYKLINIARKĘ 380V. Koszalin, 415-431.
CZĘŚCI zamienne - robur, ifa, multikar, avia.
Hurtowa sprzedaż filtrów samochodowych,
klocków hamulcowych, zestawy naprawcze
silników: Volkswagen, mercedes, peugeot,
pierścienie tłokowe, amortyzatory, ceny fa
bryczne. Koszalin, Mieszka 12a, 42-64-38.
CZĘŚCI zamienne do samochodów zacho
dnich. Zamówienia. Oleje, płyny, kosmety
ki “Auto Express”, Koszalin, Powstańców
Wlkp. 19a, 42-78-51 wew. 259.___________
DOJARKĘ. Świeszyno Olszak 4.
DZIAŁKĘ owocowo-warzywną. Koszalin,
457-872.
ETZ 250e. Słonino 11, tel. 115-564 po 17.
FIAT 125P (81). Koszalin, Zielona 53.
FIAT ritmo 1.1 pięciobiegowy. Kazimierz
Pom. 19/8.
FIESTA 1,1. Koszalin, 43-18-60.
FORDA sierrę (1986) diesel. Słupsk,
443-089.
FORD escort 1,4, rok 1989, cena 136 min.
Kołobrzeg, tel. 248-76 (18-20).
FORD escord 1,6D, rok prod. 1986. Kosza
lin, tel. 45-23-76.

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

OKAZJA! Lodówki, zamrażarki, pralki auto
matyczne, kosiarki, itp. używane tanio.
Sklep. Koszalin, Niepodległości 72, tel. 4304-21.
OKAZJA nowy narożnikowy komplet wy
poczynkowy + fotel - tanio. Człuchów, tel.
411-92, wieczorem.
OKNA I drzwi plastikowe, aluminio
we, drewniane- raty. BOAZERIA
PCV, sufity podwieszane. BRAMY
garażowe, rolety, markizy. Koszalin,
42-40-72 (8-16).

AUTO naprawa, blacharstwo, lakiernictwo.
Samochody osobowe i ciężarowe. Kosza
lin, Szczecińska 55 (teren STW).

TANIO pralki prod. zach, na gwarancji. Ko
szalin, 430-520.

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty. Koszalin,
Słowiańska 11, tel. 42-42-97.

Telewizory polskie 20 typów, raty bez wpła
ty. Najniższe ceny. Sklep “Gerber”, Szcze
cinek, ul. Czaplinecka 4b (boczna Gdań
skiej).

BAWEŁNIANE i japońskie tapety natrysko
we. Koszalin, tel. 410-352 wew. 18.

TV Panasonic 25 cali. Koszalin, 42-29-89.
VOLVO 740 turbodiesel (1985) 135.000.000, automatic. Koszalin, Artyle
rzystów 18A.
VW golf, 35 min 1,3 (1980) stan dobry.
Słupsk, 43-98-64._______________________
VW passat 1600 (1984) składak 1992, przy
czepę gastronomiczną 4,25 dług. Szczeci
nek, 442-38.
VW scirocco 1.6- stan bardzo dobry. Kosza
lin, 42-37-47.
WĘGIEL, KOKS - DOBRA JAKOŚĆ,
CENY KONKURENCYJNE. “PŁYTOLEN” KOSZALIN, MORSKA 41,
TEL.43-26-31.

ZAMRAŻARKA przeszklona na kółkach, na
gwarancji, nowa. Koszalin, 42-73-30,
ZEGAR stojący - antyk. Słupsk, 286-86.
ZNÓW aktualne - ziemniaki bryza z dowo
zem. Dzwonić: Koszalin, 408-179.

OPEL record kombi - części różne. Kosza
lin, 41-49-91, 45-04-09.
OPLA vectrę 2.0 GTI (1990) szyberdach,
wspomaganie, wtrysk. Słupsk, 11-27-59.
OVERLOCK 4-nitkowy na 220V prod, nie
mieckiej - 9.000.000. Koszalin, 411-266.
OWCZARKA niemieckiego 9-miesięcznego
z rodowodem. Koszalin, 43-30-84.

PASSAT diesel, skł. 91, cena 72 min. Bia
łogard, 52-16.
PIEC c.o. na olej opałowy. Szczecinek, 464-75.
PIEC gazowy EL-KA-15. Koszalin, 417-189.
PIĘKNY kredens dębowy po renowacji.
Słupsk, 296-72.
PILNIE tanio OTVC 14, 20, 21, 27 cali. Ko
szalin, 42-04-25.
POLONEZA (1979). Koszalin, 42-27-32.
POLONEZA (1992 XI). Koszalin, 40-50-78.
PRALKĘ automatyczną włoską
2.500.000 zł, pralkę półautomatyczną
1.500.000 zł. Koszalin, 43-34-15.

GIEŁDA Długów - Wywiadownia Gospo
darcza “Info-Buslness” (0-94)41-17-96.

RENAULT 9, 1.4 (1984) 72 min. Słupsk,
44-04-12.
RENAULT nevada kombi. Koszalin,
410-865.
SAD jabłoniowy w pełni owocowania (jabło
nie trzech odmian, niskopienne, dobrze pro
wadzone), Koszalin, 42-49-44 po 19.
SEAT ibiza 1,2 (1990). Koszalin, tel. 45-48-04.
SKLEP “MAŁOLAT” - odzież dziecię
ca od 3 do15 lat. Duży wybór kurtek
zimowych. Zapraszamy. KOSZALIN,
ZWYCIĘSTWA 21 CH CEGIELSKIEGO
(naprzeciwko rest, chińskiej). KOŁO
BRZEG, MARIAŃSKA 9 (nowa Sta
rówka).

Sprzedam działkę budowlaną 880 m. Ko
szalin, Gnieźnieńska (obok Toyoty), tel. 071
738-625.________________________________
SPRZEDAM firmę produkującą wyroby dla
małej gastronomii. Koszalin, 454-760.
SPRZEDAM kocięta perskie. Gościno, tel.
12-173.

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

CYKLINOWANIE. Koszalin, 436-941,
CYKLINOWANIE, układanie parkietów,
montaż paneli, boazerii. Czarne, tel. 112.
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. Biało
gard, 51-28.
DOM - roboty budowlane dekarskie, hydrau
liczne, stolarskie, malowanie, glazura, tera
kota. Koszalin, 41-59-75.
DREWNIANE ogrodzenia. Koszalin,
40-52-01.
EKSPRESOWA naprawa lodówek, zmywa
rek u klienta. Słupsk, 29-330.

CHCESZ kupić, sprzedać mieszkanie, dom,
działkę? Zadzwoń - Koszalin, 430-541.
Przyjdź - Piastowska 1, róg Młyńskiej. Pro
wizja T,5%- tylko kupujący. Pośrednictwo
“LOCUM”.
DELTA-Nieruchomości Szczecińska 25 A.
Mieszkanie w “Centerku” na ul. Sikorskiego
- kupię. Mieszkanie umeblowane do wyna
jęcia - potrzebne. Koszalin, 43-67-13.
DORATO-NIERUCHOMOŚCI - dom do wy
kończenia 220 m kw., działka 720 m kw.
Kołobrzeg-Witkowice 750 min. Kołobrzeg,
Słowińców 1, tel. 242-22.

ANTYKWARIAT kupi stare meble, obrazy,
zegary, srebra, monety, porcelanę. Kosza
lin, Młyńska 29, tel. 42-28-08.
DOM z ogrodem, blisko centrum. Koszalin,
tel. 43-04-09.
DZIAŁKĘ budowlaną powyżej 10 arów,
najchętniej na Rokosowie. Koszalin, tel.
40-52-63.
FIRMA “Antyk”, Słupsk, ul. Grodzka 8, kupi
stare meble, zegary, porcelanę, obrazy, sre
bra, monety, stare zabawki, figurki, sztućce,
itp. Wykonujemy renowacje.
GRUBOŚCIÓWKĘ pilnie kupię. Koszalin,
415-901 (8-15).________________________
KUPIĘ avo-ułaza tarpana diesla oraz kury
nioski. Drawsko Pom., tel. 342-47, wieczo
rem.
KUPIĘ długi PŻB. 78-100 Kołobrzeg, Box
269.
KUPIĘ kawalerkę. Koszalin, 45-25-55.
KUPIĘ mieszkanie w Lęborku do 100 min
zł. Tel. 622-387._________________________
MAŁE mieszkanie, może być do remontu.
Biuro Ogłoszeń, Koszalin, oferty pisemne nr
12449.

DO wynajęcia mieszkanie. Koszalin,
406-065.
DWUPOKOJOWE, własnościowe w Kosza
linie zamienię na dwa. Koszalin, 45-24-82.
“FACTORIA” KOSZALIŃSKA GIEŁ
DA NIERUCHOMOŚCI I PRAW, LASKONOGIEGO 1, 41-07-69. KUPIMY
MIESZKANIA - prowizja 1,5%- tylko
kupujący.

MIESZKANIE dwupokojowe w domku do
wynajęcia. Koszalin, 45-73-15.

KUPNO/ SPRZEDAŻ/ MONTAŻ UŻY
WANE TV SAT. Koszalin, 45-30-90.

PLAC, ziemię, halę w Koszalinie kupię. Ko
szalin, 43-08-08.

Soczewki kontaktowe sześciu firm. Dr Jo
achim Grabowski specjalista chorób oczu.
Rejestracja: "Optyka”, Koszalin, 42-41-58,
wieczorem- 43-04-09. Soczewki Johnson &
Johnson, pierwsza para gratis.

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

MAGNETOWIDY
MAGNETOWIDY, komputery, naprawa. Inż
Wójcicki. Koszalin, 40-60-84, Fałata 15.
MASZYNOPISANIE komputerowe, Kosza
lin, 41-06-33.

Montaż rolet antywłamaniowych. Chojnice,
tel. 766-72.

SPRZEDAM domek zabudowania lub za
mienię na kawalerkę z dopłatą. Więcino 1,
Jagielska.

PRANIE dywanów, tapicerki samochodowej, meblowej. Koszalin, 40-52-01.”
RAMY do obrazów i luster. Duży wybór.
Zakład szklarski, Koszalin, Niepodległości
60.
__________________
RENOWACJA mebli. Słupsk, 296-72.
RENOWACJA
(0961 )-630-43.

wanien. Połczyn-Zdrój
_________________

SZTANDARY, zmiany, godła, korony, herby,
dystynkcje. Pracownia hafciarska. Danuta
Skrzypczak, Koszalin, ZWM 3a, 45-05-55.
TAPETOWANIE, malowanie. Słupsk,
44-19-92.
TELENAPRAWA-przestrajanieTV-SAT Ser
wis. Koszalin, 45-33-43.
TELENAPRAWA. Słupsk, 248-83.
TELENAPRAWA zachodnie, radzieckie,
krajowe. Koszalin, 40-51-77.
TELEPOGOTOWIE. Koszalin, 45-35-79.
TELEWIDEONAPRAWA.
43-21-52.

Koszalin,

TRANSPORT 1 tona - bardzo tanio. Kosza
lin, 42-26-68.

WYNAJMĘ pomieszczenie magazynowe
150 m kw. na hurtownię lub inną działalność.
Kretomino 13.

DWUPOKOJOWE 89 m kw. kwaterunkowe,
I piętro, c.o. Darłowo zamienię na podobne
w Złocieńcu. Darłowo, tel. 27-33.
DWUPOKOJOWE 89 m kw., kwaterunko
we, I piętro, c.o. Darłowo zamienię na
podobne, mniejsze w Złocieńcu. Darłowo,
tel. 27-33.

KWATERUNKOWE nowe budownictwo 29
m kw. z wygodami, telefon, ciepła woda w
Mińsku Mazowieckim na podobne w Słup
sku. Słupsk, 431-116, po 19.
M-4 lokatorskie - Starówka na kwaterunko
we. Kołobrzeg, 262-45.
MIESZKANIE kwaterunkowe 49 m kw. w
Kielcach z telefonem na podobne w Kosza
linie. Mielno, 189-423.
MIESZKANIE spółdzielcze 2-pokojowe,I
piętro, 50 m w Koszalinie na 2-pokojowe lub
więcej w Kołobrzegu lub Szczecinie. Ofer
ty: Biuro Ogłoszeń “GK” 12328.

OŚRODEK wypoczynkowy, może być do
remontu, w miejscowości nadmorskiej. Koszalin, tel. 42-30-00, po 16, 42-48-74,

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

SILNIK 1600 cm sześć, do audi 100. Koszalin, 41-31-98.____________

WIDEOFILMOWANIE - grafika komputero
wa. Koszalin, 43-32-71.

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

SKÓRY bydlęce, cielęce, nutrii, owcze oraz
inne kupuje “Polsurwis”. Koszalin, Hibnera
79, tel. 43-00-22.

WIDEOFILMOWANIE. Koszalin, 43-79-43.

MATEMATYKA, fizyka - dr fizyki. Słupsk,
255-35.

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

MATEMATYKA. Koszalin, 45-24-00.

KURS - Makler Obrotu Towarowego - roz
poczęcie 4.11.1994, godz. 9. Osoby bezro
botne kontakt: Rejonowy Urząd Pracy, 428427, pok. 55. Osoby indywidualne: al. Za
wadzkiego 2/109, 431-511 wew. 158.

MATEMATYKA. Koszalin, 43-48-10.
PCE - sekretarki. Koszalin, Piłsud
skiego 28, 42-48-20.

SPRZEDAM pensjonat nad morzem 17 po
koi. Mieszkanie 60 m kw., parter w domku
sprzedam lub zamienię. Koszalin, Jarzębi
nowa 27.

@ AUTOALARMY, odcinacze, blokady
Mul-T-Lock, znakowanie. Raty. Kosza
lin, Racławicka 15 (WSI) 42-78-81, wew.
372 w godz. 10-18, po godz. 20 tel. 4574-82.

ABAKUS-Nieruchomości. Koszalin, ul.
Zwycięstwa 152, kupi, sprzeda, działki, mie
szkania, domy. Telefony w rejonach: Kosza

“00007770000”.
“00007770000”. Koszalin, Kaszubska 1,
codziennie 14-2, niedziela nieczynne.

“00007770000”. Zatrudnimy panie.
Zakwaterowanie.
000 EXLUSIV NIGHT CLUB “ABIGAJ” poleca DRINK BAR, INTYMNE
POKOJE, TOWARZYSTWO NOWYCH
PAŃ. Mielno, Słowackiego 1, tel. ko
mórkowy 090-530-441. Zapraszamy,
20-8. Zatrudnię-zakwaterowanie.
AGENCJA “Sabrina” zaprasza całodobowo.
Koszalin, 42-24-75.
“EKSTAZA” zaprasza na pokazy ero
tyczne, masaż tajlandzki oraz kino wi
deo, w godz. 10-20, niedziela 16-20.
Koszalin, ul. Grunwaldzka 6, tel. 4257-45.

TANIO - korepetycje - jęz. niemiecki. Kosza
lin, tel. 43-01-36.

IDA. Słupsk, 224-53.

KIEROWCĘ z “E” zatrudnię. 40-52-62, 4297-84, Koszalin.

A “ANKAM”-Nieruchomości. Koszalin,
Zwycięstwa 109, 42-26-19. Warsztat 80 m
kw., pomieszczenie socjalne, ogrodzony,
Łabusz -190 min. Pilnie zakupimy mieszka
nia.

ROZWIEDZIONA, 49 lat, atrakcyjna, pozna
pana do lat 60. Tylko poważne oferty ze
zdjęciem (do zwrotu) i charakterystyką. Biu
ro Ogłoszeń, Koszalin, oferty pisemne nr
440014.

EKSTRADZIEWCZYNY
.
279-07. Zatrudnimy panie.

ZACHODNI samochód po wypadku. Słupsk,
436-139.

@ ALARMY - pomieszczenia. Kosza
lin, 42-78-81, wew. 372, godz. 10-18.

MAM 52 lata pracuję, posiadam własny
dom. Szukam pani po 40. Proszę napisać
włącznie z fotografią. Bernei Fissler, Rüngstr
3, 55546 Fürteld, Niemcy.

POMORSKIE Centrum Edukacji Komputero
wej icMax - kurs Corel Draw 3.0, 41-42-44.

18.
AAAA NORD-NIERUCHOMOŚCI dom 133
m kw., działka 469 m kw., ul.Słoneczna 1.100.000.000 - w rozliczeniu mieszkanie
trzypokojowe. Koszalin, Zwycięstwa137,
tei./fax. 425-039, 427-921 wew.176.

rnttLmmma

“00007770000”. Zadzwoń. 411-851.

Firma Jubilerska “Chaton” zatrudni na sta
łe ekonomistę (może być inwalida) ze zna
jomością obsługi komputera - wymagany 5letni staż pracy w zawodzie. Warunki płacy
i pracy b. dobre. Koszalin, tel. 40-50-31.

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

“Partner” Lombard- komis. Auto, złoto, rtv,
agd. Koszalin, Gierczak 7, tel. 40-89-83. Ko
łobrzeg, Strzelecka 1.

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

Żaluzje, stoisko Rolniczy Dom Towarowy.
Słupsk, tel. 284-49.
ŻALUZJE, tapicerka. Koszalin, 403-276.

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

“00007770000”. “Super Erotic Club”.

FIZYKA. Koszalin, 412-439.

Żaluzje, okna PCV. Kołobrzeg, 206-39.

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

LOMBARD, Koszalin, Kaszubska 3 (w
podwórzu), 42-72-60.

ZAMIENIĘ własnościowe M-3 na dwa jed
nopokojowe. Kołobrzeg, 279-66, po 19.

ŻALUZJE. Słupsk, 43-30-60.

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

KAWALERKĘ własnościową na 2-pokojowe
lokatorskie na os. Północ w Koszalinie.
Koszalin, tel. 41-28-84, po godz. 15.

TRANSPORTOWE meblowóz 31. VAT. Ko
szalin, 40-57-03.

ŻALUZJE. Koszalin, 45-47-75.

AAA Pożyczki pod zastaw. Koszalin, Zale
sie 11, tel. 40-50-03.

LOMBARD-pożyczki pod zastaw. Słupsk,
Buczka 1, 24-111 (stara przychodnia).

TRANSPORT 1 t, VAT .Koszalin, 434-937.

ŻALUZJE. Kołobrzeg, 268-94.

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

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

ZAMIENIĘ 38 m kw. w Poznaniu na Koło
brzeg (może być większe). Oferta nr 161 054, BO Kołobrzeg.

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

1)111112111

SPRZEDAM mieszkanie M-4 lub zamienię
na dom. Koszalin, 45-28-23.

UKŁADANIE glazury, terakoty. Koszalin,
45-05-55.

USŁUGI

DR NAUK Medycznych Ryszard Bednarz specjalista chirurg dziecięcy przyjmuje:
wtorki, piątki: 16-17. Koszalin, Szpitalna 2,
Poliklinika, 42-57-83.

KOSTKA brukowa - układanie. Ogrody projektowanie, kompleksowe wykonawstwo.
Koszalin, (094), 414-465.

MIESZKANIE 2Jpokojowe do 38 m kw. w
nowym budownictwie. Koszalin, 41-30-86.

WYPOSAŻENIE sklepu. Słupsk, 293-46, po

BIOENERGOTERAPEUTKA Lilianna Ci
sowska, uprawnienia międzynarodowe, le
czy wszystkie choroby przy pomocy bioprą
dów, ziół i glinki”Chuma”. Rejestracja: Ko
szalin, 45-78-10.

LEKARZ internista. Tadeusz Techmański.
Przyjmuje: wtorki 16.30-17.30, piątki 18-19.
Koszalin, Szczecińska 30.

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

SZUKAM figurek z “jajek niespodzianek”, 5
tys./sztuka, oraz zegarków kieszonkowych.
Tel. (094) 189-051.__________ ____________

ZATRUDNIĘ spawaczy gazowych. Wiado
mość, Nowe Biekice 44, 163-382.

KUPIĘ kawalerkę, domek w starym budow
nictwie. Koszalin lub okolice. Koszalin, 4052-00.

JUNKERSY- naprawa. Koszalin, 43-38-67.

MIESZKANIE 2-3 pokojowe. Koszalin, 4539- 81, po 16.__________________________

STARE skrzypce i smyczek, stare meble w
dobrym stanie lub nadające się do renowa
cji. Heinz Wirth, Koszalin, ul. Ogrodowa 7.

ZAKŁAD krawiecki zatrudni krojczynię oraz
wykwalifikowane krawcowe. Koszalin, Boya
Żeleńskiego 1.

GARAŻ do wynajęcia. Słupsk, 443-074.

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

FART-NIERUCHOMOŚCI, kupno, sprze
daż. Kupimy mieszkania w Słupsku. Słupsk,
Grodzka 8/3, 276-25.____________________

TRANSPORT 1t - tanio. Koszalin, tel.
457-599.

SKUP ZŁOMU METALI KOLORO
WYCH. KOSZALIN, 405-258, TOPO
LOWA 23. SIANÓW, 186-093, DWOR
COWA 52A.

SPRZEDAWCĘ do hurtowni ze znajomością
komputera. Koszalin, tel. 40-51-34,
42-50-96.

DO WYNAJĘCIA garaż przy K. Marksa.
Koszalin, 45-31-65.

MERCEDESA 123 do remontu. Cena do 25
min zł. Wilkowo, tel. 612-376.

Skup skór cielęcych, bydlęcych, owczych,
nutrii, lisów, i i innych. Koszalin, Jasna 2,
40- 56-83.

obsługa komputera, urządzeń biurowych.
Darłowo, tel. 21-70.

LECZENIE kamicy żółciowej metodą lapa
roskopową, badania USG. Prywatna Lecz
nica Chirurgiczna “Praxis”, Koszalin, ul.
Szpitalna 2. Informacja tel. 43-40-64,
45-39-14.

FOLIE samochodowe, przeciwwłamaniowe.
Koszalin, 45-79-82, Kuczkowskiego 12.

126p (10 min). Słupsk, 11-12-88.

SPRZEDAM obiekt do remontu na działal
ność gospodarczo-usługową w Podczelu,
pow. 400 m kw. Wiadomość: ul. Grodzień
ska 7/13, Podczele, tel. 233-13, pd 15 do 16,
za niewysoką cenę.

SPRZEDAM pilnie citroena xantię (lipiec

CYKLINOWANIE. Koszalin, 415-392.

AGENCJA “Jasiński-Nieruchomości", Ko
szalin, 428-448,422-361. Koszalin, pawilon
usługowy, z telefonem do wynajmu. Mie
szkanie 70 m, z telefonem, 450 min.

NAPRAWA telewizorów Neptun. Koszalin,
42-07-25.

PUDELKI średnie, czarne. Ustka, 145-467.
RASOWE owczarki niemieckie szczeniaki,
suczki. Koszalin, 43-28-56 po 16.

Bramy garażowe, rolety, żaluzje, verticale.
“Roltex”. Koszalin, Zwycięstwa 7-9. Tel. 4304-86 (15-18), 42-45-46 (9-15).___________

Montaż, naprawa anten telewizyjnych. Ko
szalin, 43-43-73.

OPEL omega 2i (1990) katalizator, stan ide
alny. Słupsk, 28-000.
OPEL record 2.3D (1985). Koszalin,
436-406 po 16.

AUTOALARMY, blokady, znakowanie, ra
dioodtwarzacze, telefony komórkowe. Pro
fesjonalny montaż. AUTO-PLUS, Koszalin,
tereny podożynkowe, 452-500, Słupsk, Zielona, 439-145.
____________________

TANIO! Stare meble po renowacji. Słupsk,
296-72.

OBORNIK. Koszalin, 43-06-92.

SPRZEDAM działkę (5.000 m kw.) pod ho
tel, pensjonat, dom wczasowy. Miejscowość
wczasowa - Grzybowo. Lokalizacja 150 m
od morza. Kołobrzeg, tel. 815-47.

KOLEKCJĘ płyt analogowych. Koszalin,
424-424.

SZCZENIĘTA dobermana. Kołobrzeg,
265-56.

ZABAWKI NA MIKOŁAJA, DUŻA
OFERTA, NISKIE CENY. HURTOWNIA
ZABAWEK “HANDLOLAND”. Kosza
lin, KALINOWA 10 (ROKOSOWO).

GARAŻ, Grunwaldzka. Słupsk, 431-233.

KIOSK-box sprzedam. Kołobrzeg, tel. 269-80.

AGENCJA “Jasiński-Nieruchomości", Ko
szalin, 428-448, 422-361. W pełni uzbrojonqa działkę z fundamentami bliźniaka - 371
m kw., 80 min.

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

SOLARIUM profesjonalne Miami. Koszalin,
40-59-65.

KASETY wideo. Białogard, tel. 53-12. Terespol, tel. (0-080) 75-24-13._______________

AUTO-DIESEL Ryszard Boruń. Koszalin,
ul. Lutyków 4/6. Zaprasza 7.30-15.30. Tel.
411-375, dom. 45-15-25.________________

WINDSURFING Fanatic Bat, sprzęt narciar
ski - komplety używane. Koszalin, 40-59-65.

GARAŻ, Bema - 35.000.000. Koszalin,
45-00-05.

KAMERĘ Panasonic M10 (duża kaseta).
Koszalin, 45-33-43.

Sprzedaż cegły białej. Barwice, tel. 0-966/
363-74.

NOWY fax “Panasonic” z sekretarką 14.000.00Ó. Koszalin, Artylerzystów 18A.

GABINET kosmetyczny. Koszalin, 45-48-56.

Hurtownia BHP “Wega”, Bytów, Wybickie
go 2 (PKS) tel. 34-24: Ubiory robocze, gu
mowce; ochrony indywidualne, elektroizolacyjne, wysokościowe, spawalnicze, kwasoodporne, przeciwpyłowe; środki myjąco-czyszczące; ręczniki; elektrody; drut, tarcze,
papier.______________

lin, 41-13-81, Białogard, 59-84, Świdwin,
523-20, Darłowo, 29-96, Szczecinek, 57497, Miastko, 53-42.

Węgiel - koks. Tanio kupisz. Kosza
lin, Bohaterów Warszawy 4a, 43-0007. Z bezpłatnym dowozem do 20 km.

SOLARIA Allsun, świetlówki, kremy. 058
31-84-30.

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

ALARM-Centrum autoalarmy, znakowanie,
alarmy w obiektach. Słupsk, 243-70, Niem
cewicza 15.

NISSAN primera (1991) 2.0i 16V, przebieg
45 min. Bogate wyposażenie, pełna doku
mentacja lub zamienię na mniejszy. Słupsk,
44-13-56.

PARKIET 24 m kw., dąb. Koszalin, 45-28-51.
CHRYZANTEMY cięte. Stare Bielice 8b
(przy szosie szczecińskiej).

1994) bezwypadkowego, nowa cena 44 DM
za 500 ml. Telefon: Zieleniewo, 236-35,
8-16.

POSZUKUJEMY energicznej, elokwentnej,
młodej osoby z wykształceniem co najmniej
średnim do pracy na stanowisku asystenta
szefa działu handlowego. Konieczna znajo
mość języka angielskiego w stopniu podsta
wowym. Mile widziane wykształcenie wy
ższe i prawo jazdy. Biuro Ogłoszeń, Kosza
lin, oferty pisemne nr 12495.

Kołobrzeg,

Koszalin, 43-30-31. Dzwoń!
“KURTYZANA” - KLUB TOWARZY
SKI - ZAPRASZA. Koszalin, 405-899.
Zatrudnię, zakwaterowanie.
LABIRYNT nowe panie zapraszają całą
dobę. Koszalin, Kasztanowa 8, własny lo
kal, dyskrecja, tel. 0-90 530-444.
LORELAY- Koszalin, 41-12-10. Zadzwoń!!!
“ROMA” 226-10 Kołobrzeg - zatrudni panie.
ROXANA Extra - zadzwoń. Kołobrzeg, 23791.
SARA. Kołobrzeg, 213-85.
SUPERDZIEWCZYNY. Kołobrzeg, 272-39.

PRZYJMĘ, zlecę pracę murarzowi - rozbudowa domku jednorodzinnego. Koszalin, 18-29-94.

GIPSY Chaft Putz, glazury - inne. Słupsk,
11-15-16.

SEKRETARKA - asystentka dyrektora po
szukuje pracy, angielski, maszynopisanie,

ZIEMNIAKI z dostawą do domu. Atrakcyj
na cena. Koszalin, 453-706.

INFORMATOR SŁUPSKI
KOMUNIKAT
MZK SŁUPSK
Piłka nożna
III liga Pomorze. Derby woje
wództwa
słupskiego.
Gryf
Słupsk - Pogoń Lębork. 30 bm.
(niedziela) godz. 12 - stadion
przy ul. Zielonej w Słupsku.

Bytovia Bytów - Legia Chełm
ża. 30 bm. (niedziela) godz. 12 stadion przy ul. Mickiewicza w
Bytowie.
***

Liga okręgowa. Sparta Sycewice - Start Miastko (11), Piast
Człuchów - Iskra Dretyó (11),
Pomorze Potęgowo - Skotavia
Dębnica Kaszubska (sobota 12),
Stal Jezierzyce - Garbarnia Kę
pice (12), Jantar Ustka - Start
Łeba (14), Polonez Bobrowniki Orzeł Pęplino (12), Sława/Gryf
Sławno - Brda Przechlewo (12),

Dyżury poczty
Rejonowy Urząd Poczty w Słupsku
podaje dyżury urzędów pocztowych na
terenie Słupska od 29 X do 1 XI br.
29 PAŹDZIERNIKA (sobota)
Urząd Pocztowy przy ul. Łukasiewicza czynny od 7 do 20, służba te
lekomunikacyjna od 7 do 22.00.
Urząd Pocztowy, pl. Broniewskiego,
czynny od 9 do 16.

Chrobry Charbrowo - Wybrzeże
Objazda (11.30). Poza spotka
niem w Potęgowie wszystkie
mecze w niedzielę.

Wojewódzka liga juniorów
młodszych i starszych. Jantar
Ustka - Bytovia Bytów (juniorzy
mł.) 29 bm. (sobota) godz. 11 stadion MOSiR przy ul. Grun
waldzkiej w Ustce. Ponadto spo
tkają się: (juniorzy starsi) Salos
Słupsk - Pogoń Lębork i Gryf
Słupsk - Bytovia Bytów, (junio
rzy mł.) Salos Słupsk - Pogoń
Lębork - wszystkie mecze 29
bm. (sobota).

Piłka ręczna
II liga kobiet. MKS Słupia
Słupsk - Start Gdańsk. 29 bm.
(sobota) godz. 11 - hala sportowa
Gryfia przy ul. Szczecińskiej w
Słupsku, (mar)
Urząd Pocztowy (Jednostka Woj
skowa), od godz. 8 do 15.
Urząd Pocztowy (Rędzikowo) czyn
ny od 9 do 16.
Urząd Pocztowy przy ul. Mieszka I
czynny w godz. 8-18.
Urząd Pocztowy, ul. Banacha, czyn
ny od 7 do 20.
Urząd Pocztowy, ul. Romera, czyn
ny od 9 do 16.

Teatr „Rondo” w Słupsku zaprasza 29
października o godz. 19 na „Wieczór in
tymny w Rondzie”. W programie dwa
monodramy w wykonaniu Daniela Kali
nowskiego - „Wieczór autorski” i „Odradek” oraz muzyka lutni barokowych w
wykonaniu Henryka Kasperczaka z Kra
kowa.

ZARZ4D KALISKICH ZAKŁADÓW KONCENTRATÓW
SPOŻYWCZYCH „WINIARY” SA
62-800 KALISZ, ul. Łódzka 149-153

ogłasza pisemny przetarg ofert na sprzedaż nieruchomości TwSSttjek

o funkcjonowaniu
komunikacji w okre
sie Święta Zmarłych

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ffllflAffJ
nad morzem

z prawem przeniesienia wieczystego użytkowania działki o powierzchni 485 m
kw. położonej w Unieściu k. Mielna, ul. Róży Wiatrów 1, woj. koszalińskie
zabudowanej:
- budynkiem wczasowym 3-kondygnacyjnym:powierzchnia zabudowy 131,7 m
kw., kubatura 1.119,4 m kw., pokoje 1-, 2-, 3-osobowe 14 szt.
- budynkiem gospodarczym o pow. 22,5 m kw.
- ogrodzenie z elementów metalowych

30.10.1994
r.
(niedziela),
31.10.1994 r. (poniedziałek) i
1.11.1994 r. (wtorek) zostają
wprowadzone dodatkowe odja
zdy na wyznaczonych liniach. W
godzinach od 10.00 do 18.00 na
liniach 2, 9, A autobusy będą
kursowały z częstotliwością co
15 minut, na linii 8 co 20 minut.
Trasa finii nr 6 - łącząca miasto
z Nowym Cmentarzem pozosta
je bez zmian - Dmowskiego -11
Listopada - Szczecińska - Woj
ska Polskiego - Sienkiewicza Wolności - 3 Maja - Nowy Cmen
tarz, a powrót: Nowy Cmentarz
- 3 Maja - Wolności - Sienkiewi
cza - Tuwima - Szczecińska -11
Listopada -Andersa - Dmowskie
go. Częstotliwość odjazdów na
tej linii od godziny 8.00 do 19.00
będzie wynosiła 15 minut. Roz
kłady jazdy (dotyczące ww. linii)
umieszczone na przystankach w
tych dniach będą nieaktualne.

Cena wywoławcza zabudowane] nieruchomości gruntowe] 1.270.000.000 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierają
cej cenę nabycia. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z do
piskiem „Przetarg-Unieście” w siedzibie spółki pod adresem: Kaliskie Zakłady
Koncentratów Spożywczych „WINIARY” SA62-800 Kalisz, ul. Łódzka 149-153,
w terminie do 21.11.1994 roku.
Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki - na
godzinę przed otwarciem ofert lub na konto Kaliskie Zakłady Koncentratów
Spożywczych "Winiary” SA, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 149-153 w BGŻ OW
Kalisz nr 825010-1065 w terminie obowiązującym do złożenia ofert. Wadium
zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz
sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone
bezpośrednio po przetargu. Koszty opłaty notarialnej, sądowej, skarbowej ob
ciążają nabywcę. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 28.11.1994 roku o godz.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru oferen
ta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacji udziela za

10.00 w siedzibie spółki.

rząd spółki lub Dział Ekonomiczny i Pracowniczy tel. Kalisz (0-62) 650-201,
fax 767-95 oraz kierownik ośrodka w Unieściu, tel. 189-593.
GK-1845

GK-1816

Zapraszamy na
WYPRZEDAŻ

Urząd Pocztowy, ul. Szczecińska,
czynny od 7 do 20.
Urząd Pocztowy, ul. Kilińskiego,
czynny od 8 do 18.

po bardzo atrakcyjnych cenach:

Urząd Pocztowy (dworzec PKP) czynny całą dobę (od 29 X do 1XI br.)
31 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)

- blatów kuchennych
- wstęg na drzwiczki kuchenne
Każda sobota listopada i grudnia od 8.08 do U.00

Urząd Pocztowy, ul. Banacha, czyn
ny od 9 do 13.
Urząd Pocztowy, ul. Kilińskiego,
czynny od 8 do 12. (jaw)

sobotę) i 9-15 (w niedzielę) ul. So
bieskiego 5a, 8-15 ul. Kościuszki,
8-11 ul. Mieszka I, Lelewela,
8- 16 ul. Gdyńska, 8-11 Kościu
szki, Lelewela, Mieszka I; 8-14
Szymanowskiego; 8-13 Szyma
nowskiego, Kościuszki, Lelewela;
7- 13 „Bis” Arciszewskiego; 8-15
Konopnickiej, Królowej Jadwigi,
Braci Gierymskich, Starzyńskie
go, Sobieskiego, Kasprowicza, Pił
sudskiego, Kaszubska, 3 Maja,
Wojska Polskiego, Racławicka,
Wolności; 8-16 Pstrowskiego,
Wiejska, Jodłowa; 12-17 Starzyń
skiego, Szczecińska 83, sob. 8-14,
niedz. 8-11, Delikatesy ul. Frąckowskiego; 9-16 Zygmunta Augu
sta, Solskiego; 10-21 „Delikate
sy - Ewa”, ul. Wojska Polskiego;
17-20 „Kubuś” Herbsta; 7-17
„Continental”, „W dołku”, ul.
Mickiewicza, Pstrowskiego „Nep
tun”, Zamenhofa; „Stare Delika
tesy” Kilińskiego (sob. 10-18);
„Agro-Delikatesy”, 3 Maja; 9-17
„Agar” Stary Rynek; 8-22
„Awax” Norwida, Batalionów
Chłopskich; 12-20 Piłsudskiego;
11-17 „Delikatesy”, ul. Nowobramska; „Delikatesy - Ewa”, ul.
Wojska Polskiego sob. 9-18,
niedz. 10-22; sklep „Mini-Market”, ul. Wojska Polskiego sob.
9-18, niedz. 9-17; "Mini-Mar
ket", ul. Rybacka 20 czynny (so
bota w godz. 6-20, niedz. w godz.
8- 15); „Rarytas” Kobylnica (czyn
ny całą dobę); 7-16 „Stella Mar
ket” ul. Sportowa; 7-20 Kotarbiń
skiego; 10-16 dom towarowy
„Centrum”; 8-18 Batalionów
Chłopskich; 8-21.30 „Market
Sava” ul. Gwardii Ludowej; 9-15
„Minidelikatesy” ul. Braci Gie
rymskich. Czynne całą dobę:
„Jantar” Zygmunta Augusta i de
likatesy Kołłątaja. 8-11 Mieszka
I, Lelewela, Racławicka; 8-15
Królowej Jadwigi, Braci Gierym
skich, Kaszubska, Kościuszki.

31 października. Placówki
„Społem” . Sklep spożywczy przy
ul. Konopnickiej czynny w godz. 816, ul. Starzyńskiego w godz. 8-20,
ul. Królowej Jadwigi, Braci Gie
rymskich w godz. 8-16, ul. Starzyń

ALPEX
* A "

LINO

Magazyn wyrobów gotowych
Karlino, ul. Kołobrzeska 17-19, tel. (0-94) 117-231*6

Dom Kultury w Ustce zaprasza 29
października o godz. 17 na koncert roc
kowy. Wystąpią zespoły: „WC”, „Rewolu
cja”, „Blue Poque” i „Lokator”.
Zachęcamy również do obejrzenia wy
stawy grafiki i malarstwa Marzanny Ko
walczyk z Miastka. Wystawa czynna bę
dzie do 10 listopada br.

Zaduszki muzyczne
„... Muzyka pozostała...” to myśl prze
wodnia imprezy pn. „Zaduszki muzycz
ne”, która odbędzie się 31 października

Centrum Kultury w Słupsku przy ul. 3
Maja 22. Wystąpią: Duo „Grandfathers”,
„Sunrise” oraz Trio Jazz-Rockowe z MCK.
Zapraszamy wszystkich muzyków na
„Jam Sessions”.

Klasycy
w galerii

GK-1862

skiego w godz. 8-20, ul. Szymanow
skiego, Piłsudskiego, Kaszubska w
godz. 8-15, ul. Solskiego w godz. 1220, ul. Kościuszki w godz. 6-16, ul.
Mieszka I, Lelewela w godz. 8-13,
ul. Wojska Polskiego w godz. 7-19,
ul. Racławicka w godz. 8-18, ul.
Starzyńskiego w godz. 8-14.
1 listopada (wtorek). Sklepy
spożywcze przy ul. Starzyńskiego,
w godz. 12-20, przy ul. Królowej
Jadwigi, Mieszka I, Lelewela, Ra
cławicka w godz. 8-11, przy ul.
Braci Gierymskich w godz. 8-13,
przy ul. Kaszubskiej w godz. 8-15,
ul. Kościuszki w godz. 8-16, ul.
Wojska Polskiego w godz. 8-14.

BYTÓW
Sklepy spożywcze: 8-12
Śródmiejska, 9-22 Wojska Pol
skiego; 8-13 Wyszyńskiego;
10-11.30 Wojska Polskiego; 9-24
Dworcowa; 6-23 Bosmańska;
7-22 Wojska Polskiego; 6-22
Śródmiejska.

CZŁUCHÓW
29, 30, 31 października. Całą
dobę: Supermarket ul. Długosza, „Ry
wal” pl. Wolności; 9-16 „Lux” os. Mło
dych, 7-20 „Waldimex” ul. Królew
ska, 8-15 iii. Wojska Polskiego; 6-21
„Delikatesy” ul. Wyszyńskiego; 6-20
spożywczy ul. Szczecińska.
1 listopada. Sklep spożywczy
„Waldimex” ul. Królewska czynny
od 9 do 15, „Supermarket” ul. Dłu
gosza czynny całą dobę, „Sam
PSS” ul. Królewska w godz. 8-14,
„Sam-blaszak” ul. Królewska w
godz. 8 - 14, sklep „Lux” os. Mło
dych od 9 do 16, sklep „U Tomka”,
ul. Wojska Polskiego czynny od 6
do 20, sklepy osiedlowe PSS
„Odrodzenie” czynne od 8 do 13.

Kredyt na zakup samochodów

itilsST
BUK.

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce zapra
sza 29 października br. o godz. 18 na
otwarcie wystawy „Muzeum Znaku Cza
su” ze zbiorów Museum Modern Art w
Himfeld. (jaw)

1) Koszalin
:k ul. Piłsudskiego 56
tel. 454462,410-164
2) Słupsk
★ ul Jagiełły 2, tel. 284-01
★ ul. Pomorska 33, tel. 240-34,250-77

Polskie Towarzystwo
Samochodowe

Dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

>

LĘBORK

Przeznaczenie
na zakup wszystkich typów samochodów
Formy kredytu
# denominowany w markach DEM, okres spłaty: do 72 miesięcy,

Np: dla kredytu 75 min zł (Fiat 126p) miesięczna rata z odsetkami wynosi 143,95 DEM

29, 30 października. 7-19
sklep firmowy „Spartan”, 8-12
sklepy PSS „Społem” 11-17 „Ju
bilat” ul. Waryńskiego; 6-13 „Mer
kury”, ul. Armii Krajowej; 8-14
Krzywoustego; 6-12 Chłopska;
8-14 sklep WSOP przy ul. Krzy
woustego; 7-19 sklep „Wimaż”;
7-10 ul. Wolności, Okrzei, Czołgi
stów, 10-15 (piekarniczy), ul. Sta
romiejska; (całą dobę) „Zodiak”,
ul. Czołgistów; 8-2 „Kwadrat”, ul.
Staromiejska, „Colet”, ul. Sienkie
wicza.
31 października. Sklep spo
żywczy „Zodiak” ul. Czołgistów
czynny całą dobę, „Spartan”, ul.
Legionów Polskich w godz. 7-19,
sklep ogólnospożywczy, ul. Staro
miejska czynny w godz. 10-15,
sklep „Kwartet”, ul. Staromiejska
czynny w 8-20, „Delikatesy”, ul.
Zwycięstwa czynny w godz. 8-17.
1 listopada. Sklep „Zodiak”, ul.
Czołgistów czynny całą dobę,
„Spartan”, ul. Legionów Polskich
od 7 do 19, sklep ogólnospożywczy
od 10 do 18, „Delikatesy”, ul. Zwy
cięstwa w godz. 8-19. Sklepy przy
ul. Kaszubskiej (wszystkie) będą
czynne w godz. 7-20.

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

dla kredytu 140 min zł (Polonez) miesięczna rata z odsetkami wynosi 268,7 DEM

Mirosław Krom, Mirosław Marek Kromer.
Skład i łamanie: DOW „Rondo”.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne sp. z o.o. w Koszalinie.
El

DYŻURY APTEK
SŁUPSK - Pod Mnichem, ul. Ar
mii Krajowej, tel. 288-57 (31 X - 6
XI) - Przy Dworcu, ul. Kołłątaja, tel.
279-14.,
BYTÓW - Jesionowa, ul. Domań
skiego, tel. 44-19 (od 31X) Pod Orłem,
ul. Wojska Polskiego, tel. 25-55.
CZŁUCHÓW - Nowa, ul. Sobie
skiego, tel. 11-78 (od 31X) Oberland,
ul. Długosza.
USTKA - Panaceum, ul. Koperni
ka, tel. 14-43-67 (od 31 X) Reme
dium, ul. Kardynała Wyszyńskiego,
tel. 146-969.
LĘBORK - Bluszowa, ul. Czołgi
stów, tel. 62-17-05 (od 31X) Pod Wagą,
ul. Tfczewska, tel. 62-17-05.
MIASTKO - Piastowska, ul. Długa,
tel. 2245 (1XI) Piastowska, ul. Długa,
tel. 2245.
SŁAWNO - Pharmacum, ul. Jed
ności Narodowej, tel. 38-49.

SŁUPSK: Milenium - Sala A Mały Budda, USA, godz. 17.45, Wilk,
USA, godz. 20, (od 31X do 3 XI) - nie
czynna; Sala B - Kolonia kama, USA,
godz. 17.15,19.30, (od 31X do 3 XI) Kolonia karna, USA, godz. 17.15,
Mały Budda, USA, godz. 19.30.. n‘
USTKA: Delfin - Wystrzałowe
dziewczyny, USA, godz. 17, Gliniarz z
Beverly Hüls 3, USA, godz. 19, (29 30-31XI) - Wichrowe wzgórza, USA,
godz. 17 i 19.
CZŁUCHÓW: Uciecha - Naga
broń 33 1/3, USA, godz. 16.30 i 19.
LĘBORK: Fregata - nieczynne.
SŁAWNO: Dom Kultury - nieczyn
ne.
MIASTKO: Dom Kultury - nie
czynne.

dla kredytu 176 min zł (Fiat Uno) miesięczna rata z odsetkami wynosi 337,8 DEM

WYSTAWY

# Złotowy
- oprocentowany od 39% w stosunku rocznym
- okres spłaty do 48 miesięcy
Prowadzimy katalog samochodów w sprzedaży ratalnej,
w woj, koszalińskim i słupskim
Przyjmujemy również lokaty złotowe z negocjonowanym
oprocentowaniem kwot powyżej 50 min zł
czas deponowania
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

%
28%
31%
35%

powyżej 50 min

powyżej 100 min
+1,4%
+ 3%
+ 3%

+ 1%
+ 2%
+ 2%

ZAPRASZAM
ZARZĄD MIASTA
SZCZECINKA
zawiadamia
o przystąpieniu do sporządze
nia zmiany do miejscowego
planu ogólnego zagospodaro
wania przestrzennego miasta
Szczecinka w części dotyczą
cej terenu zlokalizowanego
przy ul. Mickiewicza, użytko
wanego jako ogródek jorda
nowski, na cele usług admini
stracyjnych.
Zainteresowani mogą zgłaszać
uwagi i wnioski dotyczące spo
sobu zagospodarowania ww.
terenu.

Wnioski w formie pisemnej
przyjmowane będą w sekreta
riacie Urzędu Miasta w pok. 15
do 30 listopada 1994 r. GK1859

W||yT

28.10.1994 r.
NBP
PKO
KOSZALIN
PKO
SŁUPSK
KANTOR
KOSZALIN
KANTOR
SŁUPSK

"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, tel./fax: 298-57
w Drawsku Pomorskim: ul. Piłsudskiego 29, tel. 327-79
w Koszalinie: ul. Piłsudskiego 43, telefax 424-058
w Kołobrzegu: ul. Zwycięzców 11, tel. 27149
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

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

marka
RFN
15.133
15.751

skup
sprzedaż
skup 15.120
sprzedaż 15.370
skup 15.250
sprzedaż 15.430
skup 15.150
sprzedaż 15.350
skup 15.200
sprzedaż 15.320

dolar
USA

skup 22.615
sprzedaż 23.539
PKO - skup 22.790
KOSZALIN sprzedaż 23.210
skup 22.800
PKO
SŁUPSK sprzedaż 23.050
KANTOR skup 22.700
KOSZALIN sprzedaż 23.150
KANTOR skup 22.830
SŁUPSK sprzedaż 23.000

NBP

Redaktor naczelny - Mirosław Marek Kromer
I zastępca redaktora naczelnego - Aleksandra
Worsztynowicz, zastępca redaktora naczelnego, kierownik
redakcji „Głosu Słupskiego” -Andrzej Zaczyński, sekretarz
redakcji- Krystyna Juszkiewicz, Przemysław Stefanowski,
Jerzy Szych.
Wydawca: Dziennikarska Oficyna Wydawnicza „Rondo” sp.
z o.o. ,ul. Piłsudskiego 43,75-502 Koszalin, teL/fex4240-58.
Kieruje Zarząd: Jerzy Blicharski, Waldemar Ćwięka,

999 - Pogotowie Ratunkowe, 998
- Straż Pożarna, 997 -Policja, 24762 - Straż Miejska, 991 -Pogotowie
Energetyczne, 992 - Pogotowie Ga
zownicze, 994 - Pogotowie Wodno
kanalizacyjne, 993 - Pogotowie Cie
płownicze Słupsk, 913 - Biuro Nu
merów, 933 - pociągi przyjeżdżające
do Słupska, 934 - pociągi odjeżdżąjące ze Słupska, Pomoc drogowa cało
dobowa, tel. 27940. Alkoholowy Te
lefon Zaufania, Słupsk, tel. 242-78,
wtorki i czwartki w godz. 16-20. Pora
dnia dla uzależnionych, Słupsk, tel.
274-32 (poniedziałek, wtorek, czwartek
10-16). Radio TAXI - dla niepełno
sprawnych Słupsk, tel. 433-748. In
formacja o AIDS tel. 958. Poradnia
Specjalistyczna, Słupsk, tel. 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 piąt
ku w godz. 11-13.
SŁAWNO: Pomoc drogowa całodo
bowa 36-85.
LĘBORK: Delikatesy „Zodiak”,
zapraszają codziennie od poniedział
ku do soboty, czynne całodobowo, w
niedzielę 8-24. - Postój taksówek:
przy dworcu PKP, tel. 624-838, przy
placu Pokoju, tel. 622-824 (czynne całą
dobę).

KINA

w systemie

S.A.

HANDEL W ŚWIĘTA
SŁUPSK
Sklepy spożywcze: 6-16 (w

TELEFONY

o godz. 20 w kawiarni Młodzieżowego

„Rewolucja” w kulturze...

Wieczór intymny w „Rondzie”

SOBOTA-WTOREK, 29.10-1.11.1994 r.

zmiana
+23
+25
+20
+20

::
+50
-20
•20

zmiana
-15
-15
•60
-20
—

—-20
-20

SŁUPSK: Muzeum Pomorza Środ
kowego - czynne od 10 do 16. Zamek
Książąt Pomorskich: "Skarby ksią
żąt pomorskich", Sztuka dawna Pomo
rza od XIV do XVIII w. "St. I. Witkie
wicz - firma portretowa". Młyn Za
mkowy - "Dawna i współczesna sztu
ka ludowa na Pomorzu Środkowym.
BWA - wystawa Marka Targońskiego
- „Obiekty" - Galeria Kameralna, ul.
Partyzantów 31A - "Performance Keesa Mola (Breda, Holandia), „Baszta
Czarownic” - modele żaglowców, we
rnisaż wystawy Janusza Zmurkiewicza (wystawa czynna będzie do 30 X).
MCK: kawiarnia czynna w godz
13.30- 21.30 (sob. prac. 8-16) - werni
saż plakatu filmowego. „Antyk” ul.
Grodzka 8 „Słupsk - pamiątki czasu
minionego” ze zbiorów K. Kellera i T.
Warszewskiego. Malarstwo hiszpań
skie ze zbiorów Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II
CZŁUCHÓW: Muzeum Regional
ne czynne: od wtorku do piątku w
godz. 10-16, sob. - niedz. w godz.
10.30-14.30. Pradzieje Ziemi Człuchowskiej, z dziejów Człuchowa, kul
tura ludowa.
BYTÓW: Muzeum Zachodnioka
szubskie (g. 10-15) - wystawa - Po
zaeuropejskie zbiory etnograficzne
Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księ
ży Werbistów w Pieniężnie.
KLUKI: Skansen - czynny od wtor
ku do niedzieli w godz. 9-16 (poniedzia
łek - nieczynny) - kultura i sztuka Słowińców - Zagroda Alberta Klucka.
USTKA: BWA Bałtycka Galeria
Sztuki - Muzeum Znaku Czasu ze
zbiorów Museum Modem art Hünfeld
(wystawa czynna będzie do 24 listopa
da).
LĘBORK: Muzeum ul. Młynarska
14 (czynne 10-15) zaprasza na wysta
wę retrospektywną, .Antologia polskiej
sztuki współczesnej” (malarstwo, gra
fika, rysunek, tkanina ok. 1960-1970).
SŁAWNO: Sławieński Dom Kultury
Malarstwo Longiny Stańczyk, Sławnianie w karykaturze Jacka Frankowskiego.
Wystawy czynne są od wtorku do soboty
w godz. 9-18.
MIASTKO: Galeria M - wystawa
Stefana Morawskiego ze Słupska
"Szkice ze Świeszyna" - plener "Mia
stko'94". Galeria czynna jest od wtor
ku do piątku w godz. 10-14 (sob. w
godz. 10-18).

