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Cerowanie" ulk
Drogowcy łatający
słupskie ulice nie
mogą narzekać na
brak pracy. Wiele z
dróg od dawna na
daje się jedynie do
generalnego
re
montu.

Józefa M. wykupiła miejsce na cmentarzu komunalnym w Bobolicach. Była to kwatera po
zmarłej wiele lat temu matce, której zwłoki 11 marca zostały ekshumowane i przewiezione na

__ Mcmentarz do Koszalina. Na grobie matki pani Józefy stał nagrobek. Do czasu... - Jestem na cmentarzu w czwartek, pomnik jeszcze jest. Przychodzę w piątek, już go nie ma - rozpacza kobieta.

czytaj str. 3

Nakład gazety 33.905 egz.
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Głos Słupski

VOLKSWAGEN GOLF IV
Czy trzeba to
komentować?

Chcemy pracy! Chcemy Chleba!

- W biały dzień ludzie będą rozbijać szyby wystawowe, żeby
dostać się do żywności!- krzyczał wczoraj rano przed siedzibą
SdRP w Słupsku Jan Prusiński, mieszkaniec Ustki. Wokół nie
go zgromadziło się kilkudziesięciu bezrobotnych ze Słupska i
okolic, którzy później poszli do Urzędu Miejskiego krzycząc:
„Chcemy pracy! Chcemy chleba!”. Na koniec dotarli do Miej
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Z czego żyć, z czego się utrzymy- Pawłowskiej - dyrektora MOPRwać?! Mam 120 zł miesięcznie, kie u, większych zasiłków dla bezrobot
dy same opłaty za mieszkanie wy nych - mówiła Czesława Atrasznoszą ponad 200 złotych! - grzmiał kiewicz, jedna z organizatorów ze
Jan Sęktas, 57-letni mieszkaniec brania.
Słupska. Zebrani przed siedzibą
Grupa przeszła pod Urząd Miej
SdRP przedstawili się jako Grupa ski, gdzie skandowała: ,,Mazurek
Inicjatywna Bezrobotnych. - Chce do nas!” Z ratusza wyszedł Miro
my pracy, tanich kredytów dla sław Pająk, radny AWS. Razem z
małych firm, odwołania Jadwigi nim do prezydenta udała się pięcio

osobowa delegacja wzburzonego
tłumu. Prezydent wyprosił z gabi
netu przedstawicieli mediów, któ
rzy chcieli być obecni przy rozmo
wach.
Później tłum ruszył w stronę sie
dziby MOPR-u. Tam spotkała się z
nimi dyrektor Jadwiga Pawłowska.
Po trzygodzinnych negocjacjach
odwiodła bezrobotnych od zamiaru
okupacji budynku.
Prezydent J. Mazurek obiecał
pomoc dla MOPR-u, którego tego
roczny budżet jest mniejszy o 50
proc. w stosunku do potrzeb. Pienią
dze nadejdą też z Urzędu Wojewódz
kiego z Gdańska. Jaka to będzie
kwota, na razie nie wiadomo, (kow)
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Masz pytanie lub problem?

Napisz, zadzwoń do nas!
SŁUPSK

42-54-18
W redakcji dyżuruje

8.30-16.00

IRENA ORŁOWSKA
Debata budżetowa
Dzisiaj o godz. 10 w sali Domu
Kultury przy ul. Kosynierów w
Ustce rozpocznie się kolejna sesja
Rady Miejskiej. Głównym tematem
obrad będzie tegoroczny budżet
miasta. (LL)

Fot. Krzysztof Tomasik

Angielskie rakiety dla polskiego „Huzara”?

Na poligonie w Wicku Morskim odbyła się wczoraj prezenta
cja nowoczesnej rakiety przeciwlotniczej „Starstrike”. Angiel
ska firma „Short Missile” zapoznała ze swoją ofertą przedsta
wicieli polskiej armii, w tym dowódcę Wojsk Lotniczych i Obro
ny Powietrznej - generała Kazimierza Dzioka.
Jak już informowaliśmy, angielscy żołnierze z 12. Regimentu Kró
lewskiej Artylerii od tygodnia ćwi
czą na poligonie w Wicku. W obec
ności polskich gości najpierw poka
zali możliwości manewrowe samo
bieżnych wyrzutni rakiet „Stor
nier”. Następnie żołnierze Jej Kró
lewskiej Mości odpalili dwa pociski
„Starstrike”, które bezbłędnie tra
fiły w cele pozorujące śmigłowce.

Przedstawiciel producenta zachwalał zalety rakiet. Mogą być
wystrzeliwane z ręcznej wyrzutni,
z pojazdów opancerzonych lub ze
śmigłowca, np. polskiego „Huza
ra”. Kierowane laserem rakiety
mają wysoką celność i skuteczność.
Są bardzo szybkie i nowoczesne. Na
uzbrojeniu brytyjskiej armii znaj
dują się dopiero od września ubie
głego roku. (bos)
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dnie projekcji „Ogniem i mie
czem” sala kina „Milenium” za
pełniona była prawie po ostatnie
miejsca. Teraz frekwencja nieco
zmalała.
Dużą popularnością cieszą się
także książki. W słupskim „Empi
ku” trzy tomy „Ogniem i mieczem”
kosztują - w zależności od wydaw
nictwa - 18-170 złotych. Wiele

Komputery w lesie
W Nadleśnictwie Ustka wprowadzane są mi
nikomputery, które w znacznym stopniu uła
twią pracę leśników. W tej chwili jest tam pięć
takich urządzeń. Do końca roku będzie piętna
ście.
— Jest to właściwie podręczny notes elektronicz

ZRZESZENIE KRAJOWE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OFERUTE WSZYSTKIM KLIENTOM

KREDYTY, LOKATY
o atrakcyjnym oprocentowaniu

ORAZ INNE PRODUKTY I USŁUGI BANKOWE
ZAPRASZAMY |
DO ODDZIAŁU BBR S.A. W KOSZALINIE I
Oddział BBR SA w Koszalinie
75-200 KOSZALIN, al. Armii Krajowej

osób kupuje również albumy za
wierające zdjęcia z planu filmowe
go.
W „Milenium” „Ogniem i mie
czem” możemy oglądać do końca
marca. Później rozpocznie się
czekanie na „Pana Tadeusza”
Andrzeja Wajdy. Premiera fil
mu przewidziana jest na jesień.
(ori)

ny - mówi Zenon Kamiński, leśniczy w leśnic
twie Pęplino. - Służy do ewidencji drewna i robót
leśnych. Można w nim prowadzić dziennik prac,
a po podłączeniu do drukarki wystawiać doku
menty i faktury. Wszystkie dane można zesłać do
„komputera matki” w nadleśnictwie. Wcześniej
takie rzeczy robiło się ręcznie. Zajmowało to śred
nio dwa dni w miesiącu, teraz - kiłkanaście mi
nut. (bos)

BAŁTYCKI BANK REGIONALNY S.A. W KOSZALINIE

tel. centrala (094) 3462-480
fax 3423-085, telex 532-104
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Sukces „Ogniem i mieczem”
Minęło już pięć tygodni od pre
miery „Ogniem i mieczem”. W
słupskim „Milenium” do tej pory
film ten obejrzało 52 tysiące wi
dzów! W 20-letniej historii słup
skiego kina obraz Jerzego Hoff
mana nie ma konkurenta.
Nawet legendarny „Titanic”
obejrzało „zaledwie” 30 tys. wi
dzów. Przez pierwsze trzy tygo

( MftOBu wSS)
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Po akcji na słupskim -Manhattanie”

Wczoraj informowaliśmy o wtorkowej akcji usteckiej Straży
Granicznej, której funkcjonariusze sprawdzali na słupskim
„Manhattanie” legalność pobytu cudzoziemców. Wylegitymo
wali 22 osoby, a 6 (bez paszportów) zatrzymali.
Wczoraj komendant Strażnicy związku z tym mężczyzna od 2 lat
SG, kpt. Marek Radomski, po przebywa w Polsce nielegalnie.
informował nas, że spośród sze Na wniosek komendanta Mor
ściu zatrzymanych, pięć Ukra skiego Oddziału Straży Granicz
inek po złożeniu wyjaśnień zosta nej wojewoda pomorski wydał
ło zwolnionych. Udowodniły, że decyzję o wydaleniu Ormianina z
ich paszporty zostały w domach Polski w ciągu 24 godzin. Z gru
osób, u których mieszkają w Pol pą innych osób, nielegalnie prze
sce. Natomiast jedyny zatrzyma bywających w naszym kraju,
ny mężczyzna - Ormianin, twier wczoraj odjechał z Gdańska do
dził, że skardziono mu paszport. przejścia granicznego w Medyce.
Ostatecznie okazało się jednak, że Przez pięć lat ma zakaz wjazdu do
paszport ma, ale nieważny i w Polski. (LL)

W słupskim Sądzie Okręgo
wym w procesie 38-letniego Ro
mana G. z podusteckiej Wodni
cy, oskarżonego o zabójstwo 34letniej urzędniczki słupskiego ra
tusza, wczoraj zeznawali świad
kowie.
Beata Ł. żyła z Romanem G.
od 1995 r. Zerwała znajomość,
kiedy konkubent zaczął groził jej
śmiercią. Według prokuratury,
rano 6 maja ub.r. sprawca wtar
gnął do jej mieszkania przy ul.
Henryka Pobożnego w Słupsku,
kiedy wystawiała na klatkę scho
dową worek ze śmieciami. We
pchnął Beatę Ł. do wewnątrz,
uderzył pięścią w twarz i śmiertel
nie zranił nożem w klatkę piersio
wą.
Roman G. nie przyznaje się do
zarzucanej mu zbrodni. Wyja
śnia, że tego dnia przyjechał do
Słupska do psychiatry. W podró
ży towarzyszyła mu matka. Le
karza jednak nie zastał. Wczo
rajsze zeznania matki różniły się
od złożonych przez nią w śledz
twie.
Podczas rozprawy oskarżony
dostał nagle ataku duszności. W
czasie zarządzonej przez sąd
krótkiej przerwy obrzucił matkę
wyzwiskami, (ber)
I Oddział PKO BP

Koszalinie, ul. Zwycięstwa 37
i
PJ7B JMBUD Koszalin

oferują

spłata do 25 lat
Osiedle Bukowe li
Mieszkania 36-85 m kw, domki szeregowe 111 m kw.
Realizacja: grudzień 1999 i 2000 r.. Cena już od 1690 zt/m kw.
Informacja: PIBINBUD, ul. BoWiD 7, te). 341-61-99
GA-1456p
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Polacy nie uczestniczą w akcji Paktu Północnoatlantyckiego

Pierwsza dymisja
Wczoraj wieczorem koalicja Akcji Wyborczej Solidarność-Unii
Wolności miała wznowić rozmowy w sprawie rekonstrukcji rzą
du. Wbrew zapowiedziom polityków AWS i UW, przedpołudnio
we negocjacje nie doprowadziły do ostatecznych rozstrzygnięć.
Jeden z liderów Unii ujawnił, że
najprawdopodobniej będą nowi
ministrowie zdrowia, łączności,
kultury i rolnictwa. Szef Kancela
rii Premiera nie wykluczył, że obok
Janusza Pałubickiego, drugim
ministrem bez teki, który pozosta
nie w rządzie, będzie Jerzy Kropiwnicki.
W odnowionym gabinecie nie
znajdzie się Wiesław Walen
dziak, były szef Kancelarii Pre
miera, który nie przyjął propozycji
premiera objęcia stanowiska mini
stra kultury ani ministra obrony.
Złożył on na ręce Jerzego Buzka
rezygnację z dalszych prac w rzą
dzie. Walendziak przypomniał, że
kiedy opuszczał stanowisko szefa

Samoloty NATO
przesłuchaniach
zaatakowały
B2^2B

Javier Solana, sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckie
go, wydał rozkaz bombardowania Jugosławii. Decyzję tę podjął
wraz z 19 członkami Rady Ambasadorów NATO.
Solana podkreślił, że Sojusz
zdecydował się na operację mili
tarną, by położyć kres katastrofie
humanitarnej w Kosowie. Atak
nastąpił wczoraj wieczorem. Pań
stwa zachodnie podjęły decyzję o
zamknięciu swych placówek dy
plomatycznych w Belgradzie i
ewakuowaniu personelu.
Rzecznik Sojuszu Klaus Peter
Klaiber oświadczył, że pierwsze
ataki zostaną skierowane prze
ciwko punktom obrony przeciw
lotniczej i centrom obrony strate
gicznej. Osiem amerykańskich
bombowców typu B-52 opuściło
bazę brytyjskich sił powietrz
nych. Wezmą one udział w nalo
tach na Serbię. Każdy z nich może
przenieść 20 pocisków typu cru
ise. Również osiem okrętów wo
jennych NATO wypłynęło z portu
Triest na Adriatyk. Dowódca Sta
łej Floty Paktu ną Morzu Śród
ziemnym powiedział, że okręty w
tym rejonie są gotowe do przyłą
czenia się do każdej operacji woj
skowej .
Tymczasem rząd Jugosławii
wprowadził na terytorium kraju
stan wojenny. Premier Momir
Bulatovic uznał decyzję Sojuszu
za agresję na Republikę Federal

Na zdjęciu: amerykański bombo
wiec startuje z bazy Królewskich
Sił Powietrznych RAF w Fairtord
koło Cirencester, w Wielkiej Bryta
nii (PAP/EPA)

Wiceminister gospodarki Janusz
Kaczurba oraz minister z Kance
larii Prezydenta Marek Dukaczewski znaleźli się na liście lu
stracyjnej wydrukowanej na ła
mach Monitora Polskiego.
61-letni Kaczurba przyznał się
do tajnej i świadomej współpracy,
a 47-letni Dukaczewski do pracy w
służbach specjalnych PRL. Trzecia
z kolei lista opublikowana w Mo
nitorze Polskim zawiera 30 na

zwisk. Oprócz dwóch polityków są
na niej sami prawnicy. Nie ma in
nych znanych nazwisk. Jednak
zastępca rzecznika interesu pu
blicznego
Krzysztof Kauba
ujawnił, że do współpracy ze specsłużbami przyznał się również je
den z posłów.
Tymczasem prezydent Aleksan
der Kwaśniewski oświadczył, że
nie zdymisjonuje ministra Dukaczewskiego. Według szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, Mar
ka Siwca, Dukaczewski poinfor
mował wcześniej przełożonych, że
był pracownikiem Wojskowych
Służb Informacyjnych. Wicemini
ster gospodarki Janusz Kaczurba
podał się już do dymisji. Premier
Jerzy Buzek przyjął jego rezygna
cję. (cza)

ną Jugosławii. Jego zdaniem,
prawdopodobieństwo, aby pociski
NATO uderzyły w cele cywilne
jest niewielkie. Jednak obrona
powietrzna tego kraju przygoto
wuje schrony i bunkry na wypa
dek ataków Paktu.
W wielu częściach Kosowa siły
serbskie nadal prowadzą ostrzał
albańskich wiosek. Wstrzymanie
ofensywy przeciwko separaty
stom albańskim było jednym z
warunków, które NATO stawiało
prezydentowi Jugosławii S. Miło
sze viciowi.
- Ż chwilą, gdy zacznie się atak
na Serbię, to będzie to uderzenie
w międzynarodową społeczność powiedział prezydent Rosji Bo
rys Jelcyn w wystąpieniu tele
wizyjnym. Rosyjski prezydent
apelował do bliżej nie znanych
polityków, że powinni przekonać
prezydenta UŚA Billa Clintona,
by nie robił tego tragicznego kro
ku i wstrzymał nalot na Jugosła
wię, gdyż oznacza on wojnę w
Europie, a może i poza nią. (cza)

Ewakuacja szpitala
Kolejny fałszywy alarm o podło
żeniu bomby zdezorganizował pra
cę bydgoskiego Szpitala Gruźlicy i
Chorób Płuc, z którego ewakuowa
no ponad 200 pacjentów. Podczas
wynoszenia chorych zmarły dwie
osoby.
Wieczorem do bydgoskiego szpi
tala zatelefonowała kobieta z infor
macją o rzekomo podłożonej bom

bie. Alarm okazał się fałszywy.
Wśród ewakuowanych byli pacjen
ci w bardzo poważnym stanie. Le
karze zdecydowali, że pięciu najcię
żej chorych pozostanie w szpitalu
pod opieką personelu medycznego.
Resztę pacjentów wywożono karet
kami, autobusami i prywatnymi
samochodami. Akcja trwała godzi
nę. (cza)
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Minister sprawiedliwości Hanna
Suchocka weźmie udział w prze
słuchaniach w związku z ubiega
niem się o stanowisko sekretarza
generalnego Rady Europy. Rozmo
wy odbędą się w Strasburgu.
Szef polskiego resortu sprawie
dliwości ma dwóch konkurentów:
Austriaka Waltera Schwimmera, który jest kandydatem konser
watywnej chrześcijańsko-demokratycznej grupy poselskiej, oraz
socjalistę Terry Davisa.
Wybory sekretarza generalnego
RE odbędą się w czerwcu. Jego
mandat trwa pięć lat. (cza)

GUS o stanie
Wiceprezes Głównego Urzędu
Statystycznego Janusz Witkow
ski poinformował, że według naj
nowszych zestawień statystycz
nych Produkt Krajowy Brutto
wzrósł w IV kwartale ubiegłego
roku o 2,9 procent w stosunku do
IV kwartału roku 1997. Jego zda
niem był to najniższy wzrost PKB
od 1995 roku.
Natomiast w lutym br. w gospo
darce nie nastąpiły jakieś widocz
ne zmiany. Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw wynio
sło 5.817.900 tysięcy osób i było o
0,3 procent niższe niż przed ro
kiem.

Z kolei stopa bezrobocia wzrosła
do 11,9 procent, gdyż w lutym przy
było 99,8 tysiąca osób bez pracy.
Łącznie bez stałego zatrudnienia
pozostaje 2.146.600 osób, z czego
77 procent nie ma prawa do stałe
go zasiłku.
W ubiegłym roku przeciętne wy
nagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw wyniosło 1.625
złotych 95 groszy. Natomiast prze
ciętna emerytura i renta pracowni
cza, pochodna i kombatancka brut
to ukształtowała się na poziomie
770 zł 41 groszy. Ceny towarów i
usług konsumpcyjnych wzrosły o
0,6 procent.
W ostatnich dwóch miesiącach
tego roku oddano do użytku 7,9
tysiąca mieszkań, czyli o 33,7 pro
cent mniej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. Zaś docho
dy budżetu państwa w tym okresie
wyniosły 17.376,100 milionów zło
tych, a wydatki 24.762,400 milio
na złotych, (cza)

Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Stanisław Alot
oświadczył, że zgodę na zacią
gnięcie przez Zakład kredytu w
wysokości 790 milionów złotych
na marcowe wypłaty emerytur,
rent i zasiłków wyraził minister
finansów.
Według prezesa, zamieszanie
wokół ZUS wynika stąd, że zmia
ny przepisów spowodowały prze
sunięcie o miesiąc płatności skła
dek na ZUS.
Alot zapewnił, że sytuacja w
jego firmie stabilizuje się, a skład
ki, które wpłynęły w tym miesią
cu, są wyższe niż w lutym. Dodał,
że ZUS nie grozi bankructwo, a
wypłaty świadczeń nie są zagro
żone, (cza)

Raport NIK
o drogach
Z raportu Najwyższej Izby Kon
troli wynika, że większość samo
rządów nie radzi sobie z zarządza
niem drogami, co pośrednio wpły
wa na stan bezpieczeństwa na tych
drogach.
Jacek Uczkiewicz, wiceprezes
Izby, powiedział, że we wszystkich
badanych gminach nie prowadzo
no zgodnej z przepisami ewidencji
dróg i mostów, dokumenty były czę
sto nieaktualne. W wyniku tego
prawie trzy tysiące dróg nie znala
zło się w ewidencji.
Zdaniem kontrolerów NIK, przy
czyną złego zarządzania drogami
są zbyt małe dotacje z budżetu pań
stwa. Winę - według NIK - ponosi
też ministerstwo transportu, które
nie wydało przepisów o warunkach
technicznych, jakim powinny odpo
wiadać trasy publiczne.
Tymczasem rzecznik resortu
transportu Elżbieta Jeranowska
zapewniła, że odpowiednie przepi
sy są już gotowe i podpisane przez
jej szefa oraz ministra spraw we
wnętrznych i administracji. Doda
ła, że niedługo odpowiednie rozpo
rządzenie ukaże się w Dzienniku

Ustaw, (cza)

Wkrótce procesy
lustracyjne
Poseł Stefan Niesiołowski
(AWS-ZChN) uważa, że osoby,
które przyznały się do współpra
cy ze służbami specjalnymi PRL
nie powinny pełnić wysokich
funkcji państwowych. Jego
zdniem, służby te nie działały dla
dobra Polski.
Innego zdania jest lider SLD Le
szek Miller. Uważa on, że współ
praca ze służbami bezpieczeństwa
nie jest powodem do wstydu. - Były
szef CIA George Bush został prezy
dentem Stanów Zjednoczonych, a
długoletni szef wywiadu Rosji Jew
gienij Primakow premierem tego
kraju - powiedział Miller.
Tymczasem zastępca Rzecznika

Pinochet bez immunitetu
Brytyjska Izba Lordów zadecy
dowała, że byłemu dyktatorowi
Chile Augusto Pinochetowi nie
przysługuje immunitet dyploma
tyczny i może on zostać wydany
hiszpańskiemu wymiarowi spra
wiedliwości.
Oznacza to, że nie ma przeszkód,
by wydalić z Wielkiej Brytanii Pinocheta. Wniosek o ekstradycję do
Hiszpanii został złożony już w
ubiegłym roku. Od października
generał przebywa w Londynie w
areszcie domowym. Jego adwoka
ci twierdzili, że jako dożywotni se
nator Chile jest on chroniony im
munitetem. Jednak Izba Lordów
uznała, że wobec zarzutów zbrod
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Kancelarii, premier oczekiwał od
niego gotowości do pracy na innym
stanowisku. - Po głębokim namy
śle uznałem, że takiej gotowości we
mnie nie ma - dodał.
Rzecznik UW Andrzej Potocki
uważa, że przeszkodą dla głębokiej
rekonstrukcji rządu są wewnętrz
ne spory AWS.
* * *
Prezydencki prawnik Ryszard
Kalisz oświadczył, że prezydent
Aleksander Kwaśniewski jest
gotowy do podjęcia każdej decyzji
dotyczącej interwencji zbrojnej w
Kosowie. Dodał, że przez całą noc
A. Kwaśniewski był w stałym kon
takcie z przedstawicielami rządu i
służb specjalnych.

Rzecznik rządu Krzysztof Luft
poinformował, że w chwili obecnej
nie jest planowany udział polskie
go wojska w ewentualnej akcji po
wietrznej sił NATO w Kosowie ani
w żadnej innej akcji militarnej.
Szef Biura Bezpieczeństwa Naro
dowego Marek Siwiec powiedział,
że Polska popiera atak wojsk NATO
na Jugosławię. Jego zdaniem, wo
bec fiaska negocjacji pokojowych,
nie było innego rozwiązania. Mini
ster dodał, że operacja lotnicza So
juszu w Serbii ma mieć charakter
bojowy. Polska jednak nie weźmie w
niej udziału, ponieważ nie ma odpo
wiedniego sprzętu.
Według ustawy o zasadach użycia
sił zbrojnych poza granicami kra
ju, udział wojska w konflikcie
zbrojnym, wzmocnienie sił sojusz
niczych lub udział w misji pokojo
wej wymaga decyzji prezydenta na
wniosek Rady Ministrów, (cza)

wypłacalny

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

ni, tortur i ludobójstwa ochrona
dyplomatyczna nie obowiązuje.
Dyktator może być jednak sądzony
tylko za przestępstwa popełnione
po roku 1988. (cza)
Na zdjęciu: przeciwnicy generała
demonstrują przed rezydencją w
Wentworth, w której przebywa w
areszcie domowym były dyktator
chilijski (PAP/EPA)

Interesu Publicznego Krzysztof
Kauba oświadczył, że pierwsze
procesy przed Sądem Lustracyj
nym o stwierdzenie prawdziwości
oświadczeń lustracyjnych mogą
być wszczęte nie wcześniej niż w
drugim kwartale - czyli między
kwietniem a czerwcem bieżącego
roku.
Do sądu trafią oświadczenia
członków rządu, pracowników
Kancelarii Prezydenta, parlamen
tarzystów, a także sędziów, proku
ratorów i adwokatów, którzy nie
przyznali się do współpracy ze
specsłużbami, a które wzbudzają
podejrzenie rzecznika, czyli proku
ratora lustracyjnego, (cza)

Znam ich od podszewki
Te słowa o swoich podwładnych
wypowiedział policjant Marek S.,
zeznający wczoraj przed koszaliń
skim Sądem Okręgowym w spra
wie nieumyślnego spowodowania
śmierci Przemka Czai. Na pytania
odpowiadało także sześciu innych
funkcj onariuszy.
Rok temu, gdy na ulicach Słupska
rozgrywały się feralne zajścia, Ma
rek S. pełnił funkcję zastępcy na
czelnika wydziału prewencji i był
przełożonym oskarżonego Dariusza

W. Ten ostatni jeszcze przed feral
nymi wydarzeniami miał się ubie
gać o przydzielenie do innego wy
działu, nie związanego z zabezpie
czaniem masowych imprez. Świa
dek powiedział, że nic o tym nie
wiedział. Według niego, Dariusz W.
nie brał bezpośrednio udziału w
akcjach policji podczas meczu - był
w rezerwie i czekał na decyzje poli
cyjnego dyspozytora. Marek S.
stwierdził ponadto, że oskarżonemu
nie może nic zarzucić, (mrc)
wał bezdomny. Właściciel altanki
poniósł stratę w wysokości ponad
tysiąca złotych.

Zwłoki na przystani
W Dąbkach, gmina Darłowo, na
przystani rybackiej znaleziono
zwłoki 59-letniej kobiety. Jak wy
kazały oględziny lekarskie, bezpo
średnią przyczyną zgonu było ostre
zatrucie alkoholowe.
Papierosy, słodycze
Nieznani dotychczas sprawcy
włamali się do sklepu spożywcze
go przy ul. Wojska Polskiego w Bia
łogardzie. Ukradli papierosy, słody
cze i inne artykuły spożywcze, o
łącznej wartości 2.600 złotych.
Świnki z chlewni
W Kłaninie koło Będzina włama

no się w nocy do chlewni należącej
do Przedsiębiorstwa Rolnego RolTym w Tymieniu. Sprawcy ukradli
10 warchlaków. W przedsiębior
stwie wyliczono, że były one warte
1.400 złotych, (iza)
Nocne „zakupy”
Wczoraj w nocy w Słupsku zło
dzieje włamali się do sklepu spo
żywczego przy al. 3 Maja. Ukradli
papierosy, kawę i inne artykuły
spożywcze. Straty wykarze inwen
taryzacja.
Bezdomny gość
W Ustce Straż Pożarna gasiła
altankę, którą czasowo zamieszki

Koło z gaśnicą
W Rędzikowie okradziono „malu
cha”. Właściciel stracił koło zapa
sowe, gaśnicę i klucze, o łącznej
wartości 300 złotych.
W Mielnie po włamaniu do fiata
170 skradziono radioodbiornik.
Uwaga na rowery!
W Kępicach złodzje ukradli z
klatki schodowej warty 1,2 tys. zł
rower górski. Natomiast w Śłupsku rower górski zniknął z piw
nicy. Podobny rower skradziono
także z jednej z piwnic przy ul.
Żeromskiego w Koszalinie.
(kow)

NASZE ZYCIE

Czwartek, 25.03.1999 r.

Cmentarny spadek
Józefa M. wykupiła miejsce na cmentarzu komunalnym w Bobolicach. Była to kwatera po
zmarłej wiele lat temu matce, której zwłoki 11 marca zostały ekshumowane i przewiezione na
cmentarz do Koszalina. Na grobie matki pani Józefy stał nagrobek. Do czasu...
- Jestem na cmentarzu w czwartek, pomnik jeszcze
jest. Przychodzę w piątek, już go nie ma - rozpacza
kobieta. - No to dawaj szukać po całym cmentarzu, kto
go ukradł.
Pani Józefa zaangażowała do poszukiwań męża.
Cmentarz w Bobolicach jest jednak dość duży, stąd
jego penetrowanie przez małżeństwo M. trwało dłu
go. Ale zakończyło się sukcesem.
- My ganialiśmy po wszystkich grobach, a pomnik
stał nie dalej jak ze trzydzieści metrów - ocenia Mi
ron M., mąż pani Józefy. - Na nagrobku nie było już
tablicy. Za pomnikiem schowali krzyż, co też stał na
babki grobie. Zaraz kapnąłem się, kto tam przecią
gnął pomnik. W nocy przeciągnęli na „swój”grób. Po
szedłem na policję i powiedziałem, kto tak brzydko po
stąpił.
Nagrobek po matce pani Józefy przejęła Stanisła
wa C. Zdjęła z niego pękniętą tablicę. Kamieniarzowi
zleciła rozebranie pomnika i ustawienie go na nowym
miejscu.
- Pomnik pozwoliła mi zabrać siostra Józefy M. tłumaczy się Stanisława C. - To ona go kiedyś po
stawiła na grobie matki i miała do niego pełne prawo.
Gdybym wiedziała, że będzie taka awantura, dałabym
sobie spokój z tym pomnikiem.
Miron M. nie zamierza odpuścić „spadku” po teścio
wej. Jest gotów pojechać do prokuratora... (mdm)

Wydawniczy bubel za nasze pieniądze

„Darwin sługa Żydów”
Dlaczego 150 lat temu Darwin
ogłosił teorię ewolucji i jak to się
stało, że podbiła ona świat?
Wyjaśnia to lekarz Jerzy Jaśkowski z Franciszkańskiego Ru
chu Ekologicznego w Gdańsku w
„uczonym” referacie, świeżo opu
blikowanym w książce „Od energe
tyki atomowej do wiatrowej”, któ
ra ukazała się staraniem klubu
ekologicznego „Czuwanie” w Da
rłowie za pieniądze z budżetu woj.
koszalińskiego (czyli za nasze

wspólne), dzięki wojewodzie Annie
Grażynie Sztark. Referat ten zo
stał wygłoszony w Darłowie w 1997
r. na imprezie z udziałem... zagra
nicznych gości.
Darwin to sprawa Żydów. Chcieli
oni przejąć w cywilizacji rzymskiej
chrzecijański rząd dusz. Trzeba
więc było stwierdzić, że nie Bóg
stworzył ziemię - taki jest wstęp J.
Jaśkowskiego. Darwin ogłosił swo
ją teorię. „Jak wynika z historii,
książka Darwina w jednym dniu

zniknęła z półek księgarskich i sta
ła się bestsellerem wydawniczym.
Wszystko byłoby jasne w dobie ra
dia i telewizji, ale zupełnie zagad
kowe było tak błyskawiczne rozej
ście się tej pracy 150 lat temu”.
Doktor Jaśkowski wcale się nie
dziwi. „Okazało się, że żoną Dar
wina była córką Marksa. Marks
zaś był to taki żydowski komuni
sta, dziewiętnastowieczny. Mark
sa finansował inny żydowski ka
pitalista Engels (...) Tak więc taki
wykup przez podstawionego En
gelsa i rozesłanie tej książki do
ośrodków zajmujących się biolo
gią jest ewidentnym przykładem
współczesnego marketingu. Zresz
tą Żydzi w handlu zawsze przodo
wali.”
Po takim wstępie wątpimy, by
ktoś miał ochotę zgłębiać tajniki
atomowej energetyki... (Z)
'
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ża Andrzej Trędowski działacz
koszalińskiej SdRP. - Z sondażu
opinii publicznej wynika, że z mie
siąca na miesiąc sytuacja jest co
raz gorsza. Społeczeństwo źle oce
nia i wypowiada się o pracy wła
dzy. I taka jest prawda. Niektórzy
ministrowie się nie sprawdzają.
Myślę o służbie zdrowia i szkolnic
twie. Jednak nie orientuję się, czy
są odpowiedni ludzie na te stano
wiska.
Poseł Roman Giedrojć ze Zjed
noczenia Chrześcijańsko-Narodowego przekonuje, że w obecnym
rządzie jest miejsce dla jego partii.
Mówi, że ZChN ma wielu dobrych
fachowców i może obsadzić różne
resorty, m.in. finansów, edukacji,
kultury, łączności. - Nawet wice
premier wchodzi w grę - mówi po
seł, ale nie chce jasno stwierdzić,
czy chodzi mu o Henryka Goryszewskiego. Broni Ryszarda
Czarneckiego. - To bardzo dobry
specjalista. Studiował w Anglii.
krew - mówi. - Reforma admini Mógłby być ministrem kultury - do
stracyjna państwa zakładała re daje.
- Ciągłe sygnały w mediach o
konstrukcję rządu i dostosowanie
jego struktury do nowego ustroju. złym funkcjonowaniu resortu
Rząd powinien być sprawny i wy zdrowia, MON, rołnictwa i kultu
ry mówią, że trzeba coś zrobić dolny.
Odnosząc się do obsady stanowi ocenia Anna Sztark (AWS) do
radca wojewody zachod
niopomorskiego. - Jed
nak przy zmianach nie
foLtJitWA tAólB ’
chodzi tylko o to, że ktoś
Wfc 2 uyii W»p/0i(Ą
jest zły czy źle wypełnia
fbp
7W,?jf
obowiązki. Po prostu przy
poświęceniu i zdrowiu
W>1ĄK Dc SKL .
włożonym w pracę okazu
je się, że w pewnym mo
mencie brakuje już siły.
Co do reformy edukacji,
myśłę, że jest ona łepiej
przygotowana, a przynaj
mniej reformatorzy słu
chają uwag i argumen
tów.
- Rząd przy rozwiązy
waniu problemów okazał
się niekompetentny mówi Andrzej Niski,
reprezentant UP z Ko
szalina. - Premier miał
dwa wyjścia - ałbo sa
ska ministra kultury, W. Kaźmier memu zrezygnować ze stanowi
czak przypomniał, że Joanna Na- ska, albo podziękować niektórym
zarowa była ostro krytykowana ministrom. Najwięcej zastrzeżeń
już miesiąc po objęciu resortu z po budzą ministrowie bez teki. Mam
wodu małego wyrobienia politycz wrażenie, że to jest utrzymywanie
nego i „wąskiego spojrzenia” na partyjnych kolegów. To zjawisko
sprawy kultury. - Moim zdaniem, jest niepokojące, zwłaszcza że
najlepszym kandydatem na mini przeniosło się na niższe szczeble.
stra kultury byłby poseł Juliusz Ludzi na stanowiskach zaczyna
Braun - twierdzi W. Kaźmier się obsadzać według przynależno
czak.
ści partyjnej, a nie umiejętności.
- Zmiany są potrzebne - uwa
(LL, esz)

Premier i rządząca ko
NASZA SONDA alicja AWS-UW zabrali
się za zapowiadaną od początku roku rekonstruk
cję rządu. Wiadomo już, że posady stracą, oprócz
ministra ds. służb specjalnych, pozostali ministro
wie bez teki. Premier Jerzy Buzek negatywnie oce
nił kierownictwa pięciu resortów, wicepremier Le
szek Balcerowicz powiedział, że źle działają kolej
ne trzy. Już wkrótce będzie wiadomo, kto straci sta
nowisko, a kto zachowa.

Ministrowie
do wymiany?
- Odchudzenie rządu jest bardzo
pożądane. Byłoby dobrze, gdyby
zakres poszczególnych resortów zo
stał jasno i precyzyjnie określony uważa Andrzej Piotrowski, wice
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Słupsku. - Jeśli zaś chodzi o mi
nistra zdrowia, którego
wymienia się wśród odcho
dzących z rządu, to muszę
powiedzieć, że resort nie
wykazał się dotąd ani
sprawnością legislacyjną,
ani organizacyjną, szcze
gólnie w zakresie wprowa
dzanej reformy. Ze wszyst
kich ministrów ostatnich
lat najlepiej sprawdził się
w tej roli prof. Marian
Miśkiewicz i jego właśnie
widziałbym na czele resor
tu. Powinien on w obecnej
sytuacji zająć się pracami
strategicznymi, bo pienię
dzy już nie dzieli.
- Zmiany nie są wyni
kiem źle czy dobrze wpro
wadzanych reform - uwa
ża Ryszard Janas z ko
szalińskiej UW. - Po prostu
wokół premiera są niepotrzebne
przyrosty. Ministrów jest za dużo.
Dla niektórych zabrakło nawet tek.
Sądzę, że rządowi łatwiej będzie
pracować z mniejszą grupą.
Władysław Kaźmierczak, dy
rektor słupskiego Biura Wystaw
Artystycznych i szef Rady Regio
nalnej Unii Wolności, uważa, że re
zygnacja z ministrów bez teki jest
bardzo słusznym posunięciem. Wielu z nich robiło w rządzie złą

Śmierć za 10 złotych
- Dla Jarosława B. życie ludzkie jest warte 10 złotych. Za tyle
skatował człowieka na oczach jego matki. Ciężko znaleźć sło
wa na określenie uczuć, które targają mną do dziś, mimo że
miałem do czynienia z wieloma pobiciami. To bestialski, ban
dycki czyn! - prokurator Robert Firlej nie krył wzburzenia w
mowie oskarżycielskiej. W słupskim Sądzie Okręgowym zakoń
czył się właśnie proces 22-letniego Jarosława B. Wkrótce za
padnie wyrok.
W październiku 1997 r. konkubi
Nachodził Zygmunta A. kilka
na Zygmunta A. wiozła dziecko z krotnie, ale nadużywający alkoho
przedszkola taksówką. Nie miała lu dłużnik wciąż nie miał pienię
10 złotych za kurs i w zastaw dała dzy. W końcu Zygmunt A. poszedł
taksówkarzowi dowód osobisty z „egzekutorem” pożyczyć je od
konkubenta. Taksówkarzowi nie matki. Kobieta jednak odmówiła.
udało się wyegzekwować długu i Wówczas Jarosław B. na jej oczach
woził dokument dłużnika w samo ciężko pobił Zygmunta A. - ude
chodzie. Po kilku dniach taksówką rzał pięścią i kopał. Mężczyzna
jechał Jarosław B. Zorientował się, czuł się źle, ale zwlekał z pójściem
że dowód należy do klienta, który do lekarza. Po trzech dniach zma
nie zapłacił za kurs. Przejrzał do rł w domu. Miał m.in. obrzęk
kument, zapamiętał adres i posze mózgu, połamane żebra, odmę
dł do Zygmunta A. po pieniądze, opłucnową i rozległe wylewy w
podając się za... syna taksówkarza. mięśniach.
Zażądał 40 złotych.
Razem z Jarosławem B. przed

Kiedyś by kupić Fiata na raty
musiałeś wybierać pomiędzy
Bankiem i Autotak. Dzisiaj
nowy Autotak daje Ci to, co
najlepsze w obu systemach,

„Cerowanie” ulic
Drogowcy łatający słupskie ulice nie mogą narzekać na brak
pracy. Wiele z dróg od dawna nadaje się jedynie do generalne
go remontu, a uzupełnianie w nich ubytków pomaga zaledwie
na kilka tygodni.
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sądem stanęło pięciu innych mło
dych słupszczan - Piotr S., Łu
kasz B., Robert R., Artur R. i To
masz J. Wspólny akt oskarżenia
zawierał kilkanaście zarzutów - od
włamań, kradzieży i paserstwa po
wywieranie wpływu na zeznają
cych świadków.
Oskarżyciel zażądał dla Jarosła
wa B. - łącznie 11 lat więzienia, w
tym 8 lat za śmiertelne pobicie Zyg
munta A. - Wiem, że obrona będzie
oponować, bo za zabójstwa bywają
mniejsze kary. Ale ofiary wielu za
bójstw nie mają takich obrażeń,
jakie pięścią i butem spowodował
Jarosław B. Kiedy jak nie teraz
pokazać, że rażąca ręka sprawiedli
wości jest surowa? - zakończył pro
kurator.
Paweł Skowroński, obrońca
Jarosława B., stwierdził, że
śmierć ofiary jest wynikiem za
niedbania, bo po pobiciu Zygmunt
A. nie skorzystał z pomocy lekar
skiej. (ber)
Trzy ekipy słupskiej spółki „Dro
gi i Mosty” zajmują się łataniem
nawierzchni dróg. Dotąd uzupełnili
ubytki na 1.000 metrach kwadra
towych. Dla porównania jest to po
wierzchnia małej uliczki. Najwięcej
uwagi poświęcają głównym drogom
przelotowym nr 6 i 21.
- Dla trwałości nawierzchni naj
groźniejsze są skoki temperatury.
Tergoroczna zima była pod tym
względem bardzo niekorzystna. W
dzień słońce, w nocy spadek tem
peratury poniżej zera oraz deszcz
powodują, że woda dostaje się w
szczeliny nawierzchni i po zamar
znięciu rozsadza ją - stwierdził
Waldemar Siedlar, kierownik re
feratu drogowego w słupskim ra
tuszu.
Najwięcej dziur powstaje w cen
trum miasta, gdzie asfaltem po
kryta jest kostka brukowa. Na nie
których odcinkach bruk pokryto
cienką, niekiedy centymetrową
warstwą asfaltu. Przykładem jest
ul. Grodzka, na której drogowcy
pojawiają się co kilka tygodni.
(for)
Fot. Krzysztof Tomasik
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Przedwyborczy
Człuchów
W piątek o północy mija termin
zgłaszania w Miejskiej Komisji
Wyborczej w Człuchowie kandyda
tów na wakujący w samorządzie
fotel radnego. Przypomnijmy, że na
początku tego roku mandatu rad
nego zrzekł się Ryszard Szybajło,
który został dyrektorem miejsco
wego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wszystko wskazuje na to, że lokal
ne komitety wyborcze zgłoszą swo
ich kandydatów na przysłowiową
ostatnią chwilę.
- Będę się ubiegać o mandat rad
nej - zapewnia Maria Danuta
Kordykiewicz, nauczycielka i
przewodnicząca samorządu w po
przedniej kadencji. - Moi maturzy
ści zawiązali komitet wyborczy i nie
mogę im odmówić kandydowania.
Swojego kandydata zaproponują

najpewniej: Sojusz Lewicy Demo
kratycznej, Miejskie Forum Samo
rządowe, Porozumienie dla Powia
tu Człuchowskiego i Unia Wolności.
- Nie mamy jeszcze kandydata,
ale rozważamy możliwość umiesz
czenia swojego człowieka na liście
pretendentów do zasiadania w Ra
dzie Miejskiej - usłyszeliśmy od li
dera człuchowskiej AWS Romana
Wardy.
Wybory, uzupełniające w okręgu
wyborczym nr 1, zaplanowano na
25 kwietnia. Lokal wyborczy w
siedzibie Ośrodka Doradztwa Rol
niczego przy ul. Zielonej będzie
otwarty od godz. 8 do 20. Doświad
czenie uczy, że frekwencja w wybo
rach uzupełniających bywa mar
na. Liczyć się będzie zatem każdy
głos. (JG)
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Za paliwem póida w gore ceny towarów i usług

Podwyżkowy korkociąg
W Petrochemii Płock i Rafinerii Gdańskiej obowiązują już
wyższe ceny paliw. W detalu benzyna zdrożeje o prawie 4 gro
sze na litrze, a olej napędowy o 6 groszy. Jest to już czwarta
podwyżka paliw w tym roku. Nie ma wątpliwości - w górę „pój
dą” ceny większości towarów i usług.
Obaj producenci tłumaczą pod- centów. Wtedy i my podniesiemy
wyżkę wzrostem kosztów produk ceny - zapowiada Ewa Słońska z
cji - z powodu droższej ropy nafto hurtowni artykułów spożywczych
wej i gotowych paliw na świato w Słupsku.
wych giełdach, a także wysokim
Nie inaczej zareagują detalikursem dolara wobec złotówki. ści. - Jestem przekonana, że lada
Specjaliści mówią, że nie jest to dzień producenci mięsa i wędlin
ostatnia podwyżka paliw w tym pó podniosą swoje ceny, co z kolei
łroczu. Od czerwca wzrośnie na nie spowoduje podrożenie wyrobów w
akcyza.
sklepach. A ludzie są bardzo
Wszystko to oznacza nieuchron biedni. Widzę to codziennie w
ny wzrost cen towarów i usług. - To sklepie. Dla wielu zapłacenie 50
już kolejna podwyżka paliw, a to groszy więcej za kilogram mięsa
rzutuje na koszty produkcji. Spo czy wędlin ma znaczenie - mówi
dziewamy się podwyżek u produ- Marianna Trela, właścicielka

Zagłoba wieczorową porą

sklepu masarniczego w Człucho
wie.
Podwyżki nie ominą materiałów
budowlanych i usług. - Już zdro
żał cement. Pewnie z następną do
stawą, z powodu wyższych kosztów
transportu, pójdą w górę ceny in
nych materiałów - uważa Graży
na Kiełpińska, właścicielka
składnicy materiałów budowla
nych w Byto wie.
Ceny najprawdopodobniej pod
niosą też taksówkarze. - Podwyżek
nie było od początku roku. Wzrost
cen na nasze usługi zależy jednak
również od zachowania się innych
korporacji - mówi Jacek Rojewski, właściciel jednej z firm tak
sówkarskich w Słupsku.
Podwyżek nie zapowiadają na
razie PKS-y. (ang)

Podopiecznych przybywa, pieniędzy ubywa

Na łasce opieki
W ubiegłym roku z różnych form pomocy społeczne] korzy
stało około 5 tys. mieszkańców 100-tysięcznego Słupska. W tym
roku iiczba podopiecznych Ośrodka Pomocy Rodzinie przekro
czy najprawdopodobniej 6 tys. osób.
- Dotacje celowe na finansowa
nie zadań zleconych przez pań
stwo, wynikające z prowizorium
budżetowego dla Słupska na ten
rok, są o 8,4 proc. niższe od wydat
ków ubiegłorocznych i aż o 55,8
proc. od przedstawionych przez
nas potrzeb. Zgodnie z prowizo
rium budżetowym nasza dotacja
na zasiłki powinna wynieść 5,8
min zł, co daje miesięcznie 490
tysięcy złotych. Jednak już w
styczniu br. dostaliśmy 12 procent
mniej! - powiedziała nam Ja
dwiga Pawłowska, dyrektorka
słupskiego OPR.
W styczniu OPR zakwalifikował
do pomocy 1.730 osób. Pieniędzy

wystarczyło dla 1.064. Ponad poło
wa zakwalifikowanych nie ma żad
nych innych dochodów. Średni za
siłek wyniósł 126,30 zł. Ale już w
marcu zdarzały się zasiłki 30-złotowe. Miasto przyznało w tym roku
na pomoc społeczną ponad 1,8 min
zł ze swojego budżetu, to jest 153
tys. zł miesięcznie. 70 procent tej
kwoty pochłaniają posiłki wydawa
ne w szkołach najbiedniejszym
dzieciom, oraz jadłodajnia ośrodka,
z której korzystają najubożsi
słupszczanie.
Co do jednego dyrektor Pawłow
ska nie ma dziś wątpliwości - pod
opiecznych przybywa, pieniędzy
nie. (LL)

Przez trzy dni - począwszy od
dzisiaj - w Dómu Wczasowym „Po
sejdon” w Ustce odbywać się będzie
wielomecz drużynowy o puchar
dyrektora Wielkopolskiego Towa
rzystwa Leasingowego - Przedsta
wicielstwo Pomorskie w Słupsku, z
udziałem dwóch reprezentacji na
rodowych juniorów. W usteckiej
imprezie wystartują też cztery dru
żyny słupskiego okręgu, delegowa
ne przez Okręgowy Związek Bry
dża Sportowego. W składzie naro
dowej reprezentacji juniorów star
szych zapowiedziany jest start ak
tualnych mistrzów świata - Toma
sza Przyjemskiego i Marcina

Zaręby. Inny ogólnopolski turniej
brydżowy o puchar „Gryfa Słup
skiego” odbędzie się w sobotę i nie
dzielę w Klubie Garnizonowym w
Redzikowie. W nim swój udział za
powiedziało wielu doskonałych
brydżystów, z aktualnymi wicemi
strzami Europy seniorów, Zbi
gniewem Pinkiewiczem i Anto
nim Sękowskim na czele. Redzikowski turniej rozpocznie się w
sobotę, o godzinie 10. O godzinie
16.30 w tym samym dniu odbędą
się zmagania teamów. Natomiast
w niedzielę od godziny 9.30 roz
pocznie się dwusesyjny turniej par
na maksy, (mar)

Od wczoraj do soboty w słupskiej
Szkole Policji potrwają warsztaty
metodyczno-szkoleniowe z zakresu
taktyki i technik interwencji dla
wykładowców szkół i policyjnych
ośrodków szkolenia.
- To pierwsze tego typu warszta
ty organizowane w naszej szkole mówi podinsp. Jolanta Brzozow
ska, rzecznik prasowy SP w Słup
sku. - Uczestniczą w nich reprezen
tanci Centralnego Ośrodka Metody
ki Szkolenia KGP, szkół policyjnych
w Szczytnie, Legionowie, Pile, Ka
towicach i Słupsku oraz Straży
Granicznej i Służby Więziennej.
Celem tygodniowych warsztatów
jest weryfikacja aktualnej wiedzy
teoretycznej i umiejętności prak
tycznych uczestników oraz ujedno
licenie treści programów szkolenio
wych. Podczas wykładów policjan
ci poznają m.in. zasady prawnego
wykorzystania środków przymusu
bezpośredniego, pierwszej pomocy
przedmedycznej, bezpieczeństwa w
czasie służby. W ramach zajęć
praktycznych zweryfikują znajo
mość różnych technik walk, wyko
rzystywanych podczas interwencji
oraz w samoobronie. (LL)

Miłość
i pieniądze
Film „Miłość i śmierć w Wenecji”,
który jest dzisiejszą propozycją
kina „Rejs”, powstał według powie
ści Henry’ego Jamesa „Skrzydła
gołębicy”. Jest to historia utrzyma
na w duchu wcześniejszej powieści
Jamesa pt. „Portret damy”. Głów
na bohaterka Kate (w filmie grana
przez Helenę Bonham Carter)
musi wybierać poza pragnieniem
odwzajemnionej miłości, a równie
silnym - zdobycia bogactwa. Sce
nariusz filmu napisał Hossein
Amini, znany z adaptacji „Judy
nieznanego” Thomasa Hardy’ego („Więzy miłości”). Reżyser lain
Softley starannie dobrał aktorów,
również drugoplanowych. Wśród

Dzierżawcy człuchowskiego kina
„Uciecha”, Tomaszowi Falkiewi
czowi udało się - na długo przed pla
nowanym terminem - „wygospoda
rować” na kilka dni kopię „Ogniem i
mieczem”. Pierwszą część trylogii
Henryka Sienkiewicza, przeniesioną

na ekran przez Jerzego Hoffmana,
mieszkańcy miasta będą mogli obej
rzeć jutro, w sobotę i niedzielę. Po
czątek projekcji o godzinie 22.
Pojawieniu się tegorocznej „loko
motywy” rodzimej kinematografii na
ekranie „Uciechy”, towarzyszyć

Wiosenne
W Słupsku i okolicach trwa łata
nie dziur w jezdni, powstałych
przez opady śniegu i ciągłe waha
nia temperatur. Drogowcy mają
nadzieję, że wiosna zawitała już do
nas na dobre. Na terenie miasta,
niemal codziennie, można spotkać
„pomarańczowe brygady”. Grze
gorz Wiedro, dyrektor techniczny
spółki „Drogi i Mosty” przewiduje,
że łatanie jezdni potrwa do Wielka
nocy. O większych remontach na
razie nie myśli. Nie wiadomo jesz
cze, ile pieniędzy w tym roku mia
sto przeznaczy na eksploatację
dróg. Prace remontowe trwają rów
nież na drogach w Lęborku. - Nie
mamy jeszcze zatwierdzonego bu
dżetu na ten rok - mówi Romuald
Babul, naczelnik Wydziału Gospo
darki Miejskiej UM w Lęborku. Mogę jednak powiedzieć, że na re

999 - Pogotowie Ratunkowe, 998 Straż Pożarna, 997 - Policja, 994 Pogotowie Wodociągowo-Kanaliza
cyjne, 993 - Pogotowie Ciepłowni
cze, 992 - Pogotowie Gazownicze,
991 - Pogotowie Energetyczne, 986,
43-32-17 - Straż Miejska Słupsk, 913
- Biuro Numerów, 952 - Informacja
LOT, 955 - Informacja Paszportowa,
Pogotowie Weterynaryjne, Słupsk tel.
42-26-31, Telefon Zaufania, Słupsk,
tel. 42-42-78, Poradnia dla uzależnio
nych, Słupsk tel. 42-30-33 wew. 42, In
formacje o AIDS, Słupsk tel. 958,
Poradnia Specjalistyczna, Słupsk tel.
42-80-35.

łatanie

mont dróg gminnych 'i powiato
wych przeznaczymy w tym roku
około 300 tysięcy złotych. Część pie
niędzy będzie pochodziła z budże
tu starosty. Od połowy grudnia
trwają roboty drogowe na terenie
Człuchowa i okolic. Zdaniem Ste
fana Pestki, prezesa człuchow
skiego Przedsiębiorstwa Komunal
nego, największe dziury już są za
łatane. Robotnicy uporali się z dro
gami gminnymi. Obecnie pracują
na powiatowych. Jak powiedział
Jacek Chrycikowski z Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej UM w Człuchowie, od
grudnia na łatanie jezdni miasto
przeznaczyło ok. 15 tys. złotych.
Trwają remonty na trasach kra
jowych i wojewódzkich. Drogowcy
łatają dziury w okolicy Lęborka oraz
na odcinku z Bytowa do Łeby. (ori)

Ustka: PKP - 14-47-08
Pogotowie Drogowe; Pomoc Dro
gowa Bytów: 27-28
Człuchów: 41-412
Lębork: 981, 62-63-64
Słupsk: 981, 42-79-40.

mmnk
Bytów - „Ducha św.” ul. Sikorskie
go 14, tel. 26-77

Człuchów - „Zamkowa” ul. Królew
ska 2, tel. 432-58

Lębork - „Sit Saluti” ul. I Armii WP
6, tel. 62-53-00

Miastko - „Esculap” tel. 32-69
Słupsk - „Nowobramska” ul. Nowobramska 4, tel. 42-87-23

Porady
Pisanie pism sądowych, rentowych,
odwoławczych - Słupsk, ul. Mostnika
10, tel. 42-38-32

Informacje PKP i PKS
Bytów: PKP - 23-29, PKS - 22-38
Człuchów: PKP - 42-524, PKS 42-213

Lębork: PKP - 62-93-66, PKS 62-19-72

Miastko: PKP - 26-55, PKS - 936
Słupsk: PKP - 42-81 -10 (933 - pocią
gi przyjeżdżające do Słupska, 934 pociągi odjeżdżające ze Słupska), PKS
- 42-42-56

Ustka - „Remedium” ul. Wyszyń
skiego 1 b, tel. 14-69-69.

KINA
Lębork - „Fregata” - nieczynne
Miastko - „Grażyna” - „Pokój Mervina”, godz. 19

Słupsk - „Milenium” - „Ogniem i
mieczem”, godz. 16.30 i 20; MCK
„Rejs” - „Miłość i śmierć w Wenecji”,
godz. 18
Ustka - „Delfin” - „Długo i szczęśli
wie”, godz. 17; „Jackie Brown”, godz.
19.

będzie specjalna promocja. Dzieci,
młodzież i dorośli będą mogli skorzy
stać z przejażdżek ulicami Człucho
wa bajkową ciuchcią. Kolejka cze
kać będzie na pasażerów na miej
skim rynku. (JG)
Fot. Grzegorz Janowczyk

Trzy pola
W gminie Miastko jest, co najmniej,
kilkanaście jezior, które można zagospo
darować turystycznie. Niestety, nie są
one wyposażone w odpowiednią bazę.
Nie ma np. pól biwakowych. - Szukamy

w tej chwili dzierżawców, którzy zechcą
urządzić przed wakacjami pola biwako
we nad jeziorami: ,,Bluj” w Głodowie,
„Głębokie” w Świeszynie oraz „Słosineckie Wielkie” w Slosinku - informuje
Józef Michalski z Urzędu Miasta i Gmi
ny w Miastku. Muszą one być wyposa
żone w instalację wodną i WC oraz
ogrodzone, (ang)

8.00 Obserwator
8.15 Muzyczny relaks
8.30 Skorpion, panna i Łucznik - film oby
czajowy prod, polskiej
10.15 Gwiazdy niemieckiego tenisa (20) film dok. prod. RFN
10.30 Tajemnice natury (48) - film dok.
prod. RFN
11.00 Życie jak loteria (25) - serial prod,
australijskiej
11.45 Tajemnice natury (47) - film dok.
prod. RFN
12.00 Poznajemy Francję (8) - film dok.
prod. USA
13.00 Kurs przygotowawczy z Fizyki (17)
- program edukacyjny prod, polskiej
13.40 Pisarz i jego gra w słowa - program
edukacyjny prod, polskiej
14.00 Filmy rysunkowe
14.30 Wielki mały biznes (11)- film popu
larnonaukowy
15.00 Życie jak loteria (25) - serial prod,
australijskiej
15.45 Tajemnice natury (47) - film dok.
prod. RFN
16.00 Poznajemy Francję (8) - film dok.
prod. USA
17.00 Muzyczny relaks
17.15 Obserwator
17.30 Gość STK
17.45 Muzyczny relaks
18.00 Wielki mały biznes (11) - film popu
larnonaukowy
18.30 Kurs przygotowawczy z fizyki (17) - pro
gram edukacyjny prod, polskiej
19.00 Pisarz i jego gra w słowa - program
edukacyjny prod, polskiej
19.30 Bajki
20.00 Obserwator
20.15 Muzyczny relaks
20.30 Po drugiej stronie życia - film dok.
prod. USA
21.30 Sherlock Holmes i doktor Watson
(14) - serial
22.15 Auto classic (5) - film dok. prod. RFN
22.45 Muzyczny relaks

nich zobaczymy: Elisabeth McGo
vern („Dawno temu w Ameryce”),
Alison Elliot (,,Wyatt Earp”) i Mi
chaela Gambona („Wersja Brow
ninga”). Początek projekcji o godzi
nie 18. (ori)

Dyżur kobiet
Dzisiaj w godz. 15-18, w biurze
posła Władysława Szkopa, przy
ał. Sienkiewicza w Słupsku odbę
dzie się kolejny dyżur Klubu De
mokratycznej Unii Kobiet. Na ro
dziny i dzieci potrzebujące pomo
cy czekają Elżbieta Lipińska
oraz Elżbieta Gan. (ori)

Nożem za odmowę

Rusza liga

W sobotę wieczorem ze sklepu
spożywczego przy ul. Darłowskiej
w Ustce wychodził z zakupami
20-letni Marek S. Zaczepił go, żą
dając pieniędzy, jego rówieśnik Ar
kadiusz T. Marek S. odmówił i
odepchnął pijanego mężczyznę. Ten
wyciągnął nóż i pchnął w brzuch
Marka S., a następnie uciekł na

W najbliższą sobotę o godz. 12 w
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Człuchowie rozpoczną się zmaga
nia lokalnej amatorskiej ligi piłki
siatkowej. O puchar ufundowany
przez burmistrza miasta Leopol
da Szredera będzie rywalizowało
10 drużyn reprezentujących m.in.
miejscowe zakłady pracy. (JG)

pobliskie działki. Tam wytropił go
policyjny pies. Jak się okazało,
przestępca miał we krwi 2,13 pro
mila alkoholu.
Arkadiusz T. został tymczasowo
aresztowany. Za ciężkie uszkodze
nie ciała grozi mu do 10 lat więzie
nia.
(bos)

Zawodniczka człuchowskiego Piasta Justyna Lesman wywalczyła kilka dni temu pierwsze miejsce w XXIV Ogól
nopolskich Biegach Przełajowych w Skórczu (woj. pomorskie). Podopieczna Katarzyny Pliszki zwyciężyła na 3000
metrów, pozostawiając rywalki daleko z tyłu. Wcześniej Justyna została złotą medalistką Mistrzostw Polski Szkół
LZS oraz brązową medalistką Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkoatletyce. Teraz - szlifując formę wraz
z bratem Radosławem na leśnych duktach - przygotowuje się do krajowych zmagań najlepszych polskich zawod
niczek i zawodników uprawiających biegi przełajowe. (JG)
Fot. Grzegorz Janowczyk
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Wiosenne pstrągi
Kiedy pierwszy raz przyjecha
łem na Pomorze, żeby łowić pstrą
gi wiosną, to pod koniec marca
było pełno śniegu. Potem w wio
sennym słońcu cały śnieg stopniał
i poziom wód w rzekach bardzo się
podniósł. Przez trzy dni nie moż
na było łowić. Dopiero trzeciego
dnia pod wieczór, kiedy zrobiło się
bardzo ciepło, wybrałem się ze
spinningiem nad rzekę. Tym ra
zem miałem szczęście. Już po
paru rzutach błyską miałem bra
nie i złowiłem
pstrąga potoko
wego o długości
32 cm. Był to
mój
pierwszy
pstrąg. Tego się nigdy nie zapomi
na. Potem były inne pstrągi. Kie
dy dobrze żerowały, czasami uda
ło się złowić nawet komplet pięć
sztuk.
Zdobywając pstrągowe do
świadczenie, zacząłem szukać w
rzekach rekordowych okazów
pstrągów. Zmieniłem przynęty z
błystek obrotowych na woblerki
i coraz częściej wybierałem się
na większe rzeki: Gwdę, górną
Wieprzę lub Słupię. Mój pierw
szy medalowy potok ważył 2,2
kg. Był piękny. To był samiec w
doskonałej kondycji. Musiałem
po niego wchodzić do lodowatej
wody, rozebrany do ślipek. Po

półgodzinnej walce z rekordową
rybą trudno było zrezygnować.
Trzeba było się poświęcić. Rzad
ko kto może opowiadać o takich
przygodach podczas holu rekor
dowego pstrąga. Tego i kolejne
rekordowe pstrągi zawsze łowi
łem wiosną.
Latem złowienie dużego pstrąga
jest o wiele trudniejsze. Można
wtedy złowić więcej mniejszych
sztuk. Wiosną, kiedy pstrągi roz
poczynają intensywne żerowanie,
duże sztuki polu
ją na ,,grube”
przynęty. Dlate
go tak często uży
wam o tej porze
roku woblerów. To idealna przy
nęta na dużego pstrąga. Przypo
mina małą rybę, a czasami nawet
żabę. W rzekach jest jeszcze bar
dzo mało roślinności i każde poja
wienie się płynącej przynęty pro
wokuje pstrągi do ataku.
Często przynętę atakują małe
sztuki. Te trzeba delikatnie odha
czyć i wypuścić do rzeki.

Z WDKA

Wędkarska prognoza brań
na weekend 26-27-28.03
26 - piątek
27 - sobota
28 - niedziela

słabe
brania

Opłaty za utrzymanie z MORZfl I WYBRZEŻA
Przygotowało Wydawnictwo INFOR
Spółka z o.o. obowiązana jest
utrzymywać odrębny rachunek
bankowy, na którym są groma
dzone środki finansowe z za
kładowego funduszu świad
czeń socjałnych. Czy wydatki
związane z obsługą tego ra
chunku stanowią koszt uzy
skania przychodów?
Opłaty bankowe związane z
utrzymaniem odrębnego rachun
ku bankowego funduszu świad
czeń socjalnych stanowią koszt
uzyskania przychodów. Zgodnie
z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lute
go 1992 r. o podatku dochodo
wym od osób prawnych (j.t. Dz.
U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 ze
zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z
26 lipca 1991 r. o podatku docho
dowym od osób fizycznych (Dz.

KRZYŻÓWKA L-5
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W nocy złodzieje wtargnęli do miesz
kania pracownika dużej firmy w Za
brzu. Sterroryzowali domowników
bronią i zażądali wydania gotówki. W
sumie z mieszkania wynieśli 47 tysię
cy złotych. Z miejsca przestępstwa nie
zamierzali uciekać pieszo. Skradli więc
samochód, który należał do przyjacie
la napadniętej rodziny. Nierozważny
kierowca zostawił w nim 30 tysięcy
złotych oraz 1500 marek. To się nazy
wa złodziejskie szczęście!

,,Dziennik Zachodni”

Nie ten kierunek
Niecodzienną przygodę przeżył
mieszkaniec Piasków Nowych. Nocą
na bosaka maszerował po Krakowie w
stronę Nowej Huty. Niekompletny
ubiór i niepewny krok zauważyli straż
nicy miejscy. Kilka minut zajęło im
wydobycie od kompletnie pijanego
krakusa informacji, gdzie się wybiera.
Mężczyzna wyznał wreszcie, że na Pia
ski. Pech jednak chciał, że pomylił kie
runki. W śnieżnych zaspach maszero
wał w kierunku Nowej Huty. Co zro
bił z butami - nie potrafił powiedzieć.
Odpowiedzi nie znała również jego
żona, której strażnicy przekazali mał
żonka.

16

BAREK czarny + 5 stołków, pral
kę Bosch , elektroniczny siłownik
do bramy garażu, działkę warzywną. 0-602-578-623.____________

Serdeczne wyrazy
współczucia Rodzinie
z powodu śmierci Pani

TERESY SZULTKA
składają
członkowie
Związku Nauczycielstwa
Polskiego
5ST> Oddziału Białogard Gmina
GB-1593

przyjmę.

0603-762-1 50._____________
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OPEL record, stan dobry, 2.800.

i

To dopiero frajda przejechać przez kałużę i nie zamoczyć nogawek (abu)
Fot. Karol Skiba

|FZakład Telekomunikacji w Słupsku informuje, j
| że wskutek awarii systemu naliczającego rozmowy przeprowa■ dzone w styczniu br. (21-27 11999 r.) z centrali S 12 J „Słupsk' Śródmieście”, u niektórych Klientów zostały wykazane w osob- ^
I nej pozycji na rachunku za rozmowy z lutego br. Tak więc w ra- I
j chunku wysłanym w marcu widnieją dwie pozycje:
i - należność za rozmowy z lutego 1999
1 - należność za pominięte w poprzednim rachunku rozmowy z siedmiu '
I dni stycznia 1999.
| Za nieporozumienia wynikłe z awarii serdecznie przepraszamy.
GA-1577^

Tel. 0-602-834-778.____________

Andrzejowi

PRZYJMĘ plastyka ze znajomo

Gębce

ścią obsługi komputera i plotera.
Koszalin, 343-55-09.

RENAULT 19 chamade (1994)
1,8i atrakcyjny wygląd. Koszalin,
340-32-42, 090-53-19-13.

SPRZEDAM ford transit (1992/

¥

wyrazy współczucia
z powodu śmierci MAŁŻONKI
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału III
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Koszalinie
S0***" ~

93). Tel. 0602877970.

f

GB-1587

Serdeczne wyrazy
współczucia Rodzinie
z powodu śmierci Pani

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

TERESY

były długoletni pracownik
Zakładu Gazowniczego w Koszalinie.
Wyrazy głębokiego współczucia
współpracownikowi
Andrzejowi Zbrożkowi
składa
dyrekcja, koleżanki i koledzy

SZULTKA
składają
wójt, Zarząd oraz
pracownicy oświaty
Gminy Białogard
GB-1594

,, Gaze ta Krakowska

Wyrazy głębokiego
współczucia Rodzinie
z powodu śmierci
naszej Koleżanki, nauczycielki

TERESY
SZULTKA
|,

2,1919
2,1580
2,2504
2,1580
2,2504
2,1600
2,2500
2,1600
2,2500

składają
pracownicy Szkoły
Podstawowej w Podwilczu
GB-1595

Z głębokim smutkiem żegnamy
naszą Koleżankę, pedagoga i byłego
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sińcach

TERESĘ SZULTKA
Wyrazy najgłębszego współczucia
Mężowi i Synowi
składa
dyrektor, rada pedagogiczna
i pracownicy Szkoły Podstawowej w Sińcach
GB-1592

JAN ZBROŻEK

%

+0,0036
+0,0063
+0,0064
+0,0063
+0,0064
+0,02
+0,01
+0,02
+0,01
zmiana
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Podwójny łup

Nuda na lądzie
Hasłem „Zostaw nudę na lądzie”
spółka Unity Line zachęca do pod
róży promem „Polonia” na linii
Świnoujście -Ystad. W kwietniu na
promie odbędzie się koncert ze
społu z Italii, połączony z konkur
sami i degustacją, w maju - wieczo
ry skandynawskie z występami
zespołów szantowych i szwedzkim
bufetem. Szczególnie atrakcyjne
imprezy zapowiada się na koniec
maja i początek czerwca, (n)

Z4.D3.1999 r.
NBP
średni
PKO
skup
KOSZALIN sprzedaż
PKO
skup
SŁUPSK
sprzedaż
KANTOR skup
KOSZALIN sprzedaż
KANTOR skup
SŁUPSK
sprzedaż

„ Gazeta Współczesna ”
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ciążają środków funduszu. Ze
środków funduszu finansowane
są jedynie wydatki socjalne
określone w ustawie o zakłado
wych funduszach socjalnych. Do
wydatków tych nie należą opła
ty za czynności bankowe związa
ne z utrzymaniem odrębnego ra
chunku bankowego funduszu
świadczeń socjalnych. Wydatki
te obciążają koszty uzyskania
przychodów pracodawcy.
Podstawa prawna: art. 15 ust.
1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o po
datku dochodowym od osób praw
nych (j.t. Dz. U. z 1993 r. nr 106,
poz. 482 ze zm.); art. 22 ust. 1 usta
wy z 26 lipca 1991 r. o podatku do
chodowym od osób fizycznych (j.t.
Dz. U. z 1993 r. nr 90, poz. 416 ze
zm.).

Do domu pogrzebowego w Zambro
wie dokonano w nocy włamania. Łupem
złodziei padła czarna kurtka, będąca
własnością jednego z pracowników, ra
diomagnetofon dwukasetowy oraz...
piętnaście ciemnych męskich garnitu
rów i cztery ciemne damskie garsonki,
przeznaczone dla czekających na pochó
wek zmarłych.

7

POZIOMO: 4) psikus, figiel, 7) zimny stan w USA,
8) potocznie o człowieku głupim, 9) wylew; np. mag 9
my, lawy, 12) roślina uprawiana na olej, a także na
paszę zieloną, 14) część sceny politycznej, 16) poufa
le o piastunce, 19) ognisko na Podhalu, 20) klient w
urzędzie, 21) wcięcie w pasie.
PIONOWO: 1) w parze ze stolnicą, 2) zakaz kulto
wy, 3) imitacja skóry, 5) torebka na dokumenty, 6)
ludowy taniec śląski, 10) drobne, twarde kluski na
mleku, 11) lasso, 13) dyskusja, 15) pilnowanie kogoś
lub czegoś, 17) myśl, pomysł, 18) Jacques, florecista
francuski, złoty medalista olimpiady w 1952 r.
(anagr. Lone).
,,Gaja”

U. z 1993 r. nr 90, poz. 416 ze
zm.) kosztem uzyskania przy
chodów są wszelkie wydatki po
niesione w celu uzyskania przy
chodów, z wyjątkiem wydatków
ujętych w art. 16 ustawy o podat
ku dochodowym od osób praw
nych i art. 23 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Opłaty bankowe są obowiązko
wym wydatkiem ponoszonym
przez pracodawców, a pośrednio
są one związane z osiąganym
przychodem. Obowiązek groma
dzenia środków funduszu na od
rębnym rachunku bankowym
wynika z art. 12 ust.l ustawy z
4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych
(j.t. Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz.
335 ze zm.). Wydatki te nie ob

Ubrania od... nieboszczyków

JANUSZ NYK

1

rachunku bankowego

Świetlny słup
Na skwerze Kościuszki w Gdyni
ma stanąć pomnik Marynarza Pol
skiego. Na początku marca zapre
zentowano publicznie projekt Emi
lii Kaus z Gdyni. Jest to zielona,
granitowa płyta, o wymiarach 9 x
9 m, ułożona 25 cm nad placem.
Ma być ona polewana wodą. Na
obrzeżach miałyby się znaleźć
mosiężne płytki z nazwami stat
ków. Na środku płyty ma stanąć
okrągły, wysoki świetlny słup. Pro
jekt ten został zgodnie skrytyko
wany i nie ma szans na realizację.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 23 marca 1999 roku zmarł nasz Kochany
Mąż, Ojciec i Dziadek śp.

______ _____

m __

Pogrzeb odbędzie się v) piątek 26 marca 1999 roku
o yodz. 13.05 na cmentarzu vl Koszalinie
RODZINA
FIRMA POGRZEBOWA " WROTNIFWSCY - CHARON

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 23 marca 1999 roku zmarł nasz Kochany
Tatuś, Teść i Dziadek śp.

JERZY
Pogrzeb odbędzie się ul piątek
26 marca 1999 roku o godz. 11.30
na cmentarzu ul Koszalinie ^

FIRMA POGRZEBOWA WROTNIFWSCY CHARON

KB-466

NOTOWANI
24.03.1999 r
AGROS
AMERBANK
AMICA
AMS
■ ANIMEX
ATLANTIS
BEŁCHATÓW
BEST
BIG
BK
BORYSZEW
BOS
BPH
BRE
BSK
BUDIMEX
BUDIMPOZ
BWR
BYTOM
CERSANIT
COMPENSA
COMPLAND
DĘBICA
DROSED
ECHO
ELBUDOWA
ELEKTRIM
ELEKTROEX
ELMONTWAR
ELZAB
ENERGOPLD
ENERGOPN
ESPEBEPE
EXBUD
FARMFOOD
FERRUM
FORTESA
GÓRAŻDŻE
GPRD
GRAJEWO
HANDLOWY
HUTMEN
HYDROGD
IMPEXMET
INDYKPOL
IRENA
IZOLACJA
JELFA
JUTRZENKA
KABELBFK
KABLE
KETY
KGHM
KOLO
KPBP-BICK
KREDYTB
KROSNO
KRUSZWICA
LENTEX
LGPETRO
MENNICA
MORLINY
MOSTALEXP
MOSTALGD
MOSTALKRK
MOSTALPLC
MOSTALSDL
MOSTALWAR
MOSTALZAB
NOMI
NOVITA
OBORNIKI
OCEAN
OKOCIM
OŁAWA
OPTIMUS
ORBIS
ORFĘ
PAGED
PBK
PEKAO
PEKPOL
PEPEES
PGF
POLAR
POLFKUTNO
POLIFARBC
POLISA
PPABANK
PROCHEM
PRÓCHNIK
PROKOM

kurs bieżący
27.00
33.50 nk
29.70
49.50
10.30 ns
2.70
18.90
7.00
5.05
14.30
11.20
50.00
200.00
72.00
170.00
18.70
6.60 nk
2.50
4.50 ns
12.50
25.30
53.00
46.80
33.10
53.50
36.50
39.50
2.75
2.30 nk
26.50 ns
13.60
7.70
4.15
27.80
11.20
8.40
5.50
56.00 ns
8.00
32.80
41.00
9.50 ns
16.50
11.90
31.00 nk
3.85
278.00
32.80
21.20
5.45
12.90
35.00
16.50 nk
13.20
23.00
13.30
20.00 ns
10.50
13.70
5.70
12.70
18.40
4.65
14.50 ns
6.20
15.80
16.00 ns
16.20 ns
10.40
7.15
3.05
3.70 ns
7.45
20.00
6.20
35.30
29.00
46.00
3.00 ns
66.00
41.10
8.05
28.90 ns
39.90
12.60
56.00
6.15
3.25
32.50 nk
6.80
7.15
130.00

NBP
PKO
KOSZALIN
PKO
SŁUPSK
KANTOR
KOSZALIN
KANTOR
SŁUPSK

3.9350
3,8710
4,0290
3,8710
4.0290
3,8500
4,0000
3,8500
4.0000

-0.0050
+0,0108
+0,0112
+0,0108
+0,0112
+0,01
+0.01

■urna

zmiana w
0.0
-6.9
-8.3
-2.0
0.0
-10.0
-10.0
-5.4
-1.9
-5.9
+1.8
-2.0
-0.5
-6.5
-6.6
-4.1
-1.5
-2.0
0.0
-0.8
-6.3
-9.4
-10.0
+3.4
-2.7
-7.8
-4.1
-3.5
-6.1
-0.7
-6.8
-3.8
-4.6
-2.5
-9.7
-6.1
-0.9
+0.9
-2.4
-9.9
-9.9
+2.7
-2.9
-1.7
-3.4
-9.4
+1.1
-9.9
-5.8
-5.2
-3.0
-4.9
0.0
-9.0
+0.9
-7.0
+1.5
-7.9
-4.9
-6.6
-9.3
-4.7
-7.9
0.0
-1.6
-2.5
0.0
0.0
-3.7
-8.3
-1.6
0.0
-0.7
-3.4
-4.6
-9.9
-5.2
-4.8
-3.2
-7.0
-6.8
-1.2
-0.3
-2.9
-2.3
-3.4
-8.9
-9-7 \
-1.2
-5.6
-2.1
-3.7

średni
skup
sprzedaż
skup
sprzedaż
skup
sprzedaż
skup
sprzedaż

kurs bieżący
RAFAKO
RELPOL
REMAK
ROLIMPEX
ROPCZYCE
SANOK
SOFTBANK
SOKOLOW
STALEXP
STALPROD
STOMIL
SWARZĘDZ
SWIECIE
TONSIL
TPSA
UNIBUD
UNIVERSAL
VISTULA
WARTA
WAWEL
WBK
WILBO
WOLCZANKA
ZASADA
ZEW
ŻYWIEC
WIG
NIF
APATOR
APEXIM
ARIEL
ASMOTORS
BAUMA
BCZ
BETONSTAL
BIELBAW
BIUROSYST
CENSTALGD
CHEMISKOR
CSS
DOMPLAST
EFEKT
EKODROB
ELPO
ENAP
ENERGOPOL
GARBARNIA
GROCLIN
HOWELL
HYDROBUD
HYDROTOR
INSTAL
JAROSŁAW
KOMPAP
KOPEX
KRAKCHEM
LDASA
LUBAWA
LUKBUT
MANOMETRY
MIESZKO
MILMET
MITEX
MUZA
PEMUG
PIASECKI
POLIFARBD
POLIGR
POLNA
POLNORD
PONARFEH
POZMEAT
PPWK
SANWIL
STRZELEC
TIM
UNIMIL
VISCO
WAFAPOMP
WISTIL
WKSM
YAWAL
ZREW
WIRR
BROK

6.40
22.00
2.50
5.85 nk
7.10
23.40
118.00
3.60
19.00
9.00
16.10
1.34
9.80
3.75
21.10
12.70
1.00 nk
7.15
62.00
16.20
20.00
2.60 ns
12.50
2.80
51.50
415.00 ns
13515.1
77.2
RYNEK RÓWNOLEGŁAr
6.00 nk
20.60
1.50
4.45
9.60 nk
13.90 ns
16.20 rs
8.00
17.50 nk
1.96
1.50 ns
29.20
24.00
12.50
1.94
2.15
25.30
10.80
3.15 ns
84.00 nk
11.40 nk
19.20 nk
5.80
3.20
10.30
12.00
42.00
4.00 nk
4.70
2.40 ns
4.00
4.10 nk
2.30
5.60 ns
18.00 nk
7.20
9.30 nk
5.70
45.70
9.10 ns
32.00
13.60
8.20 ns
28.20 nk
7.40
3.50 ns
2.60
4.55
12.80
13.90
6.00
19.40
72.50
7.30
23.70
1544.8
RYNEK WOLNY
13.10

FUNDUSZ POWIERNICZY
PIONEER
83.11
KORONA
77.46

zmiana w %
-8.6
-9.8
-3.8
-8.6
-4.1
-10.0
-6.3
-5.3
-7.3
0.0
-8.5
-9.5
-3.0
+2.7
-8.3
-9.9
-4.8
-4.7
-3.9
-10.0
-9.1
0.0
-6.0
-6.7
-4.6
-2.4
-5.0
-6.1
-0.8
-3.7
-6.3
-2.2
-8.6
-0.7
-10.0
-2.4
-2.8
• -3.0
-1.3
-3.3
-8.7
0.0
-2.0
+2.4
0.0
-9.2
-4.5
-3.4
-0.9
-5.0
-4.9
-3.0
+3.0
-3.2
-2.3
-2.4
-6.0
-4.0
0.0
0.0
-2.1
-0.9
-2.7
-4.0
0.0
-6.6
-3.6
-1.1
-1.5
+2.3
-6.8
-2.8
-2.6
0.0
-8.8
-5.2
+2.4
0.0
0.0
+1.6
+0.7
-1.4
-0.8
-2.6
-9.7

(HO)
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Jestem
rozgoryczona

W promieniach słonecznych opalamy się...
Fot. Karol Skiba

Wyższe stawki
Jestem zmuszony zasięgnąć
waszej rady, bo nie wiem, do kogo
mam się zwrócić. PZU w Koszali
nie przy ul. Gnieźnieńskiej przy
słał mi nakaz płatniczy na 305
złotych za obowiązkowe ubezpie
czenie budynków. Zaznaczam, że
w poprzednich latach płaciłem tyl
ko po ok. 80 złotych. Skąd wzięła
się taka wysoka stawka? Mnie nic
więcej nie przybyło, więc za co
mam płacić? To nie jest samochód,
który jeździ po drogach, tylko sta
re, rozwalające się, budy. Gdy się
zwróciłem do PZU, to powiedzia
no mi, że to posłowie takie ceny
ustalają.
Mirosław Stelmach
Kładno
- 11 marca 1998 roku Mirosław

Stelmach przejął gospodarstwo po
swoim ojcu. 19 marca zrobiliśmy
przeszacowanie wartości budyn
ków. W 1999 roku podnosimy ją o
14 procent, uwględniając inflację
i wzrost cen materiałów budowla
nych - wyjaśnia Tomasz Grabowiecki z PZU w Koszalinie. - Na
miejscu okazało się, że do czterech
budynków doszedł jeszcze jeden,
który również podlega obowiązko
wemu ubezpieczeniu.
Po obliczeniu wyszło, że M. Stel
mach musi zapłacić w ciągu tego
roku 290 zł ubezpieczenia za zabu
dowania i 15 zł za 10 hektarów zie
mi. Należność została rozłożona na
dwie raty. - 78 zł podatku ojciec
pana Stelmacha płacił w 1995 roku
- dodaje T. Grabowiecki. (zas)

Czy osobą prowadzącą dzia do ewidencji działalności gospo
łalność gospodarczą w formie darczej.
indywidualnych gospodarstw
Przepisy ustawy o działalności
rolnych jest również osoba pro gospodarczej nie zawierają defini
wadząca działy specjalne pro cji „Indywidualne gospodarstwo
dukcji rolnej?
rolne”. Pojęcia tego nie precyzują
Od 1 stycznia 1997r. przepis art. również przepisy ustawy z 15 li
29 ust. z 8 stycznia 1993r. o podat stopada 1984r. o podatku rolnym
ku od towarów i usług oraz o po (j.t. Dz. U. z 1993r. nr 94, poz. 431
datku akcyzowym (Dz. U. nr 11, ze zm.). W myśl art. 1 ust.2 tej
poz. 50 ze zm.) został zmieniony. ostatniej ustawy za gospodarstwo
Zmiana ta wprowadziła drugą rolne uważa się obszar użytków
kategorię podmiotów, na rzecz rolnych, gruntów pod stawami
których sprzedaż towarów i usług oraz, sklasyfikowanych w opera
powoduje powstanie obowiązku tach ewidencyjnych jako użytki
ewidencji obrotu i kwot podatku rolne, gruntów pod zabudowania
należnego za pomocą kas rejestru mi związanymi z prowadzeniem
jących. Pod
tego gospodar
miotami tymi
stwa, o łącznej
są osoby fi
powierzchni
zyczne, pro
przekraczającej 1
wadzące dzia
ha lub o po
PRZYGOTOWAŁO
łalność gospo
wierzchni użyt
WYDAWNICTWO INFOR
darczą w for
ków
rolnych
mie indywi
przekraczaj ących
dualnych gospodarstw rolnych. 1 ha przeliczeniowy, stanowiących
Działalność gospodarczą zgodnie z własność lub znajdujących się w
art. 2 ust.l ustawy z 23 grudnia posiadaniu osoby fizycznej lub
1988r. o działalności gospodarczej osoby prawnej albo jednostki or
(Dz. U. nr 41, poz. 324 ze zm.) jest ganizacyjnej, nie mającej osobo
działalność wytwórcza, budowla wości prawnej. Przepisy podatko
na, handlowa i usługowa, prowa we wyodrębniły z działalności rol
dzona przez podmiot w celach za niczej działy specjalne produkcji
robkowych i na własny rachunek. rolnej. Przychód z tej działalności
Rolnicy są osobami prowadzącymi podlega opodatkowaniu podat
działalność gospodarczą, co wyni kiem dochodowym na zasadach
ka pośrednio z brzmienia art. 10 ogólnych. Z tego też powodu moż
ww. ustawy. W myśl tego przepi na uznać, że zawarte w art. 29 ust.
su zgłoszeniu do ewidencji nie 1 ustawy o VAT pojęcie indywidu
podlega pojęcie działalności wy alnego gospodarstwa rolnego nie
twórczej w rolnictwie w zakresie obejmuje swym zasięgiem dzia
produkcji roślinnej i zwierzęcej, łów specjalnych produkcji rolnej.
ogrodnictwa oraz sadownictwa.
Podstawa prawna: art. 29 ust.
Należy zatem stwierdzić, że rolnik 1 ustawy z 8 stycznia 1993r. o po
jest podmiotem prowadzącym datku od towarów i usług oraz o
działalność gospodarczą, lecz jego podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11,
działalność nie podlega zgłoszeniu poz. 50 ze zm.).

WARTO
WIEDZIEĆ

Nigdy nie pisałam do redakcji
listu, mimo iż nie raz miałam
ochotę napisać. Ale na list „Bez
robotnego technika” nie mogę nie
zareagować. Otóż popieram go w
całej rozciągłości) Jestem już dru
gi raz bezrobotna. W 1990 r. był
koszmar z obsługą bezrobotnego.
W tamtych latach w okienkach
siedziały panie koło czterdziest
ki, nie było młodych ludzi. Teraz
ci młodzi ludzie to dzieci tych
właśnie pań i innych urzędników.
RUP został instytucją rodzinną
tak samo, jak inne jeszcze pań
stwowe firmy (...) Jest to bardzo
niesprawiedliwe. Ja w wieku 44
lat po Technikum Budowlanym
pracowałam 17 lat w biurach.
Chciałabym tak, jak te młode oso
by z RUP przekładać papierki. Do
dzisiejszej obsługi też mam wie
le zastrzeżeń. Np. odnośnie kur
sów, które gdy pojawią się na ta
blicy już są wypełnione. Nie pro
ponuje się żadnej pracy oprócz
tych, co wiszą w gablotkach.
Moim zdaniem RUP powinien
działać inaczej. Każdy bezrobot
ny jest przypisany do jakiegoś po
koju, gdzie są dwie albo trzy pra
cownice. One powinny mieć roze
znanie, jakie kwalifikacje mają
ich podopieczni i gdzie ewentual
nie mogliby pracować. Musiałyby
wykazać trochę inicjatywy, mar
ketingu i polecać pracodawcom
pracownika. (...) Skoro jesteśmy
już w Europie, to może zmienimy
system w RUP. Ja osobiście pra
cując w RUP tak bym robiła, sta
rałabym się znaleźć pracę swoim
podopiecznym. Teraz jestem bez
robotna; od listopada 1998 r. do
dnia dzisiejszego nie dostałam
żadnej propozycji pracy. Chętnie
zapisałabym się na kurs kompu
terowy, ale zawsze brak miejsc.
Może gdyby człowiek chodził co
dziennie do RUP, to by coś znala
zł. Ale bilety drogie, zasiłek mały,
można chodzić na piechotę, ale z
Morskiej trochę daleko, a jak się
buty zedrze, to nawet na nowe
nie będę miała.
Bezrobotna - pesymistka
(Nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)

Popukajcie
się w głowę
W artykule ,,Od nas dla nich”
pan Mirosław Marek Kromer
wyraził swoją dezaprobatę dla re
alnych efektów reformowania, a
w szczególności dla zaskakującej,
skrajnej prywaty dopiero co wy
branych samorządowców. A jest
się czym niepokoić. Dziś już wia
domym jest, że skrytykowały
taką postawę wszystkie kluby
parlamentarne, że krytykują to
liczący się, uczciwi politycy róż
nych partii. No włąśnie... i co z
tego?
Być może rozpocznie się długo
trwały proces legislacyjny dla
ustawienia diet w strawnym dla
społeczeństwa szeregu, być może
ślimaczyć się będzie dyskusja, by
odciągnąć uwagę od istoty. (...)
Nie przejęli się panowie samo
rządowcy powszechną krytyką,
nie zastanowiło ich głębiej, że
tym samym dosadnie dowodzą, że
nie reprezentują swych wybor
ców. Przede wszystkim reprezen
tują swoje własne interesy. Kon
kluzje z tego są bezwzględne:
wystarczy przejść przez sito wy
borców - chociaż trudno sitem
nazwać eliminacje, przez które
przechodzą (sic!) w większości
reprezentanci własnych potrzeb.

Wiadomym jest, że apetyt ro
śnie w miarę jedzenia. Nieliczni
mogą tylko oszukać się nadzieją,
że następne wybory to poprawią.
Taka nadzieja, to typowy triumf
nieuzasadnionej wiary ponad do
świadczeniem - po prostu nic nie
wskazuje, że następna kampania
wyborcza będzie czymś innym niż
konkursem na życiorysy i znajo
mość problemów lokalnych. Po
jego wygraniu nie ma możliwości
rozliczyć kłamczuszków i z nich
zrezygnować (...)
Można by westchnąć do zarzą
dzających za Szymonem Kobyliń
skim sprzed kilkudziesięciu lat:
„Zdejmijcie na chwilę ręce ze ste
ru i popukajcie się w głowę”. (...)
I.R.

(nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)

Z ogromną łaską
Chciałbym się wypowiedzieć na
temat obsługi interesantów w
PUP w pok. nr 18 B.
Ponieważ skończyłem tylko
szkołę zawodową, mam świadec
two zawodowe. Ostatnio posze
dłem się ponownie zarejestrować
w tym pokoju po krótkotrwałym
zatrudnieniu i zostałem potrak
towany w niemiły sposób. Pan
K.M zażądał kompletu doku
mentów do ponownej rejestracji,
niestety, miałem tylko świadec
twa pracy i dowód osobisty, ponie
waż ostatnio przyniosłem wszyst
ko i moje dane były wbijane na
komputer przez panią siedzącą
obok. Usłyszałem, że on nie ma
zaufania do koleżanki i muszę
mieć wszystko. Ponieważ mam
blisko do domu,
zdążyłem jesz
cze tego samego
dnia przyjść po
nownie, a gdy
wszedłem (była
za 15 lub 20 mi
nut godzina 13),
zostałem obsłu
żony z ogromną
łaską przez panią, której najwidoczniej przerwałem rozmowę te
lefoniczną.
Chciałbym zauważyć, że gdy ja
jeden załatwiałem swoje sprawy,
panie z pokoju obok zdążyły ob
służyć dwie osoby i wchodził na
stępny interesant. Dlatego nie
mam pretensji do wszystkich
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nie wszyscy są tam tacy. Pani
obok (7) oraz panie obok np. 5 wy
raźnie pokazują, co gdzie podpi
sać (dosłownie palcem wskazują)
później grzecznie dziękują.
B.C.
Koszalin

Nabierają wody w
usta
Nie bardzo rozumiem dlaczego
w spółdzielniach mieszkanio
wych i innych administracjach
klatki schodowe są sprzątane
przez sprzątaczki, natomiast
ZGM w Kołobrzegu każe sprzątać
lokatorom. Pytałam, jak to jest z
tym sprzątaniem, bo nic na pi
śmie nie dostaliśmy, a od lat
sprzątamy sami, nawet po mala
rzach.
W bloku, gdzie mieszkamy, jest
dużo osób starszych i schorowa
nych, ale jak przychodzi „kolej
ka” do sprzątania, to muszą swo
je odrobić. Urzędnicy nabierają
wody w usta i na tym się kończy.
Uważam, że jakieś prawo jest i
reguluje sprawę sprzątania (...).
B.M.
Kołobrzeg
(Nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)

Dłaczego tak
się dzieje?
Będąc w rodzinnych sprawach
na Ukrainie i Białorusi zauważy
łem, że mieszkający tam Polacy
cierpią biedę. Brakowało im odzie
ży, obuwia, produktów wyżywie
nia. Postanowiłem im pomagać
wg swoich możli
wości. Groma
dziłem odzież,
obuwie, produkńrfj)
ty i wysyłałem
\slAs
dla Polaków na
Ukrainę, Biało
ruś, Litwę. Nie
jednokrotnie
zwracałem się do
pana Jerzego
Mokrzyckiego, kiedy on był jesz
cze wojewodą koszalińskim, o po
krycie finansowe transportu, wy
syłanych darów dla Polaków i za
wsze otrzymywałem odmowną od
powiedź. Musiałem płacić za
transport z własnej emerytury.
Wojewodzie Mokrzyckiemu żyło
się dobrze i zupełnie nie obchodził

urzędników.

A.B.
Koszalin

Traktuje z góry
Chciałbym się podzielić spo
strzeżeniami co do obsługi intere
santów w koszalińskim Powiato
wym Urzędzie Pracy. Jestem oso
bą ze średnim wykształceniem i
niedawno były wypełniane ankie
ty z pytaniem, do której kasy cho
rych chcemy należeć. Zapisałam
się do zachodniopomorskiej (jak
się później dowiedziałam od pani
z okienka nr 7). Natomiast pani
z okienka nr 8, nawet nie raczyła
mi wytłumaczyć, o co chodzi w
tym pytaniu. Dopiero pani ze sta
nowiska 7 wyjaśniła mi, że Bran
żowa Kasa Chorych to policja,
wojsko, mundurowi. Pani ze sta
nowiska nr 8 myśli, że my bezro
botni wszystko musimy wiedzieć
tylko dlatego, że ona wszystko to
wie. Na domiar tego akurat tak
wypadało, że skończył mi się ter
minarz wizyt i musiała wypisać
nowy. Blankiet podpisałam nie
tam gdzie trzeba - u góry, za
miast - na dole z datą stawien
nictwa i znów zostałam potrakto
wana w niemiły sposób, ponieważ
nie umiem czytać, według tej
pani. Chciałabym powiedzieć, że

go los biednych rodaków na Ukra
inie czy Białorusi. Z czasem po
wstał problem powrotu Polaków z
Kazachstanu do Polski. (...) Mia
łem w Niedalinie niewielką posia
dłość, trzypokojowy domek z ogro
dem i chciałem sprowadzić z Ka
zachstanu jedną rodzinę. Trzeba
było pozwolenia naczelnika gminy
w Świeszynie i wojewody Mo
krzyckiego. Nie pozwolono spro
wadzić mi z Kazachstanu rodziny
polskiej nie zważając na to, że ja
bezpłatnie ofiarowałem domek z
ogrodem i materialną pomoc. Mo
tywowano to tym, że nie było stud
ni na podwórku. (...) Na skutek
małych pensji w szkolnictwie,
ochronie zdrowia, organizacjach
opiekuńczych, przedsiębiorstwach
- odbywają się strajki i protesty,
wszędzie brakuje funduszy, dofi
nansowania. Dlaczego tak się dzie
je, ano bo samorządowcy, a osobli
wie w sejmiku koszalińskim, usta
lili sobie wygórowane pensje. Se
nator Mokrzycki ustalił sobie pen
sję 14 tysięcy złotych miesięcznie,
a inni trochę mniej - oczywiście, że
będzie brak pieniędzy na inne cele.
Widać chociażby, że bezrobotny w
Koszalinie dostaje zasiłku tylko 14
zł miesięcznie. (...)
Florian Lorański
Koszalin

Warto
porównać
W nawiązaniu do artykułu
„Chudszy portfel sportowca” pra
gnę dyskusję uzupełnić o dalsze
dane z tego zakresu.
Wspomniany wskaźnik udzia
łów wydatków na kulturę fizycz
ną w 1997 na poziomie 2,3% ogó
łu wydatków budżetów gminnych
byłego województwa koszaliń
skiego, był na dobrym poziomie.
Warto przy tej okazji wskazać, że
w wykonanych w 1997 roku bu
dżetach wojewodów wydatki na
kulturę fizyczną wyniosły: w wo
jewództwie koszalińskim 0,36%, szczecińskim - 0,25% a
poznańskim około 0,90%.(...)
Zauważyć należy, że wydatki
miasta Koszalina miały ograni
czony wpływ na tak wysoką śred
nią. Są gminy o daleko wyższym
wskaźniku nakładów od miasta
Koszalina - 1,63%. Wyższe pro
centowo wydatki miały miejsce w
Białogardzie, Karlinie, Kołobrze
gu, Mielnie, Szczecinku i w dal
szych gminach. Nakłady te waha
ły się od 1,7 nawet do ponad 8,0%
ogółu budżetów. Charaktery
stycznym będzie porównanie wy
datków na kulturę fizyczną w
przeliczeniu na jednego miesz
kańca. Wydatki te w 1997 roku
wahały się od 4 zł w Malechowie
do 25,5 w Szczecinku, 22,4 w Bia
łym Borze, 27,9 w Złocieńcu, 59,0
w Kołobrzegu, a w samym Kosza
linie wyniosły prawie 19 zł na
mieszkańca. (...)
Jan Witek
Koszalin

Nieustanna
łewatywa
Nic nie wskazuje na to, że uda
się „zagłaskać” problem wiejskiej
biedy i nędznej kondycji rolnic
twa. (...)
Mówiąc o wsi, mówi się o 90%
obszaru kraju, o 40% ludności za
mieszkującej obecnie na wsi i dal
szych ok. 40% ludności wiejskiej,
zamieszkującej wielkie płyty w
obecnych miastach - ludności ze
wsi w pierwszym, drugim, czy też
trzecim pokoleniu. Uświadomie
nie tej skali pozwoli zgodzić się z
Balcerowiczem, że nie można
spraw rolnictwa roz ważać w ode
rwaniu od reszty gospodarki. W
tym. względzie. n cątkowifa zgoda.
Polemizować natomiast należy z
zaobserwowaną kuracją. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że kuracja ta
a la Balcerowicz to nieustanna le
watywa z „Dobrego Wojaka
Szwejka”. Innej, niestety kuracji
pan Balcerowicz nie jest w stanie
zastosować - a szkoda. (...)
I.R.

(Nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)

Bądźmy łudźmi
Chciałabym napisać o urzędni
kach w pośredniaku.
Uważam, że niesłusznie opisu
je się młodych ludzi pracujących
w pośredniaku. To wcale nie jest
prawdą, że chodzą sobie w czasie
rozmowy parzyć kawę.
Do tej pory (a jestem dość długo
zarejestrowana) byłam zawsze
mile obsługiwana przez panią z
okienka nr 5. Musimy być prze
cież ludźmi, te młode osoby mają
prawo się uśmiechnąć do intere
santa. Ostatnio, jak miałam wi
zytę, ta pani była miła, ale wyda
wała mi się taka, sztuczna, nie
taka, jak kiedyś, szczerze
uśmiechnięta, miła. Ludzie,
bądźmy ludźmi.
A.J. z woj. koszalińskiego

Ulga za wyszkolenie
To.

ucznia
Pani Krystyna K. z Koszalina
prowadziła do 1996 r. działalność
gospodarczą. W ramach tej dzia
łalności szkoliła uczennice i z
tego tytułu nabyła uprawnienia
do ulgi w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Po zlikwido
waniu działalności gospodarczej
pozostała jej nie wykorzystana
ulga w podatku dochodowym od
osób fizycznych na kwotę ok. 10
tys. złotych. Obecnie ma 72 lata,
jest na emeryturze i otrzymuje
niespełna 600 zł miesięcznego
świadczenia emerytalnego. Z
uwagi na wysoką kwotę ulgi po
zostałej do wykorzystania, zwró
ciła się do urzędu skarbowego z
prośbą o wypłacenie jej w gotów
ce. Niestety, usłyszała, że pozo
stałą kwotę ulgi podatkowej może
wykorzystać tylko poprzez bieżą
ce odliczenia od podatku potrąca

nego z jej emerytury. ZUS musia
łby zaliczać jej ulgę w podatku
dochodowym od osób fizycznych
przez ponad 12 lat. Obawia się, że
nie dożyje końca wykorzystania
ulgi. Chciałaby wiedzieć, czy
może domagać się od urzędu
skarbowego wypłaty w całości.
Urząd Skarbowy ma rację. Zgod
nie z brzmieniem par. 11 ust. 2 roz
porządzenia ministra finansów z
dnia 24.03.1995 r. w sprawie wyko
nywania niektórych przepisów
ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ulga z tytułu wy
szkolenia jednego pracownika pole
ga na obniżeniu podatku należne
go za okres od miesiąca następują
cego po miesiącu, w którym została
wydana decyzja o przyznaniu ulgi.
Zatem wykorzystanie ulgi w podat
ku może nastąpić tylko w rozlicze
niu należnego bieżąco podatku do

chodowego,
bez względu na
źródło jego powstania.
Dla wykorzystania pozostałej
części ulgi pani Krystyna musia
łaby wykazać dochód roczny w wy
sokości nieco ponad 40 tys. zło
tych. Biorąc pod uwagę wiek na
szej czytelniczki oraz jej chęć od
zyskania ulgi podatkowej jeszcze
za życia, należałoby poszukać
możliwości przyspieszenia rozli
czenia tej ulgi podatkowej. Jed
nym ze sposobów dokonania tego
może być np. ustanowienie renty
umownej. Dochód z tego tytułu
podlega opodatkowaniu podat
kiem dochodowym, który uległby
kompensacie z należną pani Kry
stynie ulgą podatkową w podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Tomasz Kruk
radca prawny

Potrójna wizja (ska)
Fot. Karol Skiba

Z KRAJU
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Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działalność Państwowej In
spekcji Handlowej, organu mającego istotne znaczenie dla
ochrony krajowego konsumenta. Najbardziej zaskakujące wy
daje się ustalenie, że część pożytecznych akcji PIH nie ma pod
staw prawnych.
Otóż prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów nie
wydał czterech aktów wykonaw
czych do znowelizowanej ustawy o
Państwowej Inspekcji Handlowej.
Nie uczynił tego - chociaż został
upoważniony przez ustawodawcę ponieważ byłaby to czynność
sprzeczna z Konstytucją, która nie
uprawnia prezesa tego urzędu do
podpisywania zarządzeń zawiera
jących powszechnie obowiązujące
przepisy prawa. W związku z tym
niektóre ważne czynności wykony
wane przez PIH jak na przykład
prowadzenie kontroli w formie lu
stracji, kierowanie wystąpień poinspekcyjnych i wniosków, a nawet
pobieranie próbek towarów do ba
dań nie miało podstaw prawnych.
Jak się okazało główny inspektor
PIH nie ma uprawnień nadzor
czych w stosunku do inspektorów
wojewódzkich. Aby usunąć te pu
łapki legislacyjne i nonsensy ko
nieczna jest jak najszybsza nowe
lizacja ustawy o PIH, która dopie
ro co weszła w życie - 1 stycznia
1999 roku.
Jako niewystarczający oceniono
nadzór wojewodów nad pracą tere

nowych inspektoratów PIH, za
trudniających prawie półtora tysią
ca osób. Ujawnione zostały uchy
bienia, a między innymi brak ak
ceptacji planów pracy przez woje
wodów, nieterminowe rozliczanie
się inspektorów z pieniędzy uzy
skanych z nałożonych grzywien w
postępowaniu mandatowym. Poza
tym NIK stwierdza z satysfakcją,
że kontrole wykonywane przez
Państwową Inspekcję Handlową,
w tym zwłaszcza te przeprowadza
ne w skali kraju, dotyczyły głównie
zjawisk rynkowych, stanowiących
największe zagrożenie dla klien
tów, na przykład zgodności z pra
wem warunków gwarancji ofero
wanych przez sprzedawców samo
chodów osobowych oraz ważnych
dla interesów ekonomicznych pań
stwa jak obrót towarami podlega
jącymi obowiązkowi opatrywania
znakami akcyzy. Interweniowano
w przypadku uzyskania sygnałów
o aktualnych nieprawidłowościach
- na przykład w handlu żelatyną
spożywczą, w działalności firm
wysyłkowych czy reklamy piwa
bezalkoholowego, którego udział w
sprzedaży wynosi poniżej 1 procen-

Zbliża się dziesięciolecie zarządzania drogami przez gminy.
Sporządzony z tej okazji bilans zawiera stwierdzenia przykre i
alarmujące. Z każdego kilometra traktu pozostającego w gestii
samorządu 750 metrów znajduje się w złym stanie technicznym.
Są ogromne luki w wymaganej przez prawo dokumentacji, w
rodzaju wykazu i metryk dróg, mostów, ksiąg inwentarzowych,
rejestrów robót. Po prostu gminy nie mają na to pieniędzy. Na
drogi przeznacza się średnio niewiele ponad cztery procent wy
datków ujętych w samorządowym budżecie, co wystarcza na po
krycie połowy udokumentowanych potrzeb.
Jak się okazuje, w czterech na
dziesięć skontrolowanych gmin
wykryto drogi nie ujęte w ewi
dencji, prawie piętnaście procent
ogółu komunikacyjnych szlaków.
Tymi odcinkami nikt się nie zaj'motyał. nie' naprawiał, bo w sen
sie urzędowym nie istniały. Do
administrowania tą częścią in
frastruktury społecznej i gospo
darczej samorządy nie przywią
zują większego znaczenia. Tylko
w dużych miastach, liczących po
wyżej 100 tysięcy mieszkańców,
powołano odpowiednie służby,
zatrudniające wykwalifikowa
nych pracowników; w pozosta
łych brakuje na to funduszy, a w
rezultacie nie wykonuje się na
wet podstawowych obowiązków,
takich jak aktualizowanie ewi
dencji, kontrola stanu technicz
nego, planowanie potrzeb remon
towych. Cała grupa samorządów
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nie interesuje się dokumentacją
stanu posiadania od kilkunastu
lat. Właściwie żadna z gmin nie
dysponuje pełną wiedzą o rzeczy
wistym stanie ewidencyjnym i
technicznym dróg pozostających
pod jej zarządem.
Około 80 proc. długości dróg
gminnych i 70 proc. lokalnych
miejskich wymaga natychmia-

ta. Wyniki akcji PIH wskazują na
naruszenie przez przedsiębiorców
handlowych zarówno interesów
konsumentów, między innymi
przez wprowadzanie do obrotu ze
psutych lub sfałszowanych artyku
łów spożywczych, nieuczciwą re
klamę, niewłaściwe oznakowanie
towarów, jak i interesów państwa;
chodzi o sprzedawanie wyrobów
bez znaków akcyzy lub z podrobio
nymi znakami, obrót alkoholem
bez zezwolenia.
Skala zastosowanych sankcji
wskazuje, że rozmiary zjawisk ne
gatywnych na rynku nie uległy
ograniczeniu. Połowa zbadanych
próbek towarów nie spełniała wy
magań jakościowych. Do kolegium
do spraw wykroczeń kieruje się
rocznie ponad trzy tysiące wnio
sków, a do organów ścigania - około
dwustu. Jak stwierdza NIK, poważ
nym utrudnieniem w postępowaniu
PIH pozostają nieprecyzyjne prze
pisy, dotyczące sankcji ekonomicz
nych za wprowadzanie do obrotu
wyrobów nie mających znaku bez
pieczeństwa. W kilku inspektora
tach wykryto bezzasadne odstąpie
nie od stosowania sankcji ekono
micznych wobec przedsiębiorców,
którzy nie uzyskali certyfikatu na
produkowane wyroby, co spowodo
wało zmniejszenie dochodów budże
tu o kilka milionów złotych. Winni
zostali zwolnieni z pracy. (PAI)
WIESŁAW WESOŁOWSKI
stowego podjęcia prac remonto
wych. Dotyczy to zarówno na
wierzchni jezdni, jak chodników
oraz rowów odwadniających. Są
odcinki dróg oraz mosty, które ze
względu na fatalny stan tech
niczny nie powinny być eksplo
atowane, gdyż stanowią zagroże
nie dla życia kierowców i pie
szych. W co czwartej gminie właśnie z powodu złego stanu
technicznego - wprowadzono już
stałe ograniczenia eksploatacyj
ne, zmniejszenie prędkości oraz
masy pojazdów, co hamuje płyn
ność ruchu drogowego. Tylko 1/4
długości dróg zarządzanych
przez gminy nadaje się do eks
ploatacji bez ograniczeń.
Zły stan techniczny dróg ma ne
gatywne następstwa finansowe
dla samych samorządów. W co
piątej gminie uznano bowiem
roszczenia i wypłacono odszkodo
wania kierowcom i pieszym, któ
ry uszkodzili pojazdy bądź do
znali obrażeń wskutek dziur i
wybojów na gminnej drodze. Jed
nocześnie przy zlecaniu robót
drogowych nagminnie nie prze
strzega się ustawy o zamówie
niach publicznych, a do prakty
ki powszechnej należy przyjmo
wanie robót remontowych z
usterkami. (PAI)
JACEK MARKIEWICZ

Wielka Orkiestra. Świątecznej Pomocy przekazała Straży Pożarnej w Warszawie sprzęt ratownictwa pożarowe
go. Na zdjęciu: Jurek Owsiak podczas testowania sprzętu
PAP-Tomasz Gzell

-----Potencjalny emeryt na reklamę FE wydał już 144 zł------

Reklamowy zawrót głowy
Od niedawna telewizja bombarduje nas reklamówkami fundu
szy emerytalnych. Codziennie między godziną 16.00 i 24.00 według danych OBOP-u - nadawanych jest 1855 spotów i raczej
dziwi fakt, że Polacy jeszcze nie mają tego dość. Od samego
początku reklamowania funduszy emerytalnych średnia widow
nia kształtuje się na poziomie 4,5 proc. grupy docelowej, czyli
filmik ogląda 773 tys. Polaków w wieku 20-50 lat.
W tej chwili około 17 min po
tencjalnych emerytów stoi przed
dylematem, którą z 16 marek no
wego i nie sprawdzonego produk
tu wybrać, by zapewnić sobie po
godną jesień życia. Sytuacje
przyszłych emerytów utrudnia
fakt, że przy rozmachu, z jakim
prowadzona jest autopromocja
powszechnych towarzystw eme
rytalnych, które mają się stać
drugim filarem naszego systemu
emerytalnego, rządowa kampa
nia wypada krótko i, delikatnie
mówiąc, anemicznie. To właśnie
ona miała być najważniejsza.
Miała być drogowskazem i po
móc przyszłym emerytom w wy
borze jednej z szesnastu marek,
ale, uwaga, następnych siedem
już w drodze. Biorąc pod uwagę
anemiczność kampanii rządowej,
wychodzi na to, że większość spo
łeczeństwa nie wie, o jakie pro
dukty w ogóle chodzi.
Natomiast same fundusze wy

Pierwszy

Reforma edukacji zakłada, że w
kwietniu 2002 roku odbędzie się
pierwszy sprawdzian po sześcio
letniej szkole podstawowej. Będzie
to sprawdzian powszechny i obo
wiązkowy tzw. ponadprzedmiotowy, sprawdzający poziom opano
wania umiejętności ucznia. Każdy
będzie zdawał go w swojej macie
rzystej szkole podstawowej, które
go sprawdzeniem zajmą się, poza
szkołą, egzaminatorzy z Okręgo
wej Komisji Egzaminacyjnej. Infor
macje o szczegółowych wynikach
otrzyma uczeń, jego szkoła pod
stawowa i gimnazjum.
Równocześnie zostanie wprowa
dzony nowy egzamin po gimna
zjum, który zostanie przeprowa
dzony w maju 2002 roku. Będzie to
egzamin z wiadomości i umiejętno
ści z zakresu przedmiotów huma
nistycznych i matematyczno-przy
rodniczych. Organizowany w ma
cierzystym gimnazjum będzie po
wszechny i obowiązkowy. Zostanie
sprawdzony poza szkołą przez eg
zaminatorów z Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej, a jego wyniki
otrzyma uczeń, macierzyste gim
nazjum i liceum albo szkoła zawo
dowa.
Nowa matura zacznie obowiązy
wać także od 2002 roku i będzie

2002

się składała z dwóch części, we
wnętrznej - ustnej oraz zewnętrz
nej - pisemnej. Część pierwsza
egzaminu obejmie język polski i
język obcy nowożytny (do wybo
ru: j.angielski, francuski, hiszpań
ski, niemiecki, rosyjski, włoski).Ta
część będzie przeprowadzona i
oceniona w macierzystym liceum.
Egzamin pisemny będzie dotyczył
obowiązkowo języka polskiego i
obcego nowożytnego oraz mate
matyki. Uczeń poza tym będzie
musiał się zdecydować na jeden
z przedmiotów do wyboru: biolo
gia, chemia, fizyka, geografia, hi
storia, j.obcy nowożytny, łacina,
greka. Nowa matura zostanie
przeprowadzona w maju i czerw
cu. Świadectwa maturalne zawie
rające wyniki części wewnętrznej
i zewnętrznej wyda Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna. W po
wszechnej świadomości społecz
nej egzamin maturalny jest po
strzegany jako kulturowy rytuał
inicjacji do dojrzałości. W nowej
formule ma między innymi zastą
pić egzamin wstępny ze zdawa
nych przedmiotów na wyższe
uczelnie i w związku z tym jego
dotychczasowy poziom znacznie
się podniesie. (PAI)
SYLWIA SYNOWIECKA

szły z założenia, iż ich produkty
skierowane będą do społeczeń
stwa w pełni wyedukowanego i
zaznajomionego z reformą eme
rytalną. Nie przesadzają więc z
umieszczaniem na ekranie ele
mentów informacyjnych. Tak
więc statystyczny Kowalski może
wybierać między uśmiechniętym
Kwinto, gęsim puchem i nieco
wyrośniętym
niemowlakiem
przemawiającym do nas głosem
kaprala Wiadernego. Przez
ekran prześlizguje się więc kilka
naście odmian logo firm zwielo
krotnionych przez nazwy macie
rzystych firm. Jednym słowem,
wojna na marki. Wygra ją ten
fundusz, którego logo zostanie w
pamięci przyszłych emerytów. W
najlepszej sytuacji są ci, którzy
od lat funkcjonują w świadomo
ści Polaków tak jak PZU, które
często mylone jest z ZUS-em.
Znacznie gorzej mają się te, któ
re muszą na polskim rynku za

istnieć od podstaw. Tak jak np.
angielski, a nie norweski Nor
wich Union.
Starania funduszy o potencjal
nych klientów są widoczne,
zwłaszcza w telewizji. Z badań
telemetrycznych przeprowadzo
nych przez OBOP wynika, że tyl
ko w ciągu dwudziestu pierw
szych dni obowiązywania kam
panii wydały na ten cel ponad 35
min zł, dzięki temu na siedmiu
najpopularniejszych kanałach
telewizyjnych
wyemitowano
2240 spotów z otwartymi fundu
szami emerytalnymi w roli głów
nej. Jednak jak twierdzą wtajem
niczeni nie jest to jeszcze apo
geum intensywności nadawania
reklamówek, które nas czeka po
wakacjach. Dyrektor marketingu
Otwartego Funduszu Emerytal
nego Bankowy uważa, że spoty
są mało inteligentne i niedowcipne. Za najlepszą reklamę uznał
Zurich Handlowy. Jego zdaniem,
reklamówka jest zabawna i ła
two się zapamiętuje. Natomiast
najgorzej wypada spot Ego, któ
ry początkowo śmieszy ludzi mło
dych i zamożnych, którzy nie
wiedzą, co to emerycka bieda.
(PAI)
ADA KOHEN

135 programów w podstawówkach
i gimnazjach

egzamin
w roku
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W Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu zorganizowano pokaz zdobie
nia pisanek przez p. Marię Kieleczawę. Zdobi ona pisanki wielkanocne
tradycyjną techniką batiku wg wzorów huculskich. Jest to jedna z najstar
szych technik zdobienia pisanek. Na zdjęciu: p. Maria Kieleczawa podczas
pokazu zdobienia pisanek
PAP-Adam Hawałej

Według ustawy o systemie oświaty programem nauczania usta
lonym przez ministra edukacji narodowej jest podstawa progra
mowa. Dokument ten określa wszystkie edukacyjne zadania
szkoły, zarówno kształcące, jak i wychowawcze. Nazwa „pro
gram nauczania” dotyczy obecnie opracowań o charakterze au
torskim, takich, które opisują, w jaki sposób nauczyciel powi
nien zaplanować swoją pracę w szkole, by zrealizować to, co
podstawa programowa zaleca.
Istota reformy programowej po zostaną one odpowiednio skory
lega na tym, że nauczyciele dobie gowane i powtórnie złożone do 30
rają program nauczania stosow marca br. w Ministerstwie Edu
nie do warunków szkolnych i po kacji Narodowej, to będą miały
trzeb swoich uczniów. Program możliwość znalezienia się w
taki może opracować samodziel pierwszym wykazie programów
nie każdy nauczyciel lub skorzy nauczania zamieszczonym m.in.
stać z programów dopuszczonych w Dzienniku Ustaw, na stronie
przez ministra do użytku szkolne Internetu MEN oraz w kolejnym
go.
zeszycie „Biblioteczki Reformy”.
Do Ministerstwa Edukacji Na Pełny zestaw przesłany zostanie
rodowej nadesłano programy na kuratoriom oświaty i wojewódz
uczania przeznaczone dla sześcio kim ośrodkom metodycznym oraz
letniej szkoły podstawowej i gim bibliotekom pedagogicznym.
nazjum. Programy są składane w
O dopuszczenie swojego progra
dalszym ciągu, a zespół konsul mu do użytku szkolnego można się
tantów, który powołał minister ubiegać w każdym terminie po
edukacji narodowej, zaopiniował spełnieniu kilku warunków (Dz.
aż 326 programów. Według opinii U. nr 14 poz. 130). Zgłaszany pro
konsultantów można już dopuścić gram musi być przeznaczony przy
do użytku szkolnego, bez żadnych najmniej dla jednego etapu kształ
zmian, 135 nadesłanych progra cenia i powinien zawierać szczegó
mów. Są wśród nich dwa zintegro łowe cele edukacyjne kształcenia
wane zestawy programów obej i wychowywania.
mujące wszystkie przedmioty. Je
Nauczyciele cieszą się, bo mają w
den obejmuje całą szkołę podsta czym wybierać. Martwią, ponieważ
wową, a drugi szkołę podstawową stoją przed trudnym i dużym wybo
i gimnazjum. Pozostałe zgłoszone rem. Zdecydować muszą się szybko,
programy zostały skierowane do wszak reforma obejmie w przy
uzupełnienia lub poprawienia i szłym roku szkolnym 1999/2000
nie dopuszczono ich jeszcze do pierwszych uczniów. (PAI)
użytku szkolnego. Jeżeli jednak
SYLWIA SYNOWIECKA

KŁOPOTY DNIA
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Rodzina Radwanów mieszka w
baraku przy ul. 1 Maja w Kołobrze
gu od dwóch lat. Oprócz niej za
mieszkuje tu jeszcze 13 innych ro
dzin. Są tacy, którzy wegetują tu od
20 lat.
Wchodzimy do „blaszanej pusz
ki”. Idziemy długim, ciemnym ko
rytarzem. Na podłodze natykamy
się na zwierzęce odchody. Pukamy
do drzwi rodziny Radwanów.
Otwiera mężczyzna i zaprasza nas
do środka. - Może chociaż trochę
prasa nam pomoże, bo nie sposób
dłużej już mieszkać w tak prymi
tywnych warunkach - opowiada
Tomasz Radwan, mieszkaniec
Kołobrzegu. - Mamy dwie malut
kie klitki, kuchenkę i prowizorycz
nie ustawioną wannę. Musiałem się
sporo nagłówkować, aby gdzieś ją
wcisnąć. No, ale jakoś się udało.
Drugi pokój, a właściwie coś, co
przypominało bardziej komórkę,

Przedsiębiorstwo PKS w Koszalinie,
odpowiadając na notatkę prasową, za
mieszczoną w „Głosie Koszalińskim”
24.02.1999 r. pod tytułem „PKS zdzie
ra”, uprzejmie wyjaśnia:
(,..)W przypadku biletów miesięcz
nych cena biletu ustalana jest jako war
tość 32 przejazdów wg ceny biletu jed
norazowego na danej trasie. Bilet szkol
ny to 50% wartości tej ceny.
Z miejscowości Dobrzyca do Kosza
lina cena biletu jednorazowego wynosi
2,70 zł. Cena biletu miesięcznego 86,00
zł, ^szkolnego 43,00 zł. Bilet miesięcz
ny pracowniczy lub szkolny ważny jest
cały miesiąc i podróżny może skorzystać

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Koszalinie
Branża mechaniczna

- konserwator (wykszt. zawodo
we, mechanik, prawo jazdy kat. T)
- ślusarz mechanik (wykszt.
średnie, uprawnienia spawalnicze,
znajomość hydrauliki, staż pracy
3-4 lata, wiek do 40 lat)
- dyspozytor transportu (wy
kszt. średnie, staż pracy 2 lata)
- technik elektromechanik (wy
kszt. średnie mechanik samocho
dowy, staż pracy 3 lata)

- inż. mechanik - pracownik
nadzoru serwisowego (wykszt.
wyższe - samochodowe, staż pra
cy 3 lata, znajomość j. angielskie
go)

- mechanik samochodowy
- kierownik serwisu (wykszt. wy
ższe samochodowe, znajomość j.
angielskiego, staż 5 lat)

Branża budowlana
- hydraulik-spawacz (znajomość
instalacji miedziowych i PCV)

- operator węzła betoniarskiego
- mistrz stolarz
- kierownik budowy
- kosztorysant (wykszt. wyższe,
obsługa komputera)

Branża handlowa
- sprzedawca (wykszt. zawodo
we, kasa fiskalna)
- szef hurtowni (wykszt. średnie,
5 lat stażu w branży mięsnej)
- kucharz (5 lat stażu, żywienie
zbiorowe)
- recepcjonista (znajomość j.
niemieckiego)
- kelner (wykszt. zawodowe, wiek
do 30 lat, znajomość j. angielskie
go)

Branża produkcyjna i usłua
- krawcowa (szycie odzieży dam
skiej)
- sprzątaczka (aktualna ksią
żeczka zdrowia, wiek ponad 40 lat)

Branża umysłowa
- pracownik biurowy (obsługa
komputera, znajomość naliczeń
ZUS, doświadczenie)

otrzymałem po wielu interwencjach
w Urzędzie Miasta. Mam szesna
stoletnią córkę, która musi mieć
swój kąt. Nasz cały dobytek to 29
metrów kwadratowych - mówi. Ale proszę spojrzeć tylko na te ścia
ny w kuchni - wskazuje na ściany,
z których odchodzą grube warstwy
tapety. To sprawa wilgoci. Podob
na sytuacja panuje w pokojach i
pozostałych pomieszczeniach. Pod
grubą warstwą wykładziny w
kuchni mieszka jeszcze dodatkowy
lokator... grzyb.
- Miesięcznie płacimy 120 złotych
czynszu. Opłaty nie są niskie, a
warunki takie, jak widać. Toaletę
mamy poza mieszkaniem. Niedłu
go wraca ze szpitala moja żona z

z większej ilości niż 32 przejazdy (16
dni). Nabywając bilet miesięczny pod
różny określa, w jakich godzinach reali
zował będzie przejazdy, a PKS w zde
cydowanej większości przypadków ta
kie godziny wpisuje do biletu miesięcz
nego. W tych godzinach przewoźnik
gwarantuje podróżnemu zabranie do
autobusu. W przypadku, gdy podróżny
pragnie skorzystać z innego autobusu (o
innej godzinie niż wpisana na bilecie),
to gdy są wolne miejsca w autobusie, a
wykupiony bilet jest na dane przedsię
biorstwo PKS, nie ma przeszkód w od
byciu podróży. W takiej sytuacji podróż
ny powinien żądać od kierowcy zabra

- księgowy (wykszt. średnie eko
nomiczne, staż w księgowości 2
lata, obsługa komputera, wiek do
30 lat)
- specjalista ds. turystyki (wy
kszt. średnie turystyczne, znajo
mość języka niemieckiego)
- nauczyciel języka angielskie
go (wykszt. wyższe)
- akwizytor - pracownik biurowy
(wykszt. średnie, wiek do 30 lat, ob
sługa komputera)
- pracownik biurowy (obsługa
komputera, znajomość ZUS, mile
widziany język niemiecki, osoba
niepaląca)
- specjalista ds. marketingu
(wykszt. wyższe, wiek 35-45 lat)
- wychowawca (wykszt. wyższe,
wiek do 35 lat, licencja resocjaliza
cji lub pedagogiki opiekuńczo-wy
chowawczej)
- asystent farmaceuty (wykszt.
wyższe, staż pracy 1 rok)
- księgowa (wykszt. średnie, zna
jomość komputera (pełna księgo
wość)
- zastępca głównej księgowej
(wykszt. wyższe, staż pracy 5 lat,
wiek do 45 lat)
- księgowa (wykszt. średnie, staż
pracy 5 lat, wiek do 45 lat (pełna
księgowość)
- wiceprezes zarządu ds. mar
ketingu (wykszt. wyższe, wiek do
40 lat, biegle j. angielski)

Absolwenci
- sprzedawca-kierowca (prawo
jazdy kat. C)
- specjalista ds. marketingu
(wykszt. wyższe)
- technik dentystyczny
- sprzedawca
- kucharz
- kelner
- kreślarz
- elektromechanik samochodo
wy
- krawiec
- pomocnik mechanika samo
chodowego.
Szczegółowe informacje na te
mat podanych ofert można uzy

malutkim dzieckiem. I co ich tu cze
ka?
- To niestety tylko barak - odpowia
da Tadeusz Wycech, kierownik
działu technicznego kołobrzeskiego
ZGM-u. - Przeprowadziliśmy tylko
najpotrzebniejsze remonty, między
innymi uzupełniliśmy konstrukcję
ścian. A zawilgocenie? To przede
wszystkim wina samych lokatorów.
Oszczędzają na opale i stąd grzyb.
Jeszcze w tym miesiącu przeprowa
dzimy przegląd budynków i usunie
my drobne usterki. Na tyle pozwala
ją nam środki finansowe - informu
je kierownik, (abu)
Na zdjęciu: Tomasz Radwan na
tle baraku
Fot. Karol Skiba
nia do autobusu bez dodatkowych opłat.
Do miejscowości Dobrzyca PKS Kosza
lin wykonuje 15 kursów dziennie i nie
ma potrzeby oczekiwania na autobus
kilka godzin.
Gdyby skarżąca się osoba nie wyku
piła biletu miesięcznego na luty, to ku
pując bilety jednorazowe przez 10 dni
x 2 przejazdy z 2,70 zł (ulga 50% przy
sługuje wyłącznie dla biletu miesięczne
go szkolnego), musiałaby zapłacić
54,00 zł, czyli o 11,00 zł więcej niż za
bilet miesięczny na cały miesiąc.
W roku ubiegłym PKS otrzymało do
tację do przewozów (dopłatę do utraco
nych wpływów z tytułu realizacji ulg
ustawowych), w wysokości pokrywają
cej 40% utratę tych wpływów.
Dalsze udzielanie ulg, a takim byłaby
sprzedaż biletów ulgowych na pół mie
siąca, powodowałoby kolejne straty
przewoźnika bez możliwości uzyskania
jakiejkolwiek rekompensaty.
Zarządca

Janusz Hordyński
dyrektor

skać w Powiatowym Urzędzie Pra
cy w Koszalinie, ul. Racławicka 13,
w poszczególnych pokojach bran-.
żowych, tzn. 9, 10, 11, 12 (dla
osób niepełnosprawnych w poko
ju 17).

Oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
1. Kosztorysant (mężczyzna,
wykszt. wyższe Ićib średnie budow
lane, znajomość obsługi kompute
ra, prawo jazdy kat. B).
2. Pracownik gręplarni (męż
czyzna, sprawność manualna, pra
ca stojąca).

3. Pracownik gospodarczy sprzątaczka (kobieta).
4. Przedstawiciel handlowy
(wykszt. średnie-techniczne, prefe
rowane budowlane, wiek do 55 lat).
5. Monter stolarki (mężczyzna,
wykszt. zawodowe, wiek do 45 lat,
staż pracy 2-5 lat).

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Szczecinku
- złotnik zegarmistrz - wymaga
ne wykształcenie średnie, osoba w
wieku do 30 lat, zdolności manual
ne -1 osoba
- operator spycharki - wymaga
ne wykształcenie zawodowe, staż
pracy 2 lata, osoba w wieku do 45
lat, uprawnienia na spycharkę
„STALINIEC” -1 osoba

- blacharz samochodowy me
chanik- wymagane wykształcenie
zawodowe, prawo jazdy kat. B, staż
pracy 3 lata -1 osoba
- informatyk - wymagane wy
kształcenie wyższe -1 osoba
- szwaczka- wymagane wykszta
łcenie zawodowe, staż pracy 3 lata
-1 osoba
- przedstawiciel handlowy - wy
magane wykształcenie średnie
elektroniczne, prawo jazdy kat. B,
mile widziany własny samochód -1
osoba.

D/a osób niepełnosprawnych
- pomocnik piekarza - wymaga
ne wykształcenie zawodowe - 1
osoba
- pracownik biurowy - wymaga
ne wykształcenie średnie - 1 oso
ba
- kierowca - wymagane prawo
jazdy kat. C -1 osoba

- Co zrobię, kiedy dostanę rachu
nek na trzy tysiące złotych za opie
kę medyczną nad chorym psychicz
nie? W naszej gminie są aż dwie
takie osoby. I co wtedy? - zastana
wia się rozżalona Teresa Lem*
bryk, kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siemyślu. - Wydaje
mi się, że państwo gdzieś po drodze
zgubiło tych ludzi. Ale jak tu moż
na zapomnieć o człowieku? - mówi
T. Lembryk.
Kierownicy ośrodków pomocy
społecznej starają się unikać ra
chunków szpitalnych za leczenie
nieubezpieczonych. W ich budże
tach brakuje na to funduszy.
- Bardzo często dostawaliśmy
rachunki ze szpitala, aby zapłacić
za pobyt osób, którym nie przysłu
gują darmowe świadczenia me
dyczne. Nie jesteśmy jednak do tego
zobowiązani. Staramy się dopro
wadzać do takich sytuacji, aby oso
by chore psychicznie figurowały w
ewidencji osób bez praw do zasiłku.
Wtedy mogą korzystać ze świadczeń
do opieki zdrowotnej - powiedzia
ła Iwona Wagner, zastępca kie
rownika Miejskiego Ośrodka Po
mocy Społecznej w Szczecinku.
Ewa Giza, ordynator oddziału
psychiatrycznego kołobrzeskiego
szpitala, stara się znaleźć rozsąd
ne rozwiązanie problemu z nieubezpieczonymi chorymi. - Jeżeli
przyjmujemy takiego pacjenta,
wówczas nawiązujemy kontakt z
opieką społeczną. Pracownicy so
cjalni przeprowadzają wywiad śro
dowiskowy i proszą rodzinę o na
tychmiastowe zarejestrowanie cho
rego w urzędzie pracy. Wtedy auto
matycznie problem znika, bo kasy
chorych pokrywają koszty leczenia
takiego pacjenta. Oprócz tego o
wszelkich spornych kwestiach na
bieżąco informujemy Instytut Psy
chiatrii i Neurologii z Warszawyobjaśnia E. Giza.
W Białogardzie, jak dotąd, nie
było problemów z osobami nieubezpieczonymi, chorymi psychicznie. Na nasz oddział trafił jedynie alko
holik i narkoman, bez praw do bez
płatnego leczenia. Powiadomiliśmy o
tym opiekę społeczną. Wydaje mi się,
że oni powinni zapłacić za pacjentów
nieubezpieczonych - powiedział Jan
Tracewski, lekarz psychiatra białogardzkiego szpitala, (abu)
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Tajemnice
podzielnika
W imieniu mieszkańców Spół towych muszą dopłacać. Mam
dzielni Mieszkaniowej „Postęp” w przykłady na to, że w mieszka
Złocieńcu zwracam się z prośbą o niach szczytowych też były zwro
wyjaśnienie, w jaki sposób odbywa ty po kilkaset złotych. Wszystkie
się rozliczanie zużytej energii ciepl mieszkania powinny być rozlicza
nej. Trzy lata temu spółdzielnia ne sprawiedliwie, dlatego wpro
założyła ciepłomierze wszystkim wadzono współczynniki korekcyj
lokatorom. Po pierwszych odczy ne w zależności od położenia
tach byliśmy zadowoleni, bo rze mieszkania. Na przykład miesz
czywiście opłacało się oszczędzać. kania szczytowe, położone na par
Teraz wszystko się
terze,
mają
zmieniło. Energia
współczynnik
cieplna drożeje, a
0,6. Jest to ko
u nas różnica na
rekta rzędu 40
niekorzyść jest
proc. na korzyść
ogromna (około
lokatora. Drugi
50 proc.). Mówio
współczynnik za
no nam, że miesz
leży od żeberek.
kania szczytowe,
Waha się on w
w których jest
granicach od 0,3
IZ____________ ___________
większy ubytek
do 2,5. Wiadomo
ciepła, będą rozliczane korzystniej. przecież, że dłuższy grzejnik odda
To nieprawda. Rodziny, które więcej ciepła niż krótszy. Iłość kre
mają mieszkania wewnętrzne sek odparowanych w podzielniku
otrzymują zwroty. Ci, co mają ciepła, pomnożona przez te dwa
mieszkania szczytowe muszą do współczynniki, daje ilość jednostek
płacać. Spółdzielnia tłumaczy, że rozliczeniowych. Porównaniejedno
jest to wpływ liczby żeberek w stek rozliczeniowych też może się od
mieszkaniu i jego metraż, a nie tyl bywać tylko w ramach jednej wyko ilości kresek odparowanych na miennikowni ciepła (w całej spó
podzielnikach ciepła, zamontowa łdzielni jest osiem wymienników ni).
nych na grzejnikach. Jednak zdję Chciałbym podkreślić, że dzięki wy
cie grzejnika nie jest takie proste, mianie ciepłociągów na całym osie
bo spółdzielnia ma tysiące wymó dlu, straty ciepła są minimalne. W
wek, żeby tego nie robić. Prosimy uzasadnionych przypadkach spół
0 informacje, w jaki sposób usta dzielnia wyraża zgodę na zdejmo
lane są wskaźniki, według których wanie żeberek (tam, gdzie jest ich
rozlicza się wskazania ciepłomie zbyt dużo). Nikt natomiast nie zwra
rzy i jakie inne parametry brane są ca się do nas, żeby żeberek dołożyć.
pod uwagę?
W tym roku zmienił się system opłat
Barbara Sysak za energię. Do tej pory przez 12 mie
Od redakcji:
sięcy w roku lokatorzy płacili taką
O wyjaśnienie zasad rozliczania samą cenę. Teraz w czasie sezonu
zużytego przez mieszkańców cie grzewczego płaci się więcej, ale za to
pła poprosiliśmy prezesa Spółdziel latem opłaty będą o wiele mniejsze.
ni Mieszkaniowej „Postęp” Miro I jeszcze jedno. Od tego roku zalicz
sława Kacianowskiego:
ki za ciepło ustalono dla każdego
- Zasady rozliczeń nie zostały mieszkania indywidualnie, w zależ
zmienione od momentu zamonto ności od ubiegłorocznego zużycia
wania przed trzema laty liczników ciepła (podobny system obowiązuje
1 podzielników ciepła. Nie jest re przy opłatach za energię elektrycz
gułą, że lokatorzy mieszkań szczy ną). (kb)

- sprzedawca - wymagane wy
kształcenie zawodowe -1 osoba
- pracownik produkcji - wyma
gane wykształcenie zawodowe -1
osoba
- sprzątaczka - wykształcenie
podstawowe -1 osoba

* krawcowa, wymagane wy
kształcenie zasadnicze zawodo
we.

Absolwenci 1998 r.
- kelner barman - wymagane

* cukiernik
* tokarz
* stolarz
* rzeźnik
* masarz
* fryzjer
* malarz-lakiernik
* inżynier mechanik, na stanowi

wykształcenie zawodowe -1 oso
ba
- sprzedawca - wymagane wy
kształcenie zawodowe - 1 osoba
(staż absolwencki)
Szczegółowych informacji o ww.
ofertach pracy udziela Powiatowy
Urząd Pracy w Szczecinku, ul. Ko
szalińska 91, tel. 37429-91 lub
37429-21.

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Bytowie
tel. (0-593) 23-73
* tokarz w drewnie
* masarz
* wędzarz
* barmanka
* dekarz
* kobieta z wykształceniem
średnim, wymagana znajomość
bankowości i obsługi komputera

* murarz
* cieśla.

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Człuchowie
tel. (0-597) 434-43
wew. 258 i 260
* kelner, wymagane wykształce
nie zasadnicze zawodowe i dwulet
ni staż pracy
* informatyk, niezbędne wy
kształcenie minimum średnie
* technik elektronik, oczekiwa
ne wykształcenie średnie
* agent ubezpieczeniowy, nie
zbędne wykształcenie minimum
średnie
* kierowca, wymagane prawo
jazdy kat. ABC + przyczepa, nie
zbędny 5-letni staż pracy
* sprzedawca, oczekiwane wy
kształcenie zasadnicze zawodowe.

Oferty pracy
dla osób z arupą inwalidzką
* rejestrator, niezbędna znajo
mość obsługi komputera i średnie
wykształcenie

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Lęborku
tel. (0-59) 623-744

sko kierownika produkcji, koniecz
na znajomość języka angielskiego

* kosmetyczka
* lekarz stomatolog
* murarz
* technik budowlany na kierow
nika budowy, niezbędne aktualne
uprawnienia

* spawacz gazowy lub elek
tryczny
* plastyk
* księgowa.

Oferty pracy
dla osób z grupą inwalidzką
* pracownik obsługi maszyn
stolarskich.

Oferty pracy sezonowej
* kucharz, oferta aktualna od 15
czerwca

* pomoc kuchenna, oferta aktu
alna od 15 czerwca.
Powiatowy Urząd Pracy w Lębor
ku informuje, że 15 marca br. za
kończył się organizowany przez
niego kurs ochroniarski. Lęborski
PUP zaprasza pracodawców do
współpracy.

* spawacz, niezbędne uprawnie
nia PRS

* pracownik obsługi wiertarkofrezarki
* główna księgowa, praca na
pół etatu
* szwaczki
* hydraulik.
PUP w Ustce zaprasza bezrobot
nych do udziału w zajęciach klubów
pracy. W miejscowościach Duninowo (środa i czwartek), Zaleskie
(wtorek) i Objazda (poniedziałek i
piątek) zawsze w godz. 9-14 oraz
Ustka od poniedziałku do czwartku
w godz. 8-13.

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Słupsku
tel. (0-59) 436-686
* specjalista do spraw marke
tingu, praca dla mężczyzny z wła
snym samochodem

* pracownik fizyczny do obsłu
gi traka taśmowego
* mężczyzna do montażu okien
PCV i bram garażowych
* spawacz w osłonie C02
* kierowca mechanik, wymaga
ne prawo jazdy kat. „C+E” na jel
cza kamaza

* sprzedawczynie mięsa i wę
dlin
* elektronik handlowiec na
stanowisko kierownika oddzia
łu
* technolog żywienia, praca dla
kobiety lub mężczyzny z wykszta
łceniem średnim gastronomicznym
* kierowca, niezbędne prawo jaz
dy kat. ,,C+E”

* tokarz
* kosmetyczka, może być po kur

Oferty Powiatowego Urzędu
Pracy w Słupsku
filii w Ustce
tel. (0-59) 144-648

sie kosmetycznym

* sprzedawca
* magazynier-kierowca
* pomocnik magazyniera
* barmani
* recepcjonistka
* kucharz
* pomoc kuchenna
* konserwator-elektryk, nie

zakresie zbiorowego żywienia, tel.
0-59/10-94-29

zbędne uprawnienia

* tokarz

* kierownik produkcji jachtów z
laminatów

* szkutnicy i laminarze
* kucharz, niezbędna praktyka w

* diagnostę samochodowego
(wymagane uprawnienia), mecha
nika samochodowego (niezbędna
pięcioletnia praktyka) i instruktora
nauki jazdy zatrudni firma ,,ALMOT”, Słupsk, ul. Kniaziewicza 9,
tel. 42-66-22 lub 42-66-55.
Oprać, (baj)

SPORT
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Lębork miastem siłaczy
Lęborski Ośrodek Ćwiczeń Siło
wych ,,Ligo” od jakiegoś czasu or
ganizuje różne zawody. Przede
wszystkim dla chętnych, którzy
czują się na siłach i, jak to się
mówi, mają w rękach krzepę. Siła
cze z Lęborka raz wyciskają sztangę na ławeczce o jak największym
ciężarze, a innym razem siłują się
na rękę. Najpierw w siłowych za
wodach uczestniczyli tylko sami lęborczanie. Teraz do ośrodka „Ligo”
przyjeżdżają silni ludzie z Łeby,
Kartuz, Sierakowic oraz Trójmia
sta. W zmaganiach ze sztangą czy
też na rękę można spotkać tam nie

tylko młodzież. Przychodzą dorośli
już po czterdziestce i starsi, a coraz
częściej siłownię odwiedzają kobie
ty. Ostatnio szef OĆS „Ligo” Eli
giusz Grotha zorganizował wyci
skanie sztangi na ilość razy. Zwycię
żał ten, który sztangę o odpowied
nim ciężarze, wyznaczonym przez
sędziów oraz swoje możliwości, wy
cisnął najwięcej razy. W ubiegły
weekend w ośrodku stawiło się kil
kudziesięciu zawodników. Naj
większą ilość wyciśnięć sztangi
osiągnął Grzegorz Kuzera z Flo
ty Gdynia. Wycisnął on spory cię
żar 46 razy. (mar)

IV! Lira ton I Tonsil

grają dalej

II Ogólnopolski Wyścig Rowerów Górskich

Międzyszkolna liga
Na terenach Góry Chełmskiej w
Koszalinie rozegrano piąty wyścig
zaliczany do klasyfikacji Między
szkolnej Ligi Rowerów Górskich.
Zawody odbyły się podczas wiosen
nej, słonecznej aury. Na starcie im
prezy stanęło 50 dziewcząt i chłop
ców z: Koszalina, Słupska, Koło
brzegu, Połczyna Zdroju, Sianowa
i Polanowa.
W poszczególnych kategoriach
wiekowych na czołowych pozycjach
uplasowali się:
Dziewczęta - roczniki 1986-1987
- 1. Maria Kułakowska (SP 2
Sianów), 2. Małgorzata Złomańczuk (SP 11 Koszalin); roczniki
1984-1985 - 1. Magdalena Marycz (SP 15 Koszalin), 2. Monika
Bożyk, 3. Karolina Szymańska
(obie SP 2 Koszalin); roczniki
1982-1983 - 1. Anna Kulka (IV
LO fcBaaljJU. ......
Zawodniczki z licencją sportową:
roczniki 1981-1983 - 1. Anna
Młodzianowska, 2. Alina Śominka, 3. Marzena Głuszakiewicz (wszystkie WLKS Spółdziel
ca Koszalin); roczniki 1979-1980 1. Barbara Ciesak (KK Nawroc
ki Ziemia Grzybowska).
Chłopcy - roczniki 1989-1990 1. Sebastian Zabłotowicz (SP 3
Koszalin), 2. Adam Terpiłowski
(SP 7 Koszalin), 3. Maciej Gajdzi-

ca (SP 16 Koszalin); roczniki
1986-1987 - 1. Jacek Marycz (SP
15 Koszalin), 2. Marek Znyk (SP
3 Koszalin), 3. Wojciech Wilniewczyc (SP 9 Koszalin); roczniki
1983-1984 - 1. Beniamin Ma
ziarz (SP 1 Połczyn Zdrój), 2. Hu
bert Nagrabecki (SP 6 Koszalin),
3. Michał Ożga (SP 14 Słupsk);
roczniki 1982-1983 - 1. Rafał
Znyk (LO nr 2 Koszalin), 2. Paweł
Trzeciak (ZSZ nr 2 Koszalin), 3.
Stanisław Nejman (ZSZ nr 1 Ko
szalin); roczniki 1980-1981 - 1.
Szymon Zbyłut (ZSE-E), 2. Ma
ciej Kułakowski (ZSSam. Kosza
lin).
Kolarze z licencją sportową: rocz
niki 1984-1985- 1. Jerzy Nejman
(SP 17 Koszalin), 2. Michał Pachulski (KK Nawrocki Ziemia
Grzybowska); roczniki 1982-1983 1 Ilnman Jurjcwj<:z;Zrf.S.>m;K,,.
szalm), 2. Wojciech Kulka (LO nr
2 Koszalin), 3. Łukasz Butowski
(VI LO Koszalin); roczniki
1980-1981 - 1. Krystian Grucha
ła (ZSMech. Słupsk); kategoria
masters - 1. Krzysztof Gajdzica
(KLUKS Spółdzielca Koszalin).
Następny wyścig zostanie roze
grany już w najbliższą niedzielę (28
marca), także na terenach Góry
Chełmskiej w Koszalinie. Zbiórkę
zawodników wyznaczono na godzi

nę 11.30 na terenach podożynkowych przy ul. Orląt Lwowskich, a
start do pierwszego wyścigu nastą
pi o godzinie 12.
***
W ramach obchodów Dni Kosza
lina 29-30 maja odbędzie się II
Ogólnopolski Wyścig Kolarski
MTB o Puchar Prezydenta Kosza
lina. Zainteresowanie zawodami
wśród kolarzy jest duże, ale nie
próżnują również sponsorzy im
prezy, którzy gwarantują atrak
cyjne nagrody. Na liście sponso
rów są już między innymi: CocaCola Poland Ltd. - Filia Koszalin,
Radio Koszalin SA, BROK Kosza
lin, PZU Koszalin iALMOR - Au
toryzowany Partner Handlowy
,,Trilux”, Powszechna Spółdziel
nia Spożywców w Koszalinie,
Torg Koszalin, Bank Ochrony
Środowisk^; X^NOW-Przed'siebiorstwo Usługowo-Handlowe,
Bank PKCf BP!Od'dział KÓśżMin,
INBUD Przedsiębiorstwo Inwe
stycyjno-Budowlane Koszalin,
Ruch SA Oddział Pomorski Szcze
cin Zespół Koszalin, TOMSOL
Autoryzowany Dealer Rafinerii
Gdańskiej SA, PAKO-BUD Kosza
lin, PUF Spółka Cywilna i Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Ko
szalinie. (wok)

Po odrobieniu zaległości
zakończyli mistrzowską rywaliza
cję trzecioligowi siatkarze. Jak już
wcześniej informowaliśmy, STS
Kospel Koszalin w zaległych spo
tkaniach przegrał dwukrotnie po
0:3 z Regą Trzebiatów. Siatkarze z
Trzebiatowa zdobyli także komplet
punktów w zaległych meczach z
Olimpią Sulęcin (3:1 i 3:0), dzięki
czemu opuścili ostatnie miejsce w
tabeli, przy okazji zapewniając szó
ste miejsce w lidze... Kospelowi.
W innym zaległych meczach
Bosman/Morze II Szczecin dwu
krotnie przegrał z Luxdomem
Trzcianka 0:3 i 1:3, a zdecydowanie
najlepszy zespół III ligi, Maraton
Świnoujście, pokonał Jokera Piła
3:0 i 3:2. Warto zauważyć, że w ca-

W innych meczach padły nastę
pujące wyniki: LUKS Wierzbięcin Wiskord Szczecin 8:6, LUKS - MOSiR Kostrzyn 11:3, Nasiennik Gry
fice - MOSiR 0:14 (walkower), Na
siennik - Wiskord 0:14 (walkower).
Pauzowała Lobzonka Wyrzysk. Ak
tualna tabela:
1. UKS SP Sucha 14 24 136-60
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rataje
Wiskord
Wierzbięcin
Nasiennik
MOSiR
Lobzonka
Stella/GOSiR
Wniary

14
13
12
12
13
11
10
12

23 137-59
20 112-70
17 101-67
10 64-104
8 76-106
5 55-99
2 49-91
1 36-132

(jak)

Japonki chwalą... polskich łyżwiarzy
Sylwia Nowak i Sebastian Kolasińki po tańcach obowiązko
wych znajdują się w dziesiątce najlepszych par świata. Po paso
dobie i tango romantica prowadzą obrońcy mistrzowskiego ty
tułu - Rosjanie Andżelika Kryłowa i Oleg Owsiannikow.
Drugie miejsce zajmują Francuzi Marina Anissina i Gwendal Peizerat, któ
rzy chcą zrewanżować się Rosjanom za
kontrowersyjną porażkę podczas stycz
niowych ME i finału Grand Prix w Sankt
Petersburgu.
Zacięta walka między tymi dwoma
duetami rozpoczęła się przed rokiem pod
czas MŚ w Minneapolis, po przejściu na
zawodowstwo bezkonkurencyjnych
wcześniej Rosjan Paszy Griszczuk i
Jewgienija Płatowa. Światowy prymat
przejęli wówczas ich rodacy Kryłowa z
Owsiannikowem, ale Francuzi w tym
sezonie udowodnili już dwa razy, że są
bardzo bliscy pokonania rywali.
Za plecami tych dwóch duetów toczy
się rywalizacja o brązowy medal, które
go bronią Kanadyjczycy Shae-Lynn
Bourne i Victor Kraatz.
Polacy udanie rozpoczęli realizację
zadania, które postawi! przed nimi
PZLF. Przed przyjazdem do Helsinek
instrukcje były precyzyjne - pozycja nie
niższa od dziesiątej, co w przyszłym

roku dałoby Polsce prawo wystawienia
dwóch par.
Udany początek nie był jedynym po
wodem do satysfakcji dla naszych za
wodników i ich trenerki. Drugiego dnia
mistrzostw spotkały ich zaskakujące
przejawy sympatii... już o szóstej rano.
Po przyjściu na poranny trening powi
tani zostali przez kilkuosobową grupę
Japonek, które trzymały polską flagę
zwyhaftowanym po polsku napisem
„Polskie łyżwy najlepsze - czyżby.”
Japonki wyjaśniły, że uważają naszą
parę za jedną z najlepszych na świecie, a
słowo „czyżby” oznacza powątpiewanie
w decyzje sędziów. Flaga obecnie wisi
pośród innych na bandzie lodowiska.
Okazało się, że najbardziej zagorza
ła wielbicielka polskiej pary ma na
imię Satoko, a Sylwię i Sebastiana
poznała przed trzema laty we Francji
podczas zawodów Trophe Lalique.
Potem z uwagą obserwowała ich wy
stępy w czasie przedolimpijskich za
wodów GP w Nagano, a następnie
podczas olimpiady, (wok)

Sekcja Brydża Sportowego, skła
dająca się z uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego w Słupsku,
prowadzona przez Barbarę Stę
pień i Bogusław Dyka, a działa
jąca w Młodzieżowym Domu Kul
tury zorganizowała II Kongres
Brydża Sportowego Młodzieży
Szkolnej o zasięgu międzywoje
wódzkim. W kongresie udział wzię
ła młodzież szkolna ze Słupska,
Gdańska, i Elbląga, łącznie 71 za
wodników. Patronat nad imprezą
obiął prezydent miasta Słupska. W
poszczególnych turniejach brydży
ści zmagali się o puchary ufundo
wane przez prezydenta, naczelników wydziałów oświaty i kultury
oraz o trofeum ufundowane przez
ubiegłorocznego zwycięzcę w ka
tegorii indywidualnej Bartło
mieja Gawła ze Sławna. W bry
dżowych zawodach świetnie się
spisywał Konrad Araszkiewicz,
który we wszystkich konkuren
cjach plasował się na czołowych
miejscach. Klasyfikacja generalna
- 1. Konrad Araszkiewicz (II LO
Słupsk), 2. Krystian Mateuszuk

Regaty w Anzio
Po dwóch wyścigach żeglarskich regat
o Puchar Świata i Europy, które rozpo
częły się na Morzu Tyrreńskim u wy
brzeży Anzio, w klasie Europa prowa
dzi Weronika Glinkiewicz (Posnania).
Szósta jest Katarzyna Szotyńska
(MKS SWOS Warszawa).
W klasie Finn liderem jest Grek Emi
lios Papathanasiou przed Włochem
Lucą Devotim. Na ósmej pozycji pla
suje się Dominik Życki (Casinos Po
land Spójnia Warszawa), który miał pro
blemy ze sprzętem. Mateusz Kusznie
rewicz nie startuje.
Pierwsze wyścigi odbyły się przy sil
nym, porywistym wietrze i na dużej fali.
Pierwszy, w klasie Europa, wygrała
Weronika Glinkiewicz przed Czeszką
Lenką Smidovą. W drugim zwycięży
ła Hiszpanka Helena Montilla wyprze
dzając poznaniankę. (wok)

W Warszawie odbyły się mistrzostwa
Polski Kung Fu, w których wzięli udział
m.in. reprezentanci Chin, Singapuru i
Wietnamu. W formie fuli contakt dosko
nale wypadli zawodnicy ze Słupskiej
Szkoły Karate. Robert Kaproń i Ad
rian Kozak wywalczyli srebrne meda
le. Pierwszy z nich w kategorii do 90 kg,
a drugi do 80 kg. Medal brązowy wy
walczył Krzysztof Warzała w katego
rii do 80 kg. Jednak najpiękniejszą wal
kę turnieju stoczył w kategorii do 85 kg
słupszczanin Ryszard Rakowiecki, któ
ry spotkał się z utytułowanym Chińczy
kiem Liu Yun Peng, dwukrotnym mi
strzem Chin, wykładowcą Kung Fu na
uniwersytecie w Pekinie. W sportowe
stroje słupskich zawodników wyposażył
Jerzy Terefenko, właściciel salonu
„Euro-Lider” ze Słupska, (mar)

13 krążków
Polacy zdobyli 13 medali, w tym
5 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe
w VII mistrzostwach Europy senio
rów w karate fudokan w Tanvald
(czaechy). Startowało 136 zawodni
ków z 21 państw.
Nasi karatecy potwierdzili swoją
wysoką pozycję w tej dyscyplinie.
Cieszy przede wszystkim zdobycie
po czterech latach złotego medalu
przez drużynę kumite, co przeła
muje złą passę w tej konkurencji.
Na uwagę zasługuje udany debiut
młodych zawodników, którzy, startu
jąc po raz pierwszy na zawodach tej
rangi, zdobyli medale, (wok)

Porażka bez konsekwencji
Kolejny, trzeci już, turniej o mistrzo
stwo klubu Hetman w grze błyskawicz
nej, rozegrali koszalińscy szachiści.
Znakomite przygotowanie zademon
strował czołowy koszaliński szachista,
km. Piotr Mickiewicz (Hetman). Wy
grał turniej ze stuprocentowym wyni
kiem 15 punktów z 15 partii. Drugi był
m. Ryszard Sokołowski (Hetman), któ
ry zdobył 14 pkt, trzeci Włodzimierz
Smertyha (Gambit Koszalin) 11 pkt,
czwarty Tomasz Kamieniecki (Het
man) 10,5 pkt, a piąty Dariusz Długo
polski (Gambit) 8,5 pkt.
Pq trzech turniejach liderem mi
strzostw jest P. Mickiewicz, który wy
przedzą (C. Kamienieckiego, Henryka
Węgrowskiego, Szymona Luptaka i
Bartosza Kammera (wszyscy Het
man). W prowadzonej oddzielnie kla
syfikacji juniorów do 18 lat liderem jest
T. Kamieniecki. Na następnych miej
scach plasują się: S. Luptak, B. Kam
mer, Michał Masłowski i Michał
Małyszko. Wymienieni w komplecie
poznają arkana „królewskiej gry” w
klubie Hetman, (jak)

Kongres brydża sportowego
Wydrzeniem weekendu w II lidze
tenisa stołowego kobiet był mecz na
szczycie pomiędzy UKS SP Sucha
Koszalińska i Ratajami 50 Poznań.
Padł polubowny remis 7:7. Oprócz
tego remisu pingpongistki z Suchej
zanotowały zwycięstwa z Winiarami
27 Poznań 12:2 i w zaległym meczu
ze Stellą/GOSiR Gniezno 11:3, wra
cając na fotel lidera rozgrywek. W
tych trzech meczach najwięcej punk
tów dla podopiecznych Piotra
Bochnackiego zdobyła Daniela
Gazicka (9). O pół punktu mniej od
D. Gazickiej wywalczyła Paulina
Karaś, a dorobek uzupełniły: Moni
ka Gazicka (5,5 - nie grała z Winia
rami), Agnieszka Grzywacz (4,5) i
Anita Fornalik (2,5).

łych rozgrywkach Maraton prze
grał tylko jedno z 32 spotkań! Je
dyną drużyną, która zdołała
uszczknąć punkt z dorobku Mara
tonu był Tonsil Września. Co cieka
we, Tonsil dokonał tej sztuki w, ja
skini lwa” w Świnoujściu! Oba ze
społy, Maraton i Tonsil, grać będą
w turniejach o awans do II ligi.
Końcowa tabela:
1. Maraton
31
1 63 93-10
2. Tonsil
26 6 58 86-29
3. Joker
18 14 50 67-52
4. Luxdom
17 15 49 60-60
5. Żak
13 19 45 54-73
6. Kospel
11 21 43 45-70
7. Olimpia
10 22 42 43-73
8. Rega
10 22 42 39-76
9. Bosman/Morztill 8 24 40 37-81
(jak)

Medale
słupszczan

(Elbląg), 3. Marek Uleniecki (El
bląg); - turniej indywidualny - 1.
K. Araszkiewicz, K. Mateuszuk, 3.
Grzegorz Preiss (Elbląg). - tur
niej par - 1. K. Araszkiewicz
(Słupsk)/Bartłomiej Gaweł (Sław
no), 2. Andrzej Szwajka/Lech Bednarczuk (obaj Elbląg), 3. Paulina
Kustra/Gniewomir
Kustra
(Słupsk); - turniej teamów - 1. J.
Fiodorowicz, M. Uleniecki, A.
Szwajka, K. Mateuszuk (Elbląg),
2. J. Kasprzak, J. Małkowska, M.
Nowosadzki,
P.
Piotrowski
(Gdańsk), 3. K. Pleskot, O. Węsierska, K. Araszkiewicz, B. Ga
weł (Słupsk i Sławno). Poza pu
charami zwycięzcy turniejów
otrzymali nagrody ufundowane
przez firmy: „GAZSYSTEM” z
Koszalina, „Boxpol”, dyrektora II
LO, MDK ze Słupska oraz od osób
prywatnych - Jana Łabędzkiego,
Ireneusza Jarosza i Andrzeja Pawelca. Organizatorzy kongresu w
imieniu młodzieży serdecznie
dziękują fundatorom nagród oraz
wszystkim, którzy pomogli w zor
ganizowaniu imprezy, (mar)

Sśl

Jak już informowali
śmy, w drugoligowych
derbach tenisiści stołowi
Spójni Pasze! Świdwin pokonali
KTŚ Koszalinianin I Koszalin 6:4.
Porażka wicelidera nie miała jed
nak dla niego większych konse
kwencji. Plasujące się przed tą ko
lejką bezpośrednio za KTS drużyny
Nasiennika Gryfice i Chrobrego
Międzyzdroje również przegrały
swoje mecze. Szczególnie zaskaku
jący jest odwrót Chrobrego, który po
pierwszej rundzie wydawał się jed
nym z głównych kandydatów do
zajęcia pierwszego miejsca w II li
dze. Na prowadzeniu umocniła się
Gorzovia I Gorzów Wlkp., która
pokonała właśnie Chrobrego 10:0 (!)
i Nasiennika 6:4. W dwóch innych
meczach Stella/GOSiR Gniezno
uporała się z Nasiennikiem 6:4 i
Chrobrym 7:3. Tabela grupy A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gorzovia I
KTS Koszalinianin I
Nasiennik
Stella/GOSiR
Chrobry
Spójnia Paszel

18
17
18
18
18
17

30
26
23
22
20
17

133-59
119-68
120-81
107-97
102-109
99-94

O jeden punkt wzbogaciły się
w miniony weekend, broniące się
przed spadkiem z II ligi, rezerwy
KTS. Koszalińska młodzież zre
misowała 5:5 z Witniczaninem
Witnica. W drugim meczu KTS II
przegrał, również na wyjeździe, z
Optym Pyrzyce 4:6. Punkty dla
KTS II zdobyli: Paweł Gawienowski (4), Paweł Komorowski
(3) i Bartosz Żyła (2). Zdobyty
punkt nie poprawił sytuacji KTS
II. Przedostatni w tabeli Witniczanin powiększył przewagę nad
koszalińskim zespołem do 3
punktów.
Pozostałe wyniki: Gorzovia II Helios Czempiń 9:1, Witniczanin Interak/Noteć Czarnków 5:5, Opty
- Interak/Noteć 4:6. Tabela grupy
7.
8.
9.
10.
11.

Gorzovia II
Interak/Noteć
Helios
Opty
Witniczanin

17
18
17
17
18

23
16
13
13
6

115-71
85-110
81-103
84-108
58-125

12. KTS Koszalinianin II 18 3

55-133
(jak)

Gospodarze w rolach głównych
Koszaliński Okręgowy Szkolny deci - 1. SP Sucha Koszalińska (Mi
Związek Sportowy doprowadził do chał Wdowiak, Wiktor Wątroba,
końca kolejne finały XXII Woje op. P. Bochnacki), 2. SP 18 Kosza
wódzkiej Olimpiady Młodzieży. lin (Bartosz Żyła, Krzysztof Bry
Tym razem były to rozgrywki teni liński, op. Stanisław Żyła), 3. SP
sa stołowego kadetów i kadetek.
Ostrowiec (Sebastian Jarosz, Ra
Do eliminacji gminnych przystą fał Kawałek, op. M. Jarosz), 4. SP
piła rekordowa liczba uczestników: Żółtnica (op. Dariusz Żelazny),
282-dwuosobowe drużyny z 29 5-6. SP Iwin i SP Malechowo.
gmin. Najlepsi zakwalifikowali się
W klasyfikacji generalnej szkół
do imprezy finałowej, którą jak pierwsze miejsce zajęła oczywiście
zawsze sprawnie, zorganizowała SP Sucha Kosz., natomiast w
Szkoła Podstawowa w Suchej Ko punktacji gmin Sianów przed
szalińskiej. Gospodarze pokazali Szczecinkiem i Malechowem, (jak)
się zresztą bardzo dobrze również
od strony sportowej, zdobywając
Sprawozdawcze
dwa złote medale.
Kolejność zespołów w turnieju fi
w Kotwicy
nałowym: kadetki - 1. SP Sucha
Koszalińska (Paulina Karaś, Anita
Fornalik, opiekun Piotr Bochnacki),
8 kwietnia w sali konferencyjnej
2. SP Ostrowiec (Edyta Noga, Urzędu Miasta w Kołobrzegu odbę
Magda Walkowiak, op. Marek dzie się walne zebranie sprawoz
Jarosz), 3. SP Parsęcko (Paulina dawcze członków MTK Kotwica
Peciak, Katarzyna Pluta, op. Kołobrzeg. Rozpocznie się ono o
Jacek Słowiński), 4. SP Wierzcho godz. 17. Organizatorzy zaprasza
wo (op. Krzysztof Leśniewski), ją na zebranie członków i sympa
5-6. SP Sucha II i SP Ostrowiec; ka tyków klubu, (jak)

Ashley - czarnoskóry arcymistrz szachowy
„Prawie 20 lat po wykonaniu pierwszego ruchu szachowego
Maurice Ashley stał się w poniedziałek 15 marca 1999 r. pierw
szym czarnoskórym arcymistrzem szachowym”doniosła gazeta
„Daily News”.
Według nowojorskiego dziennika,
tytuł ten Ashley uzyskał w trakcie
międzynarodowego turnieju sza
chowego zorganizowanego przez
Manhattan Chess Club w Nowym
Jorku.
- Jestem tak podekscytowany, że
kreci mi się w głowie - powiedział
szczęśliwy ze swego osiągnięcia
Maurice Ashley.
Szachista ten zamierza otworzyć
we wrześniu centrum szkolenia
szachowego w Harlemie na Man
hattanie, aby rozpocząć treningi

swych następców wśród członków
społeczności afroamerykańskiej.
- Będę niezwykle zadowolony, je
śli uda mi się przekonać choć jedno
dziecko, by poszło moimi śladami powiedział Ashley „Daily News”.
Ashley rozpoczął swą karierę sza
chową w wieku 14 lat, dwa lata po
tym, jak wyemigrował do Nowego
Jorku z rodzinnej wyspy karaib
skiej, Jamajki. Zaczął od wizyty w
jednej z publicznych bibliotek w
Nowym Jorku, w której wypożyczył
książkę instruktażową, zawierają

cą opisy różnych debiutów partii
szachowych.
- Momentalnie zakochałem się w
szachach - oświadczył Ashley - a
pierwsze porażki zachęciły mnie do
doskonalenia się.
Po paru latach porażek dzisiejszy
arcymistrz został prezydentem
klubu szachowego w Uniwersyte
cie Miejskim w Nowym Jorku, by
potem stać się dyrektorem Fundu
szu Edukacyjnego w Harlemie,
gdzie szkolił młodych murzyńskich
szachistów.
18 miesięcy temu Ashley prze
rwał prace, by móc uczestniczyć w
międzynarodowych turniejach sza
chowych i ubiegać się o tytuł arcymistrza. (wok)

UINTITRAK
Hurtownia resorów do
samochodów ciężaro
wych oraz naczep
i przyczep zachodnich
Koszalin, Gnieźnieńska 8
tel. 0601 595 062
GB-1550P

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Koszalinie

Herlitz
serwetki
świąteczne*

Wymagania:

wykształcenie wy
ższe »• wiek minimum 26 lat >• miła
aparycja >■ dyspozycyjność i zaan
gażowanie (konieczność częstych
wyjazdów) s- łatwość nawiązywa
nia kontaktów >- kreatywność »•
umiejętność pracy pod presją cza
su >■ biegła umiejętność obsługi
komputera »- prawo jazdy >■ mini
mum 2 lata stażu pracy

□ SPRZĘT ZMECHANIZOWANY
□ PORCELANA STOŁOWA, SZKŁO, KRYSZTAŁY
□ DYWANY, CHODNIKI, WYKŁADZINY
□ CHEMIA GOSPODARCZA, KOSMETYKI
□ MEBLE WYPOCZYNKOWE
□ OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY
I HYDRAULICZNY

pracę »■ atrakcyjny system wyna
grodzeń >- możliwość rozwoju i pra
cy w zespole

Zainteresowane panie prosimy o
przesyłanie ofert ze zdjęciami
pod adresem: „IMPULS” Manager,

na sprzedaż nieruchomości rolnych, pochodzących ze zlikwidowanego
Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Potęgowie, Charbrowie, Leśnicach
W planie przestrzennego zagospodarowania gminy
Dębnica Kaszubska nieruchomość przeznaczona
jest na cele rolne.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Słup
sku prowadzona jest księga wieczysta nr 8681.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.650 zł
Wadium wynosi
7.000 zł
Postąpienie wynosi
2.500 zł
6. Nieruchomość rolna położona w miejscowości
Pogorzelice, gm. Nowa Wieś Lęborksa, oznaczo
na w ewidencji gruntów obrębu Pogorzelice jako
działka nr 289/8 o pow. 48,5838 ha, w tym:
R IV b - 13,7033 ha, R V - 22,8237 ha, R VI - 7,3431
ha, R VI z - 4,2637 ha, Ls IV - 0,45 ha.
W planie przestrzennego zagospodarowania gminy
Nowa Wieś Lęborska nieruchomość w części prze
znaczona jest pod zalesienie, w części stanowi te
reny rolne.
Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym w Lęborku pro
wadzona jest księga wieczysta nr 24834.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.200 zł
Wadium wynosi
7.000 zł
Postąpienie wynosi
2.500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwiet
nia 1999 roku o godz. 10.00 w siedzibie
Sekcji Terenowej Agencji w Słupsku, ul.
3 Maja 44.
Wadium należy wpłacić na konto AWRSP OT Ko
szalin nr 20301895-196208-2706-11 BGŻ SA Od
dział Słupsk.
Dowód wpłaty należy przedstawić komisji przetargo
wej do wglądu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizycz
ne i osoby prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzo
ziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysoko
ści w określonym terminie.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wy
grała, zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho
mości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwró
cone.
Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy kupna
nieruchomości spowoduje przepadek wpłaconego
wadium na rzecz Oddziału Terenowego Agencji.
Należność za nabycie nieruchomości na wniosek
nabywcy może zostać rozłożona na raty, przy czym
pierwsza wpłata nie może być niższa niż 20% wylicytowanej ceny. Pozostała należność może być roz
łożona na 5 rocznych rat. Należność rozłożona na
raty podlega zabezpieczeniu w postaci:
- ustanowienia hipoteki na nabytej nieruchomości
- złożeniu weksli in blanco poręczonych na każdą ratę
- poddanie się rygorowi egzekucyjnemu w myśl art.
777 § 1 pkt. 4 kpc.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiąza
ni są do złożenia oświadczenia pisemnego do komi
sji przetargowej o zrzeszeniu się na przyszłość pra
wa do korzystania z zarzutu z tytułu posiadania wie
rzytelności wobecAWRSP O/T w Koszalinie. Ponadto
uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicz
nym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i
nie wnoszą zastrzeżeń.
Do ceny nieruchomości wliczono koszty przygotowa
nia dokumentacji.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i
warunkach przetargu możną uzyskać w Sekcji Tere
nowej Agencji w Słupsku, ul. 3 Maja 44, tel. 43-63-75
oraz w Gospodarstwie Skarbowym AdministracyjnoHandlowym Potęgowo w Administrowaniu, tel. 059
11-50-87, oraz Filii GS Charbrowo, tel. 059 611-115.

Informuje się, że organizator przetargu może do
chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego prze
prowadzenia bez podania przyczyn.

Obrusik
świąteczny,
40x20 cm*

pilnie poszukuje kandydatki
na stanowisko asystentki
dyrektora regionalnego

Paniom spełniającym powyższe
wymagania oferujemy: »- ciekawą

podaje do publicznej wiadomości, że

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne wy
mienione w wykazie zamieszczonym na tablicy ogło
szeń dnia 14 stycznia 1999 r. oraz 17 lutego 1999 r.
w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska, Urzędzie
Gminy Wicko, Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska,
Sekcji Terenowej AWRSP w Słupsku i Gospodarstwie
Skarbowym Administracyjno-Handlowym Potęgowo
w Administrowaniu.
1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości
Sarbsk oznaczona w ewidencji gruntów obrębu
Sarbsk jako działka nr 150/11 o pow. 21,11 ha, w
tym:
- grunty orne o pow. 21,11 ha w klasach: KI. IVb - 8,67
ha, Kl. V - 11,84 ha, Kl. VI - 0,60 ha
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro
wania przestrzennego gminy Wicko i zgodnie z ewi
dencją gruntów działka przeznaczona jest na cele
rolne.
Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w
Sądzie Rejonowym w Lęborku księga wieczysta KW
nr 17634.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74.270 zł
Wadium wynosi
4.000 zł
Postąpienie wynosi
2.000 zł
2. Nieruchomość rolna położona w miejscowości
Szczenurze oznaczona w ewidencji gruntów ob
rębu Szczenurze, gm. Wicko, jako działka nr 4/11
o pow. 4,4196 ha, w tym:
- grunty orne o pow. 4,4196 ha, z tego w klasach R.
Kl. VI -4,4196 ha
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
nr 23081 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lę
borku.
W studium uwarunkowań i kierunków przestrzenne
go zagospodarowania gminy Wicko oraz na podsta
wie ewidencji gruntów ww. działka przeznaczona jest
na cele rolne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.515 zł
Wadium wynosi
1.300 zł
Postąpienie wynosi
800 zł
3.. Nieruchomość rolna położona w miejscowości
Sarbsk, gm. Wicko, oznaczona w ewidencji grun
tów obrębu Sarbsk, jako działka o nr 43/14 o pow.
4,2198 ha, w tym:
łąka Kl. V - 4,0763 ha, gr. nie zabudowane - Ł Kl. V
- 0,1435 ha
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
nr 17634 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lę
borku.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro
wania przestrzennego gminy Wicko nieruchomość
przeznaczona jest w części na cele rolne, w części
teren po zabudowie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.800 zł
Wadium wynosi
1.500 zł
Postąpienie wynosi
900 zł
4. Nieruchomość rolna położona w miejscowości
Gogolewo, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu Gogolewo jako dzia
łki nr: 5/30P i 5/31P o ogólnej pow. 7,5189 ha, w
tym:
R III b - 7,22 ha, R IV a 0,5 ha, B/R III b - 0,2489 ha.
Dla ww. działek prowadzona jest w Sądzie Rejono
wym w Słupsku księga wieczysta nr 8681. W planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica
Kaszubska działka 5/30P przeznaczona jest na cele
rolne, działka nr 5/31P na cele budowlane.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47.613 zł
Wadium wynosi
5.000 zł
Postąpienie wynosi
2.000 zł
5. Nieruchomość rolna położona w miejscowości
Gogolewo, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu Gogolewo jako dzia
łka nr 1/8P i 1/9P o ogólnej powierzchni 13,8934
ha, w tym:
R III b - 0,10 ha, Ps III - 6,95 ha, Ps IV - 0,14 ha, Ls
IV- 2,95 ha, Lz IV - 1,10 ha, N - 2,7434 ha.

Agencja Promocyjno-Reklamowa
„IMPULS" MANAGER

ZAPRASZAM*

ul. Grunwaldzka 8-10, 75-950
Koszalin.
Informacje można uzyskać pod nr
tel. 0602 158 030.
GM-i485p

Koszalin, ul. Okulickiego 241, Zielona 25 i 25A
iiiiiiiiimrniniiinini
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PPU „icMax" sp. z o.o.
w Koszalinie, ul. Morska 41

wydzierżawi pomieszczenia
o pow. 60,4 i 3 x 20 m kw.
- stałe podłączenie do sieci Internet
- sieć telefoniczna
- dozór elektroniczny
- parking

INTER CONSULT

Telefon: (094) 3407-407 w. 39,
0601 730 395, fax (094) 3414-244.
KB-456p

FIRMA ESPERSEN POLSKA sp zoo
w KOSZALINIE
POSZUKUJE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO:

1^3,

mmmm mm tu
ESPERSEN poszukuje asysten
ta do pracy w DZIALE JAKOŚCI.
Osoba będzie przeprowadzała
bakteriologiczną i wizualną kon
trolę naszych produktów.
WYMAGANIA:
- wykształcenie co najmniej śred
nie z zakresu analityki laborato
ryjnej środków spożywczych
- wiek do 30 lat
- znajomość obsługi komputera
- dokładność, obowiązkowość,
umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność (system pracy
zmianowy)
- znajomość języka angielskiego
będzie dodatkowym atutem.

Koszalin, ul. Kaszubska 4
tel./fax (094) 341-02-06
0601 742-749
Liczba zestawów promocyjnych ograniczona.
Telefon działa wyłącznie z kartą aktywacyjną sieci Plus gsm

www.inter-consult.plusgsm.pl

Trzymaj
rękę
na Plusie

Zainteresowane osoby prosi
my o składanie ofert (C.V. i list
motywacyjny) w terminie do
2.04.1999 r. pod adresem:

BARBARA LOGIN
ESPERSEN POLSKA sp. z 0.0.
ul. Mieszka I 29
75-124 KOSZALIN

GA-1555

.0 atzp'<o.
ty

x kompleksowa
ochrona
x inkaso
x monitoring
f
i konwoje
x drzwi
f x telewizja
przedwwłamaniowe | c
przemysłowa
x tolia
/ x systen
przedwłamaraowa
PPHUESPARsp.zo.o.

Nowy Citroen Berlingo z odsuwanymI
jj'Jj i
j
bocznymi drzwiami - obszerny I wygodny
Kitel
<j
samochód dla rodziny, również transportowy CITROEN

KOSZAUN, al. Monte Cassino 2/229
tel. 3415-472, tei./fax 34-53-987 (całą dobę)'
SZCZECINEK, ul. łukasiewiaa 1

POLUBISZ KAŻDA DROGE

CtERPOL

KB-450

Salon Citroena
Koszalin, ul. Szczecińska 25 C, tel. 342-31-90

Stroik
z różami*

MK cafe
Premium,
80 g*

Zajączek
wielkanocny,
60 g*
Świeca
świąteczna, 1 szt.*

Stroik z jajkami

2.99 3.49 uMU
EZSSHBSB
BOMY TOWAROWE 13
do realizacji w sieci naszych sklepów
Firmy zainteresowane nabyciem bonów towarowych
proszone są o kontakt z kierownikami sklepów
lub z centralą firmy tel. (058) 343 03 90 wew. 121

Twix
baton, 58 g

25.99

Kurczak
•w w
w czekoladzie,
dzie, 125 g*

GA-l446pa

Wybranej osobie oferujemy cie
kawą i odpowiedzialną pracę,
możliwość rozwoju zawodowe
go, atrakcyjne wynagrodzenie.

wielkanocny,
100 6

Kurczak
w jajku*

Kurczaki
w chustce*

Kurczaki
9
w gnieźrizie*

OFERTA WAŻNA DO 28 MARCA 1999 R. LUB DO WYCZERPANIA ASORTYMENTU. CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

zapraszamy na przedświąteczne tanie zakupy
EDEJCÄ - :

Mleko
UHT, 1,5%,
3,2%, 1 I

19.99

Huggies
pieluszki, duża paczka*
♦TYMCZASOWY ASORTYMENT.

ZARZĄD MIASTA KOŁOBRZEGU 1

Miejska Energetyka
Cieplna
MEC KOSZALIN

Spółka z o.o.
75-111 w Koszalinie, ul. Łużycka 25 „A”

na zbycie prawa użytkowania wieczystego
gruntu działki nr 23/5 w obrębie nr 23 o pow.
3.431 m kw. w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej
8 (Baza MEC) wraz z budowlami.
Nieruchomość obciążona hipoteką kaucyjną do dnia 25.05.1999 r. Cenę
wywoławczą nieruchomości wraz z budowlami i prawem użytkowa
nia wieczystego gruntu ustala się na kwotę 105.000 zł.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w kwocie 5.250
zł w kasie spółki lub przelewem na konto MEC w BIG BG SA, I O/Ko
szalin nr 11601830-68052070.
Termin składania ofert - do dnia 6.04.1999 r. Komisyjne otwarcie ofert
nastąpi w dniu 7.04.1999 r. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniej
szonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy
sprzedaży.
Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nu
merem tel. (0-94) 342-40-66 do 69 wew. 118 lub osobiście - ul. Słowiań
ska 8 (Baza MEC).
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferent jest
osobą prawną
- oferowaną cenę i sposób zapłaty
Do dnia rozpatrzenia ofert oferent powinien przedłożyć dowód wpłaty
wadium. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, za
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnie
nie przetargu bez podania przyczyn.
Zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. nr 115 poz. 741) miastu
Koszalin przysługuje prawo pierwokupu.
GA-1441 p

~
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OKNA, DRZWI
WITRYNY, PCV

pełnobranżowego projektu budowlanego miesz
kalnego na os. Ogrody w Kołobrzegu wraz z zago
spodarowaniem terenu.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia moż
na odebrać osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzegu,
pok. 41 (tel. 35-224-81 wew. 249). Koszt specyfikacji wynosi 10 zł. Na
leżność należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta w PBK S.A.
11101327-5018-3600-1-29 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Kołobrzegu.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż.
Andrzej Rypina, inspektor nadzoru Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Kołobrzegu.
Oferty należy przedłożyć komisji przetargowej podczas części
jawnej przetargu, który odbędzie się w dniu 9.04.1999 r., godz. 10.00,
w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Kołobrzegu, ul.
Ratuszowa 13, w pokoju nr 41.
Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art.
22 ust. 2 pkt 1 do 5 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia
10.06.1994 roku (tj. Dz.U. nr 119 z 1998 r. poz. 733).
KB-451
1 — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — _ _ —i

HALO-TAXI
Szczecinek
20% TANIEJ

95-23
37-47386

f

§

'*■^37-24444

ZAPRASZAMY

Nijirifksz« i najtańsza siać łakstwek a Szczecinka!!! 1

Producent wysokiej jakości
❖ olejów
❖ smarów
❖ płynów eksploatacyjnych.

Ceny negocjowane
tel. 0-90-541-523

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
Ryszard Piotrowski
i Koszalin, ul. Morska 33 (Kazał) £
.J
tel./fax (094) 343-49-72
rSzczecinek, ul. 1 Maja 62 i
_
tel. 37-233-30
e>

r\ \ ■ -t

ZARZĄD MIASTA KOŁOBRZEGU

ogłasza przetarg nieograniczony na:
modernizacje chodników ulicy
Bocianiej i Ogrodowej w Kołobrzegu
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia
można odebrać osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Koło
brzegu, pok. 41 (tel. 35-224-81 wew. 249).
Koszt specyfikacji wynosi 10 zł. Należność należy wpłacić na rachu
nek Urzędu Miasta w PBK S.A. 11101327-5018-3600-1-29 lub gotówką
w kasie Urzędu Miasta Kołobrzegu.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Tade
usz Kanas, inspektor nadzoru Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Koło
brzegu.
Oferty należy przedłożyć komisji przetargowej podczas części jaw
nej przetargu, który odbędzie się w dniu 15.04.1999 r., godz. 'i 1.00
w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Kołobrzegu, ul.
Ratuszowa 13, pokój nr 41 (Wydział Inwestycji).
Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art.
22, ust. 2 pkt 1 do 5 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerw
ca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 119 poz. 773 z 1998 r.).

...
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GM 1437p

BIAŁOGARD: REDAKCJA, ul. Pomorska 1 (pawilony handlowe),
tel. 312-66-65 w godz. 9 -17, w soboty 9-13 COMPENSA, Cech
Rzemiosł Różnych, ul. Wojska Polskiego 53, tel. 56-60 w godz. 1016

KOSZALIN:

REDAKCJA, ul. Sportowa 14, tel. centr. 3407-216,
fax 3407-344 (całą dobę) czynne w godz. 8 -17; w sobotę: 8-13

BOBOLICE „ESK0”: ul. Pocztowa 3, tel. 387-495 w godz.
pn.8-16, wt.-pt. 8-17; sob. 8-14

AGA-FL0R, ul. Zwycięstwa 6A, tel. 3417-935, w godz. 9 -17.00; robocze soboty: 9-13
EMPIK, ul. Zwycięstwa 106-108,1 piętro, tel. 3424-172 w godz. 9 -16.30; robocze

DARŁOWO: PUH „Maria", ul. Rzemieślnicza 10, tel./fax

soboty: 9-13 (wejście od podwórza lub przez EMPiK)

GEMMA (skład opału), ul. Franciszkańska 9, tel. 342-47-17 w godz. 8-15.

3143-

847, w godz. 8-16, soboty 8-14

DRAWSKO: WARTA, pl. Konstytucji 1, tel. 342-04w godz. 9-16

GOŚCINO: Zakład PUM „Jurex", ul.Torowa 5b/1, teł. 35-121 -22
KOŁOBRZEG: REDAKCJA, ul. Zwycięzców 11, tel. 35-271-49,
w godz. 8-16, soboty robocze: 9-13
Centrum Ubezpieczeń „Complex”, Kołobrzeg, ul. Strzelecka 1, \e\J
fax 35-241 -31, w godz. 8-15, soboty 8-12

POŁCZYN: ul. Grunwaldzka 44/1, tel. 62-926 w godz. 9-16
SZCZECINEK: AEQ4AOJ4, ul. 28 Lutego 2, tel. 423«, wgocłz. 9-16

SŁAWNO: B.T. „SABA”, ul. Rapackiego 2a, tel. 70-12, w godz.

SŁUPSK:

Redakcja, ul. Filmowa 2, tel./fax

427-112 (całą dobę), czynne wgodz. 8.30-16.30, soboty 8.30-13

RW NOT, ul. Garncarska 4, tel. 422-538, w godz. 9-17;
,Jele-Kram", aleja Sienkiewicza 20, tel. (059) 400-883, czyn
ne 8-17

WOJ. POMORSKIE

CZŁUCHÓW: EMAX, ul. Królewska 1B, tel. 425-34 w godz.
17, soboty 9-14

DEBRZNO - Biblioteka Publiczna MiG, ul. Czerniakowska 1
tel. (0597) 35-132 w pn.-pt. 9-18, środa 8-15
LĘBORK: REDAKCJA, ul. Czołgistów 5, tel. 625-322, w godz. 9-1
Biuro Doradczo-Usługowe „Olbart", plac Pokoju 6, |
110, tel./fax (059) 620-282, czynne 8-16

10-18, w soboty 10-14

BYTÓW: WARTA, ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80 w godz. 8-16,

ŚWIDWIN: Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, ul. Krzywouste

soboty 8-12

MIASTK0:ul. Dworcowa 29, tel. 53-08 w godz. 10-16

go 1, tel. 526-24 w godz. 7-15, soboty robocze 7-12

CZARNE - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 14,
tel. (0597) 32-911, pn.-pt. 9-16

USTKA: PTH „HANTUR”, ul. Marynarki Polskiej 79, tel. (05!

Uwaga! Ogłoszenia można również zlecać we wszystkich urzędach pocztowych WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

146-058,145-578, czynne codz. 8-16, sob. 8-14.

POLONEZ 1990 stan bdb. (094) 342-48-97.

LODY - wózek do sprzedaży stracjonarnej
i obwoźnej 7-smakowy. (094) 34-305-97.

POLONEZ 1990. Białogard, tel. 312-60-44.
PRZYCZEPA kempingowa. (094)
314-37-19._________________________

cehtn5^N rV
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RENAULT 19 (X11991) 1,7 B, składak 1997. Tel. (094) 340-40-09.___________
RENAULT laguna 1.8 (1994) - tanio.
0602-722-931._______________________
ROBUR (1990). (094) 346-30-25.

Nowy salon!

Nowe ceny!,
Nowe samochody!

SIERRA kombi 2,0 (1991). (094)
31-80-364._________________________
SILNIK opel omega 2,3 diesel. (094)
34-34-771.
SIMSON skuter. (094) 342-58-60.
TOYOTA hiace 2.2D (1980). Koszalin,
341-43-84.

KOSZALIN

Dowbusz, ul. Morska 4la [|
161.(094) 341-51-20^8
! OFERTA dla uczciwych! Daewoo espero 1,5 (X 1996) TYLKO 22.500. (094)
318-36-77.
125p na chodzie 800 zł. (0-94) 342-79-91.
126 el (XII 1995). (094) 343-24-98.
126 fl (1991). 0602530243, 0604368561.
126p (1986) tanio po remoncie. 0603
262-367, (094) 34-112-15.____________
126p (1986). Koszalin, 346-34-38.
126p (1989) stan bardzo dobry. Subaru
automatik XT 4WD (1985) 1,8L, stan do
bry, lub zamiana, Koszalin, 346-07-96,
0-604-369-809.
126p (1989). (094) 343-64-95.________

TRABANT 1,1 (1990) kombi. (094)
34-31-479.__________________________
VOLKSWAGEN polo 0,9 (1979), 3.100
po remoncie. Białogard, 0-602-496-971.

WARTBURG, Karlino, tel. 311-72-06.
ŻUK plandeka. 0604-871-392; po 15
312-43-41.

SPR2EMZ MEEUCiOMOŚCI

126p (1991). Tel. 34-08-110.__________
126p 1986. (094) 34-16-472.
126p 1986. (094) 373-64-77.__________
126p 1988. (0-94) 340-72-85.
126p 950,00. 0-603-269-695.
AUDI 80 1,6 (1982).Tel. (094) 31-15-882,
AUDI 80 (1993) 1,6. Koszalin, 343-00-06
po 20.
AUDI B4 (1992), garażowany. (094)
34-32-982.
BIZON. 090-531-415.
CITROEN BX1,9D (1993). (094) 341 -23-44.
CLAAS Matador. 090-531-415._______
CZĘŚCI do golfa II oraz 2 fotele. Koło
brzeg, 35-266-50.
DUCATO (1996), 0-601-65-28-82.
FIAT 126p 1982. Tel. (094) 34-23-229.
FORD scorpio ghia (1989), 14.000 zł.
0602-112-521, 340-85-05.
FORD sierra 1,8 kombi (1992), radio,
alarm, centralny zamek, ABS, cena
20,000, (094) 342-70-32.______________
FORD sierra kombi (1990) 1.6i. (094)
340-45-36.
GOLF 1,3 (1985) 8.800. Białogard,
0-602-496-971.

„PODKOWA” 2-pokojowe 32 m. (094)
345- 42-79.
(WGN) Dwupokojowe 54.000. Tel. (094)
346- 21-03.__________________________
1/2 BLIŹNIAKA. Koszalin, ul. Szkutni
cza, 343-29-24.
4-POKOJOWE64 m, II piętro, Koszalin,
ul. Wyki. Tel. (094) 34-14-938 po 16.00.

DZIAŁKĘ budowlaną, uzbrojoną (Szcze
cińska - Witosa), (0-59) 430-744.
DZIAŁKĘ budowlaną - Koszalin. (094)
343-68-58.
DZIAŁKI budowlane. (094) 341-67-39.

DZIAŁKI letniskowe w okolicy Szczecin
ka. 37-476-48._______________________
FIRMA sprzeda nowe 3-pokojowe miesz
kanie w Koszalinie, 340-47-40.
GARAŻ (Gierczak). Koszalin, 34-316-56.
HALĘ, magazyny 450 m kw. pod Kosza
linem, 31-86-722.
JEDNOPOKOJOWE 33 m. Koszalin,
3417-822,340-58-66.

HONDA civic (1990). Koszalin, 346-06-59.
HYUNDAI pony 1,5 (1992). Koszalin,
34-02-413.

JEDNOPOKOJOWE 37,3 „Przylesie".
Koszalin, 343-18-29.

JELCZ asenizacyjny. (094) 31-15-516.

KAWALERKA „Przylesie”. Koszalin,
343-46-39.___________________________

JELCZ skrzyniowy tanio - pilnie. (094)
34-15-542 y 0-18).___________________

KAWALERKA Władysława IV. Koszalin,
34-15-885.___________________________

JETTA 1.3 (1990). Koszalin, 340-54-64,
po 15.

MIESZKANIE 3-pokojowe 53,5 m. Koszalin, 0-602-135-541.________________

KADETT kombi 1.3 (1986) pilnie. 3185-187.

MIESZKANIE31 m kw. (2 pokoje, łazien
ka, telefon). Koszalin, Grunwaldzka 8-10.
Tel. 341-13-64, 341-13-84.____________

KAMAZ HDS przyczepa, zestaw do pa
pierówki sprzedam - zamienię. Koszalin,
0604559110,_________________________
MERCEDES 123D (1984), cena 13.500.
Tel. (094) 31-61-386._________________
MERCEDES 200E 124 (1991). 312-20-02.

> pralka BOSCH 1604SUPERCE-

ŻAGIEL
IDEALNY
SYSTEM RATALNY
> NAJTANIEJ
»-NAJSZYBCIEJ
NAJWYGODNIEJ

każdą sobotę, godz. 13.00
Koszalin, ul. Połtawska 6C
tel./fax 346-37-37
pn.-pt. 11-19, sob. 10-15

§

ZAPRASZAMY

°

O)

„DEKOR” KOSZALIN, SZARYCH
SZEREGÓW 7, (094) 346-52-52.
REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL
„CLASSEN”, „KOSPAN” OFERU
JE:
PANELE
PODŁOGOWE,
ŚCIENNE, DRZWI, LISTWY WY
KOŃCZENIOWE, SYSTEM ZABU
DOWY WNĘK; MATERIAŁY, AK
CESORIA MONTAŻOWE. SPRZE
DAŻ HURTOWA, DETALICZNA.
ADIDAS - dresy, kurtki, obuwie.
0602819360.Tanio.

MIESZKANIE 45 m. Koszalin, 090-540581._________________________________
MIESZKANIE komfortowe 61 m. 060
4228267.____________________________

POMIESZCZENIE na biuro/gabinet 54 m
kw. (łazienka, kuchnia, telefon). Kosza
lin, Grunwaldzka 8-10. Tel. 341-13-64,
341-13-84,___________________________
TRZY lokale handlowe 35 m/62 m/240 m/
centrum Połczyna. (0961) 62-842.

OPEL kadett 1,3 (1980), kadett 1,2 (1979/
80), stan bdb., tanio. (094) 31-11-465.

SPRZEDAŻ R0ZWE

OPEL kadett 1,3 (XI11986) pięciodrzwiowy 8.500. Białogard, 0-602-496-971.

I I I NAJTAŃSZY beton komórkowy i
bloczki fundamentowe „Transka”. (094)
341-00-09.

OPEL record 1.8 (1985) 3.900. (094)
34-14-840.
PASSAT kombi 1.6D (1986). (094)
34-57-258, 0603295321.

AUTO-CZĘŚCI francuskie, używane.
0602675332._________________________

ROZSIEWACZE 400-10001, rurowy sys
tem udojowy. Koszalin, 343-38-01.

AUTOGAZ - 1001 gazu gratis - raty,

ROŻEN elektryczny 32 kurczaki - tanio,
0602537749.
SEGMENT, stół, krzesła, ława, stolik
RTV, telewizor. (094) 343-48-77.
SIATKI powlekane PCV, ocynkowane,
Rabitza, słupki, drut kolczasty wiązałkowy. Transport bezpłatny. 0602-277-599;
11-27-17.

„ANDRA”
PROPONUJE
PACZŁORKI, PLEDY, KOŁDRY. KO
SZALIN, MIESZKA I 24, 341-05-00.

KAMERĘ RPS 2024. Urządzenie do wy
woływania. Projektor profilowy VERTH.
Agregat ziębniczy SPC-C1004. Wciągnik
elektryczny. Matryca sitka. Kocioł WCO80. Dźwig towarowo-osobowy. Transfor
mator olejowy TAO. (094) 342-48-20.
KASY fiskalne, kserokopiarki, maszyny
do pisania, gilotyny, niszczarki, środki
eksploatacyjne. „BIURO-TECHNIKA”,
Koszalin, Gnieźnieńska 19a. (094)
342-58-88, Słupsk, 3 Maja 30, (059)
43-50-18.______________________
KASY fiskalne, maszyny do pisania,
komputery, drukarki. Faksy, kalkulatory,
akcesoria komputerowe. Elektronika Biu
rowa, Koszalin, Zwycięstwa 125, tel.
34-10-492.

PILNIE przedpłatę na fiata punto w sys
temie Auto-Tak. (0-94) 341-79-78.

„BIURO-LAND” ROLKI KASOWE,
PEŁNY ASORTYMENT, NAJNIŻ
SZE CENY! RABATY! KOSZALIN,
PIŁSUDSKIEGO 5, 346-26-53.

KOMBAJN zbożowy „Forschmitt” E512;
ciągnik „Forschmitt 303” z przednim na
pędem lub zamienię na mniejszy. (052)
38-83-704.

PILNIE escort 1,9, combi (1988), wersja
USA, 6.500 zł. (0-59) 413-144.________

2 rowery górskie nowe, 390zł. 0602-787201 po 16.

PILNIE skoda 105L tanio. (094)
34-53-778, 31-86-426.

4 ha łąki na rekreacje, stawy - prąd. Ko
szalin, 31-61-555, 31-15-220.

KONSERWY MIĘSNE, DROBIOWE
I RYBNE. NAJTANIEJ ZAKUPISZ
HURTOWO W „AGRIKOLI”. KO
SZALIN,
POŁCZYŃSKA
18,
34-11-523 /524. ZAPRASZAMY.

P

AUTO - Handel - Komis „Salon u Rycha”,

VAT. Koszalin, Lubiatowska 77, 0-602
150-212.____________________________

AUTONAPRAWA mercedesów. Rege
neracja przednich zawieszeń mercede
sów 207 - 608. Mechanika ogólna. Ko
szalin, Szczecińska 42. 346-51-70.

AUTOPOMOC. 0-602-655-471,
GAZ w samochodzie - wtrysk gaźnik,

SOLARIA. Koszalin, 0602-117-680.

tankowanie i rejestracja gratis. Raty.
VAT. Auto Agra Połczyńska 73 Koszalin,
tel. 342-54-45, 090675076.

SPRZEDAM marchew. 31-81-264.

OPONY. Oleje. Filtry samochodowe,
specjalistyczne. Białogard, Szosa Po
łczyńska 1a, tel. 60-08.

TŁUMIKI, katalizatory, amortyzatory,
haki. Części do samochodów japońskich.
Części na zamówienie. Sprzedaż, serwis.
Koszalin, Grunwaldzka 20, 34-20-597.

ZBIEŻNOŚĆ. Koszalin, Łużycka 1.
ŻUK, nysa - kapitalki. Auto - Agra Poł

TELEFONY, TELEFAKSY, CEN
TRALE TELEFONICZNE, ISDN TELEFONY, KARTY KOMPUTERO
WE, OSPRZĘT LICZNIKI, ANTYPIRATY. „KOMTEL” KOSZALIN,
PLAC WOLNOŚCI 4 (OBOK POCZ
TY GŁÓWNEJ SIEDZIBA PULS).
346-10-65, 346-10-66.

KABINY prysznicowe. Hydro - gaz.
Słupsk, Jaracza 10, tel. 422-360.

OPEL record (1981) stan dobry. (0-94)
346-32-13.

ROWERY do wypożyczalni - tanio. (094)
34-305-97.

AUTOSYSTEM 5 rat + wpisowe, Słupsk,
421-629 po 18._______________________

POMIESZCZENIA biurowe do wynajęcia
w Koszalinie na Morskiej. 0602-738-157.

OPEL kadett (1990), (094) 34-62-208.

Koszalin, Gnieźnieńska 32c, tel./fax
34-11-298. Kupuj z omegą.

TANIO sklep na Bosmańskiej 9 sprze
dam. Wiadomość: (094) 34-03-808 po 22.

PAWILON handlowy. Białogard, (094)
312-52-16.___________________________

„SPAWANIE tworzyw sztucznych”. Ko

„DOMATOR” Zakład Ciesielsko-Budowlany przyjmuje zlecenia na budowę domów
murowanych, drewnianych - system ka
nadyjski, więźby dachowe. Układanie gla
zury, regipsy, schodów drewnianych,
drzwi, meble.Tel. (094) 343-09-01, po 16.

PUDELKI srebrne miniaturowe. Działka
warzywna. Koszalin, 340-48-23.

ANTENĘ satelitarną. Tel. (094)
34-12-339.

MONDEO (1996) 1,8TD 33 tys. zł. Omega
B (1995-97), audi, inne. 0-601-97-18-27,

! TŁUMIKI 500 wzorów na składzie. Ko
szalin, Gwardii Ludowej 7, 341-79-28.

IITELEPOGOTOWIE. Koszalin, 345-35-79.

AUTO - gaz. Montaż. 0602-802-051.

SPRZEDAŻ kurek 5-tygodniowych. Sła
woborze, tel. (0961) 47-551.

GRYKA nasiona ziemniak sadzeniak orlik, bekas, drop. Tel. (094) 31-87-123.

! SPAWANIE tworzyw sztucznych. Ko
szalin, Jarzębinowa 7, 340-55-12.

I I NAPRAWA wszystkich telewizorów,
pilotów. 34-26-382.

PRZYCZEPĘ campingową N126p z
przedsionkiem. Białogard, 312-28-88.

ANTENA satelitarna. Koszalin, 0-602
67-16-67.

GARAŻE gotowe. (094) 342-78-41 wew.
65.
__________________________,

!! TŁUMIKI, katalizatory, montaż, sprze
daż. Zbigniew Czekaj, Koszalin, Szcze
cińska 70, 342-40-56 wew. 42.

„PERFEKT” - zabudowa wnęk, szafy,
garderoby. Koszalin, Zwycięstwa 152,
343-77-82, 0603429810.

- oferty materiałowe
- doradztwo techniczne
- kompleksowa obsługa inwestycji

FRYTKOWNICĘ, patelnię gastronomicz
ną, dąb suszony sezonowany (1,5 m
sześć.), 0601-77-50-10._______________

I I NAPRAWA magnetowidów, satelit.
(094) 345-46-32.

Pawłowski - odkup, zamiana. Raty! Ko
szalin, Gnieźnieńska 47, 340-29-42.

NA nOZPOCZĘCW SEZONU BUDOWLANEGO
SOBOTA 27 MARCA 8.00-17.00

DZIAŁKĘ warzywną. Tel. 340-80-49.

!!! 0-602-189-334 KOSZALIN. USZKO
DZONE, DO REMONTU, SPALONE KU
PIĘ-_________________________________

AUTO Handel Komis „AMH” Jóźwiak,

HURTOWNIA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
KOSZALIN, Ul. BoWiD 14

DZIAŁKA ogród centralny. 345-33-67.

I I I TELENAPRAWA w domu klienta.
(094) 34-05-163, 0-602-843-015.

PIECgazowy dwufunkcyjny, nowy, tanio,
gwarancja. Tel. 3-181-162.

Rok zał. 1965

DALMATYŃCZYKI. (0-94) 342-70-45.

Koszalin,ul.Morska37a,tel.340-87-71
I________ '____________ ____________GA-43 iPpe |

„ELEMIS” - serwis. (094) 343-65-17,

PRZEMYSŁOWKA

BILARD, grę telewizyjną, barek. Koszalin, 3417-630.________________________

I I I NAPRAWA telewizorów, magneto
widów. Koszalin, 340-57-95.

szalin, 342-59-65, Zielona 10"B”.

Budownictwa Przemijslowegc

KPBP^k

iJBŁ

Raty - Leasing - Serwis

I I I NAPRAWA telewizorów. Koszalin,341-50-57, 341-45-25.
__________

PIEC c.o. kuchenka gazowa sprzedam.
Koszalin, 34-65-142.__________________

Koszalińskie Przedsiębiorstwo

HURTOWNIA BEEL - artykuły tapicerskie. Koszalin, ul. Kosynierów 37,
345-42-92.

OPEL corsa (1989). Koszalin, 34-11 -778.

PANELE ŚCIENNE PCV, BOAZE
RIE I PODŁOGI PANELOWE ORAZ
REWELACYJNE OGRODZENIA Z
TWORZYWA EKO-WOOD. „KSYLON” KOSZALIN, SZCZECIŃSKA
42, 34-11-672; KOŁOBRZEG, KO
SZALIŃSKA 52, 35-44-809.
PARKIET dębowy, sezonowany. (0-94)
343-17-37.___________________________

MITSUBISHI colt (1983), tanio, (0-59)
431-263.

OPEL ascona 1,6D (1986) 5 biegów
(4-drzwiowy) cena do uzgodnienia. Tel.
312-66-05, kom. 0602-294-383._______

ZAPRASZA CODZIENNIE

NA tylko 1.335 zł

MIESZKANIE komfortowe 3-pokojowe
ul. Bosmańska. Koszalin, 340-38-38
(16.00.19.00), 34-13-277 od 20.00.

OKAZJA 126p (1989). Tel. (094)
34-20-452.

OBORNIK. Koszalin, 341-60-41.

DZIAŁKI budowlane 8-10 arów, ładna lo
kalizacja - 20% taniej. 343-36-61, 090
250-841.
DZIAŁKI letniskowe, jezioro Jasień, tel.
(0-58) 676-32-06._____________________

I I I NAPRAWA telewizorów. Koszalin,
345-46-32.

Samochody pod dachem

DOM 210 m. Białogard, (094) 312-52-16.
DOM stan surowy pokryty dachówką 200
m, działka około 1.000 m. Koszalin, Krańcowa, tel. (094) 343-44-77 po 16.00.

AUTO - KOMIS - POPŁAWSKI

NOTEBOOKI. Koszalin, 342-20-71 wew.
5£.__________________________________

OKNA, DRZWI PCV - NA RATY.
PRODUCENT „CLASIK”. KOSZA
LIN, SŁOWIAŃSKA 8A, 341-81-84;
341-81-85.

NAGRODY -losowanie w

VW transporter (1983) 8.500 zł. 0602
112-521, 340-85-05.__________________

I I I NAPRAWA telewizorów. Koszalin,
340-51-77.

od 9.00 do 18.00

> dodatkowe OPUSTY CENOWE
na wyroby AnriTca Wronki

VOLVO 340 2,0 (1987). (094) 31 -80-276.

126p(1990), tanio. Koszalin, 340-61-99.
126p (1990). Koszalin, 345-73-72.

OBNIŻKA CEN
sprzętu AGD i RTV

VW passat kombi 1.6B (1987) tanio. Tel.
0601-739-534._______________________

VWT4 2,4D (1993) z siedzeniami, zadba
ny. (094) 343-20-18 (9-17); 31-80-130
po 17._______________________________

0601 617279 KOSZALIN, PO
WYPADKOWE, SPALONE. KU
PIMY.

MASZYNĘ do drewna. (094) 345-10-51.

NAKLEJKI wypukłe - Reklama. Kosza
lin, 342-47-17.

DOWÓZ GRATIS do 10 km

VW polo 1,1 (1979). Tel. (094) 312-48-77
po 16.

I 11 NAPRAWA RTV (094) 3457313 Elemis, Unimor, rosyjskie, zachodnie.

MASZYNYstolarskie. Koszalin, 340-51-78.

PRZYCZEPA samochodowa (1993).
(094) 31-15-516.
RENAULT 19 (1992) 1,9D, biały 17.000
zł. (094) 343-68-58.___________________

0602-728-393 Słupsk, powypadko
we, zniszczone. Kupimy.

WYCIĄG budowlany. (0-94) 31-86-722.
YORKSHIRE terier piesek bez rodowodu. (0961) 63-962.____________________
ZESTAW do przewozu drewna krótkie
go - kamaz z 1981 z ładowaczem HDS
plus przyczepa 10 ton, 41.000 zł. (094)
312-32-05 po 17; 0601821951.________

czyńska 73 Koszalin. 342-54-45, 090
675076.

kupię

OM8S

„STANLEY” - WNĘKI.
„TYNEX” - usługi ogólnobudowlane, gip
sowe, wewnętrzne tynkowanie budyn
ków. Tel. (0597) 31-984.
AGD naprawa. (094) 342-06-71.
ANTENY telewizyjne, satelitarne - mon
taż. 0601-688-199.
BALUSTRADY,
0603-118-287.

OGRODZENIA.

CYKLINOWANIE, panele. Koszalin,
341-09-97.

090 615163 Słupsk, powypadkowe -

CYKLINOWANIE. (094) 340-23-67.

P''n'e-

CYKLINOWANIE. Białogard, 312-47-01.

GM-3228p

0-601-684-635 - powypadkowe - gotów
ka.

CZYSZCENIE dywanów, tapcerki. (094)
31-65-363.

0-602-726-296 Powypadkowe - najwyż
sze ceny.

CZYSZCZENIE
341-25-82.

dywanów. Koszalin,

CZYSZCZENIE
343-53-07.

dywanów. Koszalin,

AUTA ROZBITE. SZCZECINEK,
0-601-78-40-02.

POWYPADKOWI
0-602-506-359 FIRMA KUPI POWY
PADKOWE, ZNISZCZONE, SPALONE.
GOTÓWKA!_________________________
0-602-599-678 KUPIĘ USZKODZONE,
SKORODOWANE, SPALONE (OSOBOWE, DOSTAWCZE).__________________
0-602-726-296 kupię - gotówka.
KUPIĘ - najwyższe ceny, 0-601
684-635.

KI
090-20-07-21
Auta powypadkowe,_ (osobowe,
ciężarowe), na części, do remontu

do remontu, spalone. Gotówka!

! 0-602-222-709 POWYPADKOWE, DO
REMONTU, SPALONE. GOTÓWKA!
BARAK budowlany używany. Tel. (094)
312-26-27.
BETONIARKĘ 250 I. 090-540-581.

11111 SYSTEMY telewizji przemysłowej.
Systemy kontroli dostępu, wideodomofony, alarmy. Słupsk 0-604-51 -36-27.

-

„STANLEY” - SZAFY.

0601 646274 Słupsk, powypadkowe,
spalone.

KREDYTY samochodowe. Koszalin,
34-34-106.___________________________

skorodowane

„STANLEY” - REGAŁY SKLEPO
WE.

CYKINOWANIE, układanie. (094)
341-41-30.

CZĘŚCI komputerowe. 0602172047.

0601
>62-41 -84
Auta rozbite, zniszczone,

„STANLEY” - MEBLE BIUROWE.

090 354-003 - AUTA POWYPAD
KOWE, ZNISZCZONE (OSOBO
WE, DOSTAWCZE).

KREDYTY gotówkowe do 3000, bez
zgody współmałżonka, poręczycieli.
Do 6000 dla małżeństw. Koszalin,
Zwycięstwa 76 (wejście od podwó
rza), 34-62-811.

Auta powypadkowe, uszkodzone,
spalone - kupię (gotówka)!

„STANLEY” - KOSZALIN, 342-78-51
WEW. 205; KOŁOBRZEG, 354-45-85;
DARŁOWO, 314-42-33.

CENTRUM DRZWI PRZESUWA
NYCH - ZABUDOWA WNĘK, SZA
FY, GARDEROBY. KOSZALIN, KA
SZUBSKA 10, 34-10-456.

\

MOTORYZACJA

„STANLEY” - GARDEROBY.

0603 788-888 Koszalin, powypadko
we, zniszczone.

090-674-930
Auta powypadkowe,

REWELACYJNE systemy multilotka.
0-604-319-354.

„STANLEY” - DRZWI PRZESUWA
NE.

BRAMY PRZESUWNE. 0603-118-287.

ZESTAW wypoczynkowy tanio. Kosza
lin, 340-29-90.

INFO-BUSINESS, detektywistyczne,
wiarygodność, windykacje, giełda dłu
gów www.dlug.pl. 094 341-17-96.

ARANŻACJA

AUTOKUPNO

ZESTAW wypoczynkowy skórzany, piec
gazowy dwufunkcyjny. (094) 343-48-77.

AGENCJA Detektywistyczno-Ochronna
„SPEC. SERVICE”, ochrona mienia, roz
poznanie gospodarcze. Koszalin, Zwy
cięstwa 140, tel./fax 346-53-18.

„STANLEY”WNĘTRZ.

MAZDA 121 (1990-92). (0961) 62-728.

USŁUGI

I I I AUTOALARMY, centralne zamki.
Promocja! Raty. Radioodtwarzacze. Ko
szalin, tereny podożynkowe, 34-35-883,
0602-134-796._______________________

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki.
18-letnia praktyka. Koszalin, 343-11-44,
0601751308.
CZYSZCZENIE
44-15-19.

dywanów,

Słupsk,

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. Ko
szalin, 0604-217-403.
CZYSZCZENIE
34-02-645.

dywanów. Koszalin,

CZYSZCZENIE DYWANÓW, WY
KŁADZIN - ELIMINACJA ROZTO
CZY I ALERGENÓW 2,90 ZŁ/M.
„KARCHER” KOSZALIN, LECHICKA 58, TEL. 0602178873.
DERATYZACJA, dezynsekcja. Kosza
lin, 3404-754.
DOMOFONY, instalacje elektryczne.
(094) 31-86-200; 0601860675.________
DRZWI dodatkowe - wymiana, rolety antywłamaniowe, bramy garażowe, marki
zy sklepowe i tarasowe, stolarka pcv. Ko
szalin, 343-26-31 wew. 55, kom. 0-604
416-570.
DRZWI, tapicerka, boazeria, zamki,
(094) 345-05-16._____________________
ELEKTRYCZNE. 341-66-49.__________
GIPSY, panele, glazura, remonty. (094)
341-41-12.
GLAZURA remonty. Koszalin, 343-39-89.
GLAZURA, gładzie, tapetowanie. (094)
345-38-37.___________________________
GLAZURA, hydraulika, kompleksowe
wykonawstwo. (094) 34-369-67.
GŁADZIE, glazura, panele, tapetowanie,
regipsy.
VAT.
(094)
340-30-01,
0603748580._________________________
HYDRAULICZNE, c.o., gaz, junkersy.
Koszalin, 341-60-76.

I I I AUTOALARMY, najtaniej. Koszalin,
Gnieźnieńska (naprzeciw PZU). 346-22-87;
340-81-89.

HYDRAULICZNE, gazowe. (094)
341- 78-59.

I I I MAGNETOWIDY, telewizory, sateli
ty - naprawa. Koszalin, 342-75-91.

HYDRAULICZNE - gaz, c.o. Koszalin,
342- 71-20.

INSTALACJEsanitarne, CO, gazowe - kom
pleksowa realizacja. Uzgodnienia, projekto
wanie, montaż, odbiory, dostawa materiałów.
Raty! „SYSTEM”. Koszalin, 341 -15-88.
JUNKERSY, naprawa - tanio, gwarancja.
(094) 340-25-25.

PRZEPROWADZKI. (094) 34-07-340.
PRZYCZEPY - wypożyczalnia 24 h. Ko
szalin, 342-64-49.

KANALIZACJA - CIŚNIENIOWE
UDRAŻNIANIE, ODSZLAMIANIE
PIONY, POZIOMY. (0-94) 343-67-10,
0601-88-14-10.

REKLAMY wizytówki projekty gratis!
0604-222-677.

KOMPLEKSOWE remonty budynków i
mieszkań. PW „JK” Józef Kikta. Kosza
lin, Gnieźnieńska 32G, 3411-301; 060263-50-36.

REMONTY, gładzie, malowanie, inne.
(094) 34-32-730.

KOSZTORYSY, nadzory w budownictwie.
(094)341-41-32.

RENOWACJA, sprzedaż starych mebli.
0-602 712-351.

LISTY motywacyjne C-V. 032289-61 -88.

ŚLUSARSTWO - metalowe bramy gara
żowe rozwierane. Koszalin, Młyńska 43,
0604215711.

LODÓWKI - pralki naprawa. (094) 34-16-504.
LODÓWKI. Koszalin, (094) 345-79-16.
LODÓWKI. Koszalin, 345-46-27.
MALOWANIE, tapetowanie. (094) 345-31 -36.
MALOWANIE, tapetowanie, gładzie. Ko
szalin, 341-32-92.
MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowa
nie. Szybko, czysto. „RODOM”, Koszalin,
34-15-777.
MEBLE na wymiar, układanie boaze
rii, paneli, inne usługi stolarskie. (094)
31-85-694,0603716288.
OCIEPLENIA budynków i wykończenia
zewnętrzne. 0604-540-687.
OGRODY - kompleksowo. (094) 342-78-41
wew. 65.
OGRODZENIA, BALUSTRADY. (094)
343-69-41.

DO wydzierżawienia lokal na działalność
gastronomiczną lub inną w Dobrzycy. Ko
szalin, 340-38-38 do 19.00.

PRANIE WERTIKALI. KOSZALIN,
3412-103.

REKLAMY, wizytówki - najtaniej. 0604
863-309.

REMONTY. 0-604-497-091.

TRANSPORT 1 tona. 34-03-390; 0604
26-75-28.
TRANSPORT 1,21. Kraj. Zagranica. Ko
szalin, 343-44-90.
TRANSPORT 1,21.060 4422387.
TRANSPORTOWE 1,51. (094) 34-14-683.
TRANSPORTOWEdo 2,51.0-602-68-33-34.
TRANSPORTOWE - wywrotka 51 + HDS.
(094) 34-20-365,0601961691.
VIDEOFILMOWANIA, atrakcyjnie, Kosza
lin 345-09-45
VIDEOFILMOWANIE „ELVICOM”. Kosza
lin, 343-44-92.
VIDEOFILMOWANIE - fotografia, (094)
342-34-15,090-329-385.

! ! „NIERUCHOMOŚCI Wysokiński”
Domy w centrum. Raduszka duży dom 120.000. Tel. 342-36-44.

!! „NORD” Dąbki - pawilon gastronomicz
ny, 140 m, mieszkanie 40 m -190.000. Parnowo - teren pod budownictwo, usługi,
woda, energia, 2,5 ha - 75.000. Kretomino
- dom do wykończenia, działka 1000 m 145.000.______________________________
!! „NORD” Jednopokojowe, centrum lp., 44
m - 62.000; trzypokojowe, 56 m - Sianów,
Słowackiego - 60.000; Atrakcyjne trzypo
kojowe, Jana Pawła, 60 m - pilna sprzedaż.
11 „NORD” Nieruchomości, Koszalin, Piłsudskiego 17, (094) 341 -14-23.________
I „KONTRAKT’, Koszalin, Grunwaldzka 6,
tel./fax 342-47-58.3-pokojowe: Sawickiej (47)
- 65.000; Spasowskiego - 82.000,91.000. Za
miana: Spasowskiego (77) własność na dwa
2-pokojowe lub 1 -pokojowe (dopłata). Wyna
jem: 2-, 3-pokojowe (centrum).
I BIURO „Wandom” Koszalin, 34-07-153.
Sprzedaż: 2-pokojowe (48) - 63.000. Do
wynajęcia: 1 -pokojowe.
I SZCZECINEK Pomorska Giełda Nieru
chomości, Jeziorna 3,37-476-48. Sprze
daż: Jednopokojowe, dwupokojowe, trzy
pokojowe, czteropokojowe.
I* NIERUCHOMOŚCI Szczerbińscy Ko
szalin, Dąbrówki, 342-53-89. Sprzedaż;
dom stan surowy - Rokosowo, domy do
zamieszkania - Rokosowo.

WYWÓZ ziemi, gruzu. Koszalin, 3432-432.

POLBRUK. Produkcja i układanie kostki
brukowej, wykończenie wnętrz. Tel. 090
624001.
POLBRUKI - układanie. (094) 342-78-41
wew. 65; 090-532-786.
PRALKI automatyczne - naprawa. Kosza
lin, 34-22-158.
PRALKI, zmywarki. Koszalin, 0-601 -595-070.
PRALKI. (0-94) 341-68-93.
PRALNIA „RENIFER”. (094) 3-410-431.

„JASIŃSKI” 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe do

LOKAL usługowo-handlowy do wynajęcia (57
m kw.) ul. Mariańska. Koszalin, 34-11 -057.
MAGAZYN 60 m. kw. do wynajęcia. Ko
szalin, 343-24-27.
MIESZKANIE 3-pokojowe, nowe (57),
cegła, II piętro, sprzedam. Koszalin,
341-17-78.___________________________
NOWE mieszkania. Spółdzielnia Mieszka
niowa „Dom nad Słupią” ogłasza nabór chęt
nych na nowe mieszkania. Szczegółowe in
formacje w siedzibie spółdzielni w Słupsku
przy ulicy Rejtana 10/42, tel. 430-154.
PAWILON handlowo-usługowy 30 m w cen
trum do wydzierżawienia. (094) 341-28-44.
PILNIE poszukuję mieszkania do wyna
jęcia w Darłowie. (094) 314-33-36.

JASIŃSKI” Działki budowlane w Koszalnie.
„JASIŃSKI” Hala 906 m kw. - Sianów do

POKÓJ do wynajęcia. 340-20-74.
POKÓJ do wynajęcia. (094) 342-42-98.

„JASIŃSKI” Nieruchomości, Koszalin,
POKÓJ dwuosobowy studentom. Koszalin, 345-45-46.________________________

(WGN) Koszalin, Zwycięstwa 7. Kupno,
sprzedaż, zamiana, najem. Ofert cały kraj.
(094) 346-21 -03,090532996.___________

POKÓJ z wspólną kuchnią, łazienką do
wynajęcia. Koszalin, 345-21-90.

ŻALUZJE, verticale, rolety. Koszalin,
342-33-12.

1-POKOJOWE do wynajęcia. (094)
345-46-84.

POKÓJ z wygodami - osobne wejście.
(094)34-16-373.______________________

2-POKOJOWE do wynajęcia. (094)
316-32-96.____________________________

POSZUKUJĘ kawalerki w Białogardzie.
Koszalin, 34-14-906.

AD. DRĄGOWSKI Nieruchomości, ul. Grun
waldzka 8/10, Koszalin, tel. 341-02-40.
Dwupokojowe 34 m, pomieszczenia biuro
we w centrum do wynajęcia.

SPRZEDAM mieszkanie jednopokojowe,
37 m, telefon, księga wieczysta, I piętro,
centrum, Koszalin, 345-37-19.

ŻALUZJE, VERTICALE, ROLETY
ZEWNĘTRZNE, TEKSTYLNE. KO
SZALIN, TEL./FAX 345-75-97.
ŻALUZJE, VERTICALE, ROLETY.
„MEXIM”. PRODUCENT. PROMO
CJA! DO 31 III - RABAT DO 15%.
KOSZALIN, ZWYCIĘSTWA 87 (W
PODWÓRZU); 34-60-385.

ATRAKCYJNE POMIESZCZENIA
BIUROWE DO WYNAJĘCIA, UL.
PRZEMYSŁOWA 35, SŁUPSK, TEL.
(059)41-44-21,42-23-93.

4-POKOJOWE (58 m) spółdzielcze na
małe własnościowe. (094) 34-344-93.
CZTEROPOKOJOWE spółdzielcze (86)
na dwa odddzielne. Koszalin, 34-20-172.
JEDNOPOKOJOWE 36 m nowe lp. na
mniejsze lub większe. Tel. 34-322-59.

PRYWATNE TECHNIKUM
EK0N0MICZN0-H0TELARSK1E
PO SZKOLE PODSTAWOWE]
I
UCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
75581 Koszaln, ul. Chałubińskiego 15
tebfax342A8-20,34543-95

Prowadzi nabór do:
5 let. Technikum
✓ hotelarstwo
✓ finanse i rachunkowość
✓ bankowość
✓ ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw

KADETTA na astrę. Tel. (094) 343-57-43.
MIESZKANIE własnościowe 40 m kw.
(2 pokoje) zamienię na większe. Koszalin,
343-00-06 po 20.

NAUKA JAZDY
„ESKAR - Szkoła Jazdy” - najsolidniej.
Studenci, młodzież szkolna - zniżki. Jed
na godzina jazdy gratis. Biuro czynne
10.00 - 18.00. Kredyt do 12 miesięcy.
Koszalin, Kosynierów 47A, tel. 343-43-41;
341-51-00.

PRYWATNE CENTRUM
EDUKACYJNE
Zaprasza na kurs:

PRAWA JAZDY
Koszalin, ul. Chałubińskiego 15
tel. 342-48-20

4 let. Liceum Ogólnokształcące
✓ profil ogólny
✓ informatyczny
✓ sportowy (piłka nożna)
Wszystkie szkoły posiadają
uprawnienia szkół publicznych
GB-1106p

„ZDZ” Koszalin, Zwycięstwa 121, 34-22561 Kursy: czeladniczo-mistrzowskie
(wszystkie zawody), bukieciarstwo, pala
czy, spawaczy, kierowców wózków, gastro
nomiczne, przewóz materiałów niebez
piecznych, pedagogiczne, instruktorów
nauki jazdy, fryzjersko-kosmetyczne, mini
mum sanitarne, bhp, dwuletnie ogólno
kształcące, inne.
* POLSKI, matematyka. 0601-310-939.

ANGIELSKI - korepetycje, przygotowanie

sprzedaży.

ŻALUZJE, verticale, rolety tekstylne, ze
wnętrzne. Koszalin, 341-41-49.

ŻALUZJE, verticale, rolety. Koszalin,
345-47-75,343-20-67.

(WGN) Mieszkanie własnościowe zamie
nię na niewłasnościowe. (094) 346-21 -03.

POKÓJ do wynajęcia. Białogard, 312-65-56.
POKÓJ do wynajęcia oraz pomieszcze
nie warsztatowe. Koszalin - Raduszka,
34-06-308.___________________________

Piłsudskiego 28, 34-26-448, 34-20-888.

WYNAJMĘ studentowi. (094) 34-02-538.

DO wynajęcia mieszkanie. Koszalin, Mor
ska 19"b”.

POKÓJ dla studenta. (09403457313.

OKNA PCV, aluminium. Koszalin, 346-23-93.

PŁYTY gipsowe, panele, glazura. Remon
ty. (094) 3410-472 po 15.

WYNAJMĘ pomieszczenie kosmetyczce
w salonie odnowy biologicznej. Koszalin,
342-36-33 po 12.______________________

„ABELARD” - Nieruchomości, Koszalin,

sprzedaży.

ŻALUZJE, rolety, wertikale. Koszalin,
343-48-45.

DO wynajęcia kawalerka - Słupsk, (0-59)
401-462.

POKÓJ dla dwóch osób. Koszalin, 345-88-12.

WYBÓR boazerii. VAT. Raty. Koszalin,
Sianowska 58,340-50-43, 0601 -793-234.

PIECZĄTKI: fachowo, szybko. Koszalin,
Konstytucji 3 Maja 3, 346-22-24.

WYNAJMĘ pokój dla studenta. (094)
342-57-89.___________________________

Przylesie, 65.000.

OGRODZENIA. (094) 342-78-41 wew. 65;
090-532-786.

OKNA PCV. Koszalin, 341 -01 -33.

DO wynajęcia kawalerka. Koszalin,
341-70-86 (10-13).___________________

PILNIE sprzedam 2-pokojowe. Koszalin,
343-44-37.____________________________

34-10-251,0-603-250-598, Matejki 14.

ŻALUZJE, rolety, wertikale, okna PCV.
Koszalin, 34-08-955.

WYNAJMĘ mieszkanie w Białogardzie,
312-82-04.

DO wynajęcia magazyn o pow. 330 m kw.
Słupsk, Poznańska 98, tel. 42-97-76 lub
0601348771.
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WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenie na sklep
spożywczy w Chłopach. 0-604-858-874.

DO wynajęcia garaż, (094) 3428236.

„ABELARD” - dwupokojowe (48), I piętro,

WIDEOFILMOWANIE. Tel. (094)
31-15-236.

OKNA PCV, promocja, wykończeniówka
- stolarka. (094) 340-41 -41,0-601 -742-796.

DO wynajęcia 3-pokojowe. Koszalin,
090530167.

zyn, lub sklep, cena 6,00 PLN/m. Koszalin, Hibnera 77, 0604287363.__________

AUTO Nauka Tkaczyk. 10-letnia tradycja.
Zapisy: wtorki, czwartki 14.00 - 17.00.
Koszalin Kasyno Wojskowe, 340-40-15.
Raty! Solidnie! Najtaniej! Zniżki dla
uczniów!
BOBOLICE - kurs kierowców. Zapisy 31
III godz. 17.00 w Szkole Podstwowej. 2
godziny jazdy darmo!
INDYWIDUALNA nauka jazdy dostosowa
na do dni i godzin kursanta - codziennie.
(094) 345-05-25,0602-822-200.
SZKOŁA Jazdy Jerzy Miarka zaprasza na
kurs prawa jazdy kat. B. Koszalin, 0604
420-269, (094) 341-46-47.

STUDENTA, chłopaka na pokój przyjmę.
Koszalin, Śnieżka 10.
WSPÓŁLOKATORA/KĘ na pokój oraz
zaocznych przyjmę. (094) 342-44-90.
WYDZIERŻAWIĘ 600,900 m cel: maga

NAUKA
! ! „ESKAR - Szkoła Jazdy”. Koszalin,
343-43-41.

Od marca w całej Polsce
tniemy bez narkozy

do matury. Koszalin, 341 -56-86.
JĘZYKangielski, niemiecki, kursy obsługi kom
putera. Centrum Kształcenia Poltim-Nordost,
Modrzejewskiej 25-27 Koszalin, 3404-717.

KASY fiskalne - Fundacja CIP. Koszalin,
Monte Cassino 2, tel. 341 -23-17.

MATEMATYKA. Koszalin, 345-19-98.
NIEMIECKI - AKTYWNA NAUKA.
„BELFER”. 346-52-12,34-17-306.
PCE kursy: komputerowy, księgowości
komputerowej, masażu, kosmetyczne,
maszynopisania, ppoż., bhp, wychowaw
ców kolonii, instruktorów nauki jazdy, ka
drowych, kas fiskalnych, wózków widło
wych, sekretarek, NAUKI JAZDY. Kosza
lin, Chałubińskiego 15,342-48-20.
SZKOŁA Informatyczna „icMax”, kursy
komputerowe, tel. 340-74-07.
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PRACA w zaopatrzeniu. 9094) 34-24-876.

Armii Krajowej 7, od poniedziałku do piątku (16.30-18.00)._______________

czwartek godz. 20.00. Koszalin, Szkoła
Podstawowa nr 9.

„ELKAP" - lekarze różnych specjalności,

GOŁĘBICKA Barbara stomatolog. Po
niedziałek - piątek, Morska 53A, Koszalin, 0604-48-07-68, 34-12-911.

autoryzowany dealer

(094) 340-80-38._____________________

pediatra. Badania wstępne, okresowe pra
cowników. Badania laboratoryjne, USG,
EKG. Codziennie 8-22, sobota i niedziela
8-20. (0-94) 342-02-42. Koszalin, Zakole 10,

INTERNISTA - Lidia Sławińska. Szyb

Nokia 5110
z aktywacją za 199

PTE Skarbiec - Emerytura zatrudni na

„OPTYK” Koszalin, Młyńska 8 (obok ra

umowę o pracę osoby z wykształceniem
min. średnim z Koszalina, Sławna, Da
rłowa, Białogardu, Kołobrzegu, Trzebia
towa. Kontakt: Koszalin, Dworcowa 12,
(0-94) 342-21-33, 0602-468-275.

tusza) - realizacja recept - również woj
skowe. 34-60-232.

PRACA. 0-603-456-116.________
PRODUCENT mebli poszukuje stolarzy.
Koszalin, 340-58-65.

PRZYJMĘ kobietę do prac domowych.

PRACA
„MEGA-VIT” - REGIONALNY DYS
TRYBUTOR „HORTEX” ZATRUDNI
PRZEDSTAWICIELI
HANDLO
WYCH. WYMAGANIA: REPREZENTACYJNOŚĆ, WŁASNY SAMO
CHÓD. KOSZALIN, SZCZECIŃSKA
25A, 346-21-76.

SKŁADANIE długopisów. 0604406785.
TYNKARZY do maszynowych tynków gipsowych. (094) 343-09-31,0604291317,

„OPTYK” realizacja recept - GABINET
OKULISTYCZNY. Koszalin, Oskara Lange 21,345-85-96.____________________

@ BASTEK Krzysztof - stomatolog. Ko
szalin, Piłsudskiego 31 (0-94) 342-28-20.
Ortodoncja, implantoprotetyka, porcela
na, protezy bezklamrowe zamki, cyfrowa
rentgenowizjografia, www.bastek. pl.

0-601-87-52-33.____________________

W związku z reformą systemu ubezpie
czeń poszukujemy koordynatorów tere
nowych, wysokie zarobki - praca od za
raz. (067) 351-87-47, 214-93-99.

AEROBIK, step. Poniedziałek, czwartek

501-402-864. Chałupnictwo.

ZATRUDNIĘ akwizytorów do sprzedaży

BIUROWĄ pracę w domu zleci redakcja

mebli. Koszalin, Żwirki i Wigury 3.

godz. 18.30. Koszalin, Szkoła Podsta
wowa nr 15.

katalogów branżowych. 0501072130.

ZATRUDNIĘ stolarzy meblowych. Ko

15 MĘŻCZYZN, 10 kobiet zatrudnię.

BIUROWĄ pracę w domu zleci redakcja
katalogów branżowych. 0501072100.
CHAŁUPNICTWO. Tel. 0604-560-512.

szalin, 342-78-51 wew. 205.

ka diagnostyka (mocz, cukier, chole
sterol, H.pylori). Koszalin, 345-81-20;
0601 88-47-68 godz. 18-20.

KOMÓRKOWE odżywianie organizmu,
skuteczne odchudzanie. Zadzwoń (16.00
- 19.00) 0501/50-25-23.____________
LASER argonowy: naczyniaki, pajączki,
tatuaże, brodawki. Koszalin, 340-31-50;
0602-381-121.
_____________
LECZENIE rezonansem magnetycznym,
elektroakupunktura, homeopatia, psy
choanaliza, masaże. Koszalin, Kosynierów 39"A", 343-36-27, 0604472046.

FILIA amerykańskiej korporacji promocji
1 dystrybucji pilnie zatrudni sekretarkę,
2 kierowców, 6 przedstawicieli handlo
wych. Koszalin, 346-03-27.

FIRMA Komputerowa zatrudni inżyniera
systemowego. Słupsk, 432-646.
KOSZALIŃSKA Izba Przemysłowo-Handlowa zatrudni asystentkę prezesa
zarządu. Wymagana znajomość j. nie
mieckiego i obsługi komputera. (094)
341 -00-78, 342-66-40.____________
KSIĘGOWĄ zatrudnię, (0-59) 439-103.
MŁODA, wykształcenie średnie, umiejęt
ność obsługi komputera, kasy fiskalnej,
maszynopisania, wystawianie faktur,
znajomość angielskiego, rosyjskiego po
dejmie pracę.(094) 31-81-019.

ODPOWIEDZIALNYM pracę domową.
0-604-47-78-94.

PILNIE zatrudnię 3 pracowników. (094)
34-255-33.

Alcatel
l One Touch Club +
z aktywacją za 99 zł

99 zł*

_

telefony posiadają blokadę SIM Lock, tin. współpracuję tylko z kartq SIM sieci Era 0SM '/fas/f//i

M&fä

\ FORTE Koszalin, ul. Dworcowa 12, tel. (094) 3460406
putery, podzespoły). Koszalin, Okrzei 3,
tel. 34-60-277.

ATRAKCYJNE panie, pary. 0602
862-680.

LOMBARD, Słupsk, Filmowa 1,423-177.

FRANIO paniom (9 - 13). 090522074.

LOMBARD - Komis - najtaniej. Koszalin,

LAURA. Kołobrzeg, 35-169-73.

Marynarzy 11, 343-02-95.

LOMBARD. Koszalin, Chrzanowskiego

MATEUSZ - paniom. 0604-363-232.

POŻYCZKI. Koszalin, Gierczak 7,340-8983. Kołobrzeg, Strzelecka 1,35-421-51.

PARY panowie dla pań. 0604-202-027.

TOWARZYSKIE

PROMOCJA -1 h 130 zł. „Labirynt” ca
łodobowo. Koszalin, Kasztanowa 8,
340-45-84.___________________

zgowe porażenie dziecięce, nerwice,
nałogi, nadwaga, lekarz medycyny - Sła-

PRIMADENT - stomatologia zachowaw

_______________

cza, protetyka, wybielanie. Rentgen.

DNI OTWARTE 26-28.03
Mistrz Świata

Technologia dla
BEZPIECZEŃSTWA

’96, '97, '98

Alcatel One Touch View §
z aktywacją za

PIELĘGNIARSKIE „Medyk”. 346-07-30,

DNI OTWARTE 26-28.03

PIOTR. 0-603-313-382.

RANDKI. Kąpiele yacuzzi. 0602-538-712.
ROMA. Kołobrzeg, 35-226-10.

Mistrz Świata

'96, *97, '98

USŁUGI dla pań. 0-602-524-320.
ZADZWOŃ - przyjedziemy. Koszalin,
0604-876-103.___________________

I pasażera w standardzie SEAT-a

IBIZA 1,0 SAFETY

31.990 zi
ZLECĘ reklamę na samochód, korzyst
ne warunki
0501707530.

(oferta

ograniczona).

Zadzwoń

ZATRUDNIMY panie. „Labirynt” Kosza

Przyjdź. Salon sprzedaży CORDOBA 1,4 SAFETY

(094) 340-25-56

Koszalin, ul. Zwycięstwa 227

womir Wilk. Koszalin, Partyzantów 18,
pon., śr„ pt., (16-18), 345-21-28.

Godz. 10-19; Koszalin, Akacjowa 19, tel.
34-05-388.

ALKOHOLIZM. Inne uzależnienia.

PRZYCHODNIA Weterynaryjna. Zmiana
siedziby: z ul. Kopernika 17 na ul. Party
zantów 19/3. Koszalin, 0602-878-232.

Odtruwanie. Leczenie. Białogard, tel.
312-52-62; 0602-765-116.

I I DENTYSTYCZNE Gabinety, CEN
TRUM DENTYSTYCZNO-ANESTEZJOLOGICZNEGO czynne codziennie, rów
nież w soboty i niedziele 8-22. Narkoza,
protetyka, ortodoncja, chirurg stomatolo
giczny, bezbolesne usuwanie kamienia
nazębnego ultradźwiękami. Koszalin,
Świętego Wojciecha 24, 090-531296.

ALKOHOLOWE odtruwanie w domu pa
cjenta. Esperal. Leczenie. Koszalin, okolice.
Lei. med. Marek Jaroszyk, 0-602-77-37-62.

Monika stomatolog, Koszalin,
Chrzanowskiego 2. Wtorek - piątek. Re
jestracja codziennie: 346-40-96.

ALKOHOLOWE odtruwanie. Terapia.

SCHUDNIJ z Herbalife. Zadzwoń (16.00

! ! GABINET chirurgiczny - przychodnia
obok dworca PKP. Koszalin, 34-12-875,
0602-187-867.
_________________
I STOMATOLOG Anna Dziurewicz-Góra -

Ustka, 147-232, 0-602-46-86-31

CHIRURGIA ogólna i estetyczna: przepu
kliny, żylaki, hemoroidy, tarczyca, lifting,
usuwanie zmarszczek, korekta uszu,
nosa, warg, piersi, brzucha, odsysanie i
przeszczepy tłuszczu. Wojciech Dąbrow
ski Koszalin, Szpitalna 2, 34-29-743,
34-21-552, 0601726305.____________

SAS

TURYSTYCZNE
BUS wynajem. (094) 34-03-390.
KOLONIE LETNIE „GULIWER”,
SŁUPSK, 411-597.

Chirurgiczny Koszalin, Zgoda 16 (róg
Traugutta) poniedziałek, czwartek
(16.30-18), 34-25-332.________________

! USG w każdą sobotę godz. 10. Koło

FI RM A o międzynarodowym zasięgu po

brzeg, Szpitalna 7.

szukuje ludzi do pracy - zadzwoń (16.00
- 19.00) 0501/50-25-23.

I „LOMBARD” (0602) 693-078. Koszalin,
Młyńska 47 (na przeciwko CPN-u).

GIMNASTYKA dla Pań. Poniedziałek,

„LOMBARD” Komis (audio-wideo, kom-

„Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców
„Pionier”
w Koszalinie, ul. Szczecińska 32

WIELKA ŚWIĄTECZNA

!!! OBNIŻKA!!!
TELEWIZORY* MAGNETOWIDY
WIEŻE

Autoryzowany przedstawiciel WIZJA TV

ogłasza przetarg ofertowy

TV-SAT

pisemny na sprzedaż nieruchomości poło
żonej w Koszalinie, ul. 1 Maja 9. Przedmio
tem sprzedaży jest:
1. Obiekt: pawilon gastronomiczno-usługowy, powierzchnia
użytkowa 368 m kw. Kubatura budynku 1810 m sześć. Prawo
użytkowania wieczystego gruntu działki nr 68 o powierzchni 327
m kw. do 2033 roku. Cena wywoławcza nieruchomości 532.000,00 zł.
Oferty pisemne zawierające cenę prosimy składać w kopertach
bezpośrednio w sekretariacie przy ul. Szczecińskiej 32,1 piętro,
do dnia 15 kwietnia 1999 r. W tym samym terminie należy wpła
cić na konto PKO SA II O/Koszalin 11001207-3551 -2101-111 -0
wadium w wysokości 50.000,00 złotych. Komisyjne otwarcie ofert
nastąpi w 4 dni po terminie składania ofert.
Zastrzeżenia:
- wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczest
ników przetargu-licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co naj
mniej cenie wywoławczej
- wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, które
go oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprze
daży w terminie
- wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyję
ta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomo
ści.
Przed podpisaniem aktu notarialnego wygrywający przetarg zo
bowiązany jest do wpłaty na rzecz spółdzielni pełnej wartości nie
ruchomości osiągniętej w przetargu. Koszty notarialne, związane
z przeniesieniem prawa własności i prawa użytkowania wieczy
stego oraz należny podatek VAT ponosi nabywca.
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Dziale AT
Spółdzielni lub pod numerem telefonu 3427931 wew. 306 lub 308.
Ponadto PSS ,.Pionier” w Koszalinie zastrzega sobie prawo:
- dodatkowych rokowań z oferentami, również w formie przetar
gu ustnego
- swobodnego wyboru oferenta
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Koszalin

uj Morsuj, >13

SERWIS GA-I559p tel- 341-66-17

ZGUBY

LOMBARDY
! I „LOMBARD” (094) 34-07-085. Kosza
lin, Podgórna 61 (od Bałtyckiej).

LEGITYMACJA BWSH- Damian Ignacak.

de Twoje pragnienie - wyjazdy. Koszalin,
(094) 340-58-99.____________________

LEGITYMACJA studencka - Koselska
Sylwia.

I!! „KURTYZANA” nowe dziewczyny za
praszają całą dobę. Koszalin, Wrześniowa 10, tęl. 340-34-95.___________

LEGITYMACJAszkolnaŻakowski Łukasz.

I ! I ATRAKCYJNE dziewczyny, wspa
niała atmosfera. „VILLA ROSE”, Kosza
lin, 340-44-92, Ruszczyca 9.

! (094) 34-15-827. „COLETT” całodobowo.
Nowe, atrakcyjne dziewczyny, wspaniała
atmosfera. Koszalin, Władysława IV 115.
! OAZA. Kołobrzeg, 35-266-42. Zatrud
nię.

„ABIGAJ” zaprasza. Wiosna, morze,

DR n. med. Zdzisław Kawecki - Gabinet

PHILIPS

!!! „KRÓLOWA NOCY" - zaspokoi każ

! I! STUDIO Dwa Kołobrzeg, 35-162-02;
Grzybowo ul. Szkolna 55, 35-814-48.

- 19.00) 0501/50-25-23.

protetyka, porcelana, stomatologia kosme
tyczna i dziecięca, laseroterapia. Bezpłat
ne porady, poniedziałek - piątek (15-18) Ko
szalin, Młyńska 15/3, rejestracja: 340-62-81.

I USG, mammografia, pantomografia.
Koszalin,343-68-58, 0603-268-705, ul.

lin, 340-45-84.

36-690 ,«

ZDROWIE

FIRMA handlowa zatrudni pracowników
różnych specjalności. 0-601-87-52-33.

zł

MONIKA. 0604-417-228.

DO promocji i reklamy. (094) 342-48-76.

DZIAŁ Reklamy Telewizji Regionalnej
„Bryza” poszukuje przedstawicieli handlo
wych. Prosimy o kontakt pod numerem
tel. 34-17-933, lub osobiście w Związkow
cu. Koszalin, Zwycięstwa 137, IX piętro.

Alcatel One Touch Club
z aktywacją za 99 zł

16"A”, 34-12-907,____________________

AKUPUNKTURA - walka z bólem, mó

pracy, pomoc w tworzeniu CV i listu mo
tywacyjnego. VG Consulting, Koszalin,
Szczecińska 25A/303. Tel. 34-278-41
wew. 50, 0-602-490-447.

t FORTE W

LOGOPEDA. Koszalin 343-32-71
0-601-298-167.

DORADZTWO w procesie poszukiwania

WSZYSTKO CO NAJLEPSZE

piękne dziewczyny... Mielno, Słowackiego 1, tel. 31-89-987.__________________

„DYSKRECJA” pomaga Paniom, Panom
zawierać znajomości towarzyskie, spon
sorujące. Koszalin, 341-06-33.
„EKSTAZA”: MASAZĘ PEEP-SHOW. KO
SZALIN, GRUNWALDZKA 6,342-57-45.

RÓŻNE
KOMIS BUDOWLANY. KOSZALIN,
SZARYCH SZEREGÓW 7. DRZWI,
OKNA, INNE: NOWE - UŻYWANE.
KOMIS Meblowy. Koszalin, Wyspiań
skiego 4. Pn.-pt. (10-19); sobota (10-16).
0604-254-589.
KOMUNIJNE sukienki. Tanio! Koszalin,
Morska 55.

KREDYTY gotówkowe. 0601-86-97-74.
NAGROBKI. Stare Bielice 20, (094)
316-33-78.__________________________

OBUWIE. Zapraszamy - Koszalin, Pi
łsudskiego 88"A”.
ODDAM kotka. (094) 343-68-58.
WRÓŻKA Tatiana. Kołobrzeg, tel. 0-603355-477.

SPECJALISTYCZNA FIRMA
TECHNIKI SATELITARNEJ

Kotły gazowe ,,OCEAN"
* wiszące: jedno- i dwufunkcyjne
* stojące żeliwne: jedno- i dwufunkcyjne
* zasobniki c.w.u. do współpracy z kotłem wiszącym lub stojącym

WIZJA TV

Superpromocja w supercenie

do zestawu WIZJI TV
- bon o wartości 100 zł

Kompletny kocioł wiszący 2-funkcyjny
„ECO” 20 Fi (23,3 kW) - tylko 2.499,00 zł brutto
PW „POLITERM” s.c.
Koszalin, ui. Szczecińska 25A, tel. 342-78-41 w. 42
Kołobrzeg, ul. Wolności 8, tel. 35-252-63 w. 38.

Zarząd Gminy Połczyn Zdrój

HURT, DETAL SPRZEDAŻ RATALNA, MONTAŻ SERWIS

Koszalin, ul. Żebrowskiego 28
tel. 343 60 47

WIOSENNA PROMOCJA

ogłasza przetarg nieograniczony

DOCIEPL TANIO !

(zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych)

na roboty budowlane, polegające na budowie gazociągu
śr./c w ul. Koszalińskiej i ul. Świerczewskiego oraz gazocią
gu śr./c wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego w Poł
czynie Zdroju. Specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Poł
czyn Zdrój w Połczynie Zdroju lub za zaliczeniem poczto
wym.
Cena formularza specyfikacji wynosi 25 zł.
Termin składania ofert upływa dnia 15.04.1999 r. o godz. 10.30.
Informacji udzielają: Lucyna Świątkowska i Ireneusz Otfinowski w Urzędzie Miasta i Gminy Połczyn Zdrój, plac Wolności
3-4, pok. 206, tel. (0-961) 62-400, fax (0-961) 62-095.

Styropian FS 12 - 79 zł m3
Styropian FS 15 - 89 zł m3
Styropian FS 20-125 zł m3
ceny netto

Skład fabryczny
Fabryki Styropianu

stvnopoL

jjM HURTOWNIA BUDOWLANA “BAN-BUD”
Eillll Koszalin, ul. Strażacka 1, tel. 341-03-51

Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w przetarKB-454

9U-

Dla firm wykonawczych, hurtowni, sklepów - upusty

Ali
Ciechańskiej
najszczersze wyrazy
współczucia
z powodu śmierci
Ukochanego MĘŻA
koleżanki i koledzy
z b. Woj. Insp.
Weterynarii

Wyrazy szcżerego
współczucia

Wyrazy szczerego współczucia

Edmundowi
Gliszczyńskiemu
z powodu śmierci MATKI
składają
współwłaściciele
i pracownicy firmy
„Centrum s.c.”
Koszalin

Mirosławie i Bogdanowi
Machała
z powodu śmierci TEŚCIA i OJCA
składają
koleżanki z Oddziału Higieny
Komunalnej WSSE w Koszalinie

GB-1552

Wyrazy głębokiego
współczucia
pani Magdalenie

Wyczyńskiej
z powodu śmierci MATKI
składa
dyrekcja
i współpracownicy
z Domu Pomocy
Społecznej w Nowych
Bielicach
_______

GB-1570

Panu

Wyrazy szczerego
współczucia
Panu

Andrzejowi
Gębce
wyrazy szczerego
współczucia
z powodu śmierci
ŻONY
składają
pracownicy
PRS OSIEKI
GB-1565

Andrzejowi
Gębka
z powodu śmierci ŻONY
składa
Mieczysław
Waga

Wyrazy szczerego
współczucia Rodzinie
z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
śp.

EWY
URBAŃSKIEJ

RYSZARDA DUWE
Radnego Rady Miejskiej w Darłowie
kadencji 1990-1994
składają

składają
koleżanki i koledzy
A z Kredyt Banku
PBI S.A.
I Oddział
w Koszalinie

Rada Miejska w Darłowie
Zarząd Miasta Darłowo
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Ł

TELEWIZYJNY CZWARTEK

Czwartek, 25.03.1999 r.

15
POLECAMY

6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Inny świat - serial
8.20 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Nasza klasa
9.10 Mama i ja
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.05 Kraina obudzonych nadziei
(ost.) - serial
10.55 Po prostu Narodowa
11.25 Opowieści o ewolucji - serial
dok.
11.40 Ptakolub
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Magazyn Notowań
12.50 Klan - telenowela
13.15 Zwierzęta świata * Żyjąca
Europa - serial dok.
13.45 Gotowanie na ekranie
14.10 Małe musicale
14.35 Wesoły Ciucholand - serial
15.05 Diariusz rządowy
15.30 Teleexpress Junior
15.40 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces - serial
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki
18.00 Gry olimpijskie
18.25 Credo
18.50 Reporter
19.00 Wieczorynka
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Prognoza pogody
20.10 Nash Bridges - serial
21.00 W centrum uwagi
21.20 Zawsze po 21.
21.45 Automania
22.00 MŚ w łyżwiarstwie figurowym
23.00 Wiadomości.
23.12 Sport
23.15 Kulisy PRL
23.55 Zabić ojca - film fab. ang.
(1989), wyk. Denholm Elliot, Julie
Walters, Richard E. Grant
1.20 Grajmy w szachy
1.30 Wieża Babel
1.50 Zakończenie

7.25 Sport telegram
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Radio Romans - serial
9.05 Po prostu żyć
9.35 Krok za krokiem - serial
10.00 Na krańcach świata - serial
dok.
10.30 Zaczarowane wiaderko serial anim.
11.00 Mamy tylko siebie - film
fab. USA (1988)
12.30 Europejski przegląd piłkar
ski
13.00 Panorama
13.20 Dziennik krajowy
13.40 Książę i żebrak - serial
14.15 Alfabet Józefowicza - kon
cert galowy (1)
15.10 Doogie Howser, lekarz
medycyny - serial
16.00 Panorama
16.10 5x5 - wygrajmy razem
16.40 Gwiazdozbiór polskiego
sportu
17.10 Dom przy Mokotowskiej
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.35 Jeden z dziesięciu
19.05 Polaków portret własny
19.30 Wehikuł czasu
20.00 Saga rodu Azeraków - se
rial
21.35 Tele-rady, czyli co trzeba
wiedzieć o reformie emerytalnej
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.27 Prognoza pogody
22.35 Sport telegram
22.40 997 - mag. kryminalny
23.10 Studio Teatralne Dwójki Mircea Eliade: Młodość bez mło
dości - wyk. Wojciech Pszoniak,
Michał Breitewaid
0.35 Dni Grażyny Bacewicz Kwartet śląski (1)
1.20 Mistrzowskie kreacje - se
rial
1.45 Światowa piłka
2.10 Zakończenie

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Kto się boi wstać?
7.45 Polityczne graffiti
7.55 Poranne informacje
8.00 Batman - serial anim.
8.30 Dziedziczna nienawiść - se
rial
9.30 Żar młodości - serial
10.30 Słoneczny patrol - serial
11.30 Nikita - serial
12.30 Dyżurny satyryk kraju
13.00 Fundacja
13.30 Wolnoć Tomku
14.00 W drodze
14.30 Kalambury
15.00 Projekt Geeker - serial anim,
15.30 Drzewko szczęścia
16.00 Informacje
16.15 Świat według Bundych serial
16.45 Dziedziczna nienawiść serial
17.35 Życie jak poker - telenowela
18.05 Alio, ailo - serial
18.45 Informacje
18.55 Prognoza pogody
19.05 Słoneczny patrol - serial
20.00 Pan Niania - komedia USA
(1993), wyk. Terry „Hulk” Hogan,
Sherman Hemsley, Austin Pendle
ton, Robert Gorman, ok. 20.50 Lo
sowanie LOTTO
22.10 Ostry dyżur - serial
23.05 Wyniki losowania LOTTO
23.10 informacje i biznes informacje
23.30 Prognoza pogody
23.35 Polityczne graffiti
23.45 Bumerang
0.15 Czas na biznes
0.45 4x4
1.15 Muzyka na BIS
3.10 Pożegnanie
PAN NIANIA
Niezbyt rozgarnięty zapaśnik
zostaje wynajęty jako opiekun
pary zepsutych i rozwydrzonych
dzieciaków, które przemieniają
mu życie w piekło. W dodatku
gangsterzy pod wodzą Hemsleya planują kidnaping pod
opiecznych.

TVP1, godz. 23.55
ZABIĆ OJCA

11.25 Pułapki losu - serial
Wajda: Bez znieczulenia - dramat
12.15 Sklep
poi. (1978), wyk. Zbigniew Zapasie13.15 Zwariowana rodzinka - serial
wicz, Ewa Dałkowska, Andrzej Se
13.40 City - serial
weryn, Krystyna Janda
14.05 Propozycje do Listy Przebo 11.35 Piosenki na temat
jów Podwórkowych
12.00 Wiadomości
14.10 Pułapki losu - serial
12.10 Przegląd prasy polonijnej
15.00 Quasimodo - serial anim.
12.25 Garncarstwo - reportaż
15.30 Tajemnice wybrzeża - se
12.55 Pocztylion
rial
13.05 Krzyżówka szczęścia
15.55 Repertuar kin i teatru
13.30 Kronika końca wieku
16.00 Zwariowana rodzinka - serial
14.00 Janosik - serial
16.25 In flagranti
14.45 Polacy na Białorusi
16.35 Czwartkowe Studio LUZ 15.00 Panorama
magazyn młodzieżowy
15.20 Program dnia
17.00 Diabelska miłość - telenowe
15.30 Uczmy się polskiego
la
16.00 Poczet Regionów Polski
17.45 W poszukiwaniu szczęścia 16.30 Trzy dni, aby wygrać - serial
- serial
17.00 Teleexpress
18.40 Wiadomości koszalińskie
17.15Polska piosenka
19.00 ZOOM
17.35 Sport z satelity: I liga koszy
19.30 Świat pana trenera - serial
kówki mężczyzn
20.00 Sprawa dla mordercy - film
19.10 Gość Jedynki
sensac. USA (1993)
19.20 Dobranocka
21.40 Cobra - oddział specjalny 19.30 Wiadomości
serial
19.56 Prognoza pogody
22.35 Na ryby
20.00 Sport
23.00 Wiadomości koszalińskie
20.05 Teatr Telewizji - Horacio Qu23.20 KINO WSPOMNIEŃ: Bila z
iroga: Biała zapaść - wyk. Krzysz
Baltimore-film obyczaj. USA (1980)
tof Majchrzak, Natalia Sierocka,
0.50 ADAX Techno Party
Aleksander Bednarz, Eugenia Her
1.20 Teletekst odkryty
man
20.40 Latarnik
21.10 Akademia wiersza
21.20 Skąd ta wrażliwość?
21.55 MdM
22.30 Panorama
6.15 Miłość i dyplomacja - serial
22.57 Prognoza pogody
6.40 Sunset Beach - serial
23.05 W centrum uwagi
7.25 Odjazdowe kreskówki
23.20 Awatar, czyli zamiana dusz 8.35 Uśmiech losu - serial
film fab. poi.
9.25 Ballada o Małym Jo - western
0.25
Diariusz rządowy
USA (1993)
0.45 Powitanie widzów amerykań
11.25 Zoom
skich
11.55 Świat dzikiej przyrody: wielka
0.50-7.00 Powtórki
czerwona wyspa - serial przyrod.

9.00 Grace w opałach - serial
9.30 Kulisy władzy - serial
10.35 Hill Street Blues - serial
11.35 Żar młodości - serial
12.30 Micaela - telenowela
13.30 Afficionado
14.00 DJ Club
14.30 Soundtrack
15.00 Piosenka na życzenie
16.00 Domek na prerii - serial
17.00 Informacje
17.10 Sally czarownica - serial anim.
17.35 Hill Street Blues - serial
12.20 Teleshopping
18.25 Grace w opałach - serial
13.20 Klan MacGregorów - serial
19.00 Micaeia - telenowela
14.10 Ukryta kamera
19.50 Informacje
14.30 Karuzela tajemnic - serial
20.05 Real - serial
15.00 Odjazdowe kreskówki: Bolek
21.00 Oddział poza prawem - film
i Lolek, Woody Woodpecker, Bionix
sensac. USA (1993)
6
23.00 Ślepy strach - thriller USA
16.15 Zaginiony świat - serial
(1989)
16.40 Czy boisz się ciemności 1.40 Przytul mnie
serial
2.40 Piosenka na życzenie
17.05 Szczury nabrzeża - serial
3.40 Pożegnanie
18.00 Sunset Beach - serial
18.50 7 minut - wydarzenia dnia oraz
20.00 Pan Niania
prognoza pogody
19.00 Zoom
17.30 Telewizjer - magazyn sensa
19.30 Świat pana trenera - serial
cji i rozrywki
6.00 Top Shop
20.00-22.20 CZWARTEK DETEK
18.00 Paulina - serial
7.40 Daimos - film anim.
TYWÓW:
18.55 Pogoda
8.05 Klub Hawaje - serial
20.00 Sprawa dla mordercy - film
19.00 TVN Fakty
8.30 Top Shop
sensac. USA (1993), wyk. Jennifer
6.40 Telesklep
19.25 Sport
12.30 Namiętności - serial
Gray, Peter Berg, Belinda Bauer,
6.55 Kropka nad „i”
19.30 Maria Izabela - serial
13.30 Bliżej filmu
Eugene Roch
7.15 Mikan - serial anim.
19.55 Pogoda
14.00 Top Shop
21.40 Cobra - oddział specjalny 7.45 Troskliwe misie - serial anim.
20.00 Lisa i Joe - film obyczaj. USA
17.00 Celeste - serial
serial
8.10 Łebski Harry - serial anim.
(1986), wyk. Craig Sheffer, Virginia
18.00 Przysmaki życia
22.35 7 minut - wydarzenia dnia oraz
8.35 Conan - serial anim.
Madsen, Jon Polito, Jeffrey Jay Co
19.00 Daimos - film anim.
prognoza pogody
9.00 Paulina - serial
hen
19.30 Top Shop
22.45 Prawo i bezprawie - serial
9.50 Złota klatka - telenowela
22.10 Ibisekcja - talk-show
20.15 Namiętności - serial
23.35 Airwolf - serial
10.40 Rozwinąć skrzydła - teleno
23.10 TVN Fakty
21.10 Celeste - serial
0.25 Szczury nabrzeża - serial
wela
23.15 Kropka nad „i”
22.05 Nie tylko na weekend
1.10 Prawo i bezprawie - serial
11.30 Telesklep
23.37 Pogoda
22.35 Top Shop
1.55 Airwolf - serial
12.00 Maria Izabela - serial
23.40 Telewizjer - magazyn sensa 23.50 Żelazna ręka mafii - thriller wł.
12.30 Big Star Party - superlista
cji i rozrywki
W programie najnowsze propozycje
0.10
Prawnicy z Miasta Aniołów światowych list przebojów, wywiady
W POLOWA
serial
z gwiazdami sceny muzycznej pol
1.00
Melrose
Place
serial
skiej i zagranicznej, relacje z imprez
7.00 Program dnia
1.50 Granie na zawołanie
młodzieżowych.
7.15 Wiadomości koszalińskie
7.05 Dziennik krajowy
04.20
Granie
na
ekranie
13.30 Mikan - serial anim.
7.30 Quasimodo - serial anim.
7.25 Sport telegram
14.00 Troskliwe misie - serial anim.
7.55 Na dobry początek
7.30 Ja i moje życie
CT)
14.25 Łebski Harry - serial anim.
8.15 Lekarz domowy - serial
7.50 Abecadło dźwięków
POLSAT
14.45 Conan - serial anim.
9.20 Na dobry początek
7.55 Papierowy teatrzyk
15.15 Szkoła złamanych serc 9.25 Diabelska miłość - telenowe
8.10 Ala i As
serial
6.00 Przytul mnie
la
8.25 Sześć milionów sekund - se
15.45 California Dreams - serial
7.00 Dżana
10.10 Na dobry początek
rial
16.15 Pacific Drive - serial
7.30 Szok-blok
10.20 W poszukiwaniu szczęścia
9.00 Wiadomości
16.45 Maraton Uśmiechu
8.00 Tv Shop
- serial
9.10 Ludzie listy piszą
17.15 TVN Fakty Regionalne
8.30 Kapitan Jastrząb - serial anim.
11.20 Na dobry początek
9.30 Reżyser miesiąca - Andrzej
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TVP2, godz. 11.00
MAMY TYLKO SIEBIE
Historia czworga rodzeństwa,
które po śmierci matki zostaje po
rzucone przez ojca i oddane do
domu dziecka. W Ameryce pobyt w
sierocińcu trwa bardzo krótko.
Dzieci możliwie szybko trafiają do
rodzin zastępczych. Bohaterowie
filmu nie mają żadnej dalszej rodzi
ny. Grozi im więc rozdzielenie i za

mieszkanie w różnych miejscach.
Najstarszy z rodzeństwa postana
wia znaleźć wyjście z trudnej sytu
acji.
TVN, godz. 20.00
LISA IJOE
Melodramat oparty na autentycz
nych wydarzeniach; obóz resocja
lizacyjny dla młodocianych prze
stępców sąsiaduje z katolicką szko
łą dla dziewcząt w malowniczej,

pełnej gór, lasów i jezior części Oregonu. Jeden z wychowanków obo
zu, Joe Fisk, spotyka podczas spa
ceru uczennicę szkoły, Lisę Taylor.
Młodzi zakochują się w sobie od
pierwszego wejrzenia; żadne różni
ce społeczne, czy jakiekolwiek inne,
nie mają dla nich znaczenia.
RTL 7, godz. 20.00
SPRAWA DLA MORDERCY
Młody przebojowy adwokat,

CANAL+
7.00 Diabelski młyn - film anim.
7.20 Aktualności filmowe
7.30 Muzyczny budzik
8.00 Nigdzie indziej
8.30 Pitaszki - film anim. (K)
8.55 Star Trek: Pierwszy kontakt film sf USA (K)
10.45 Deser (K)
11.05 Naprawdę wczoraj - komedia
poi., wyk. Andrzej Łapicki, Beata
Tyszkiewicz (K)
12.30 Szeroki horyzont - reportaż (K)
13.30 Tunel - thriller USA, wyk. Sy
lvester Stallone, Viggo Mortensen

(K)
15.25 Jak przesłuchanie - dramat
sensac. austral. (K)
17.10 Kraina Kongo Bongo - serial
anim. (K)
17.35 Pitaszki - serial anim. (K)
18.00 Nie przegap
18.05 Diabelski młyn - filmy anim.
18.30 Nigdzie indziej
19.30 Diabelski młyn - filmy anim.
19.50 Aktualności filmowe
20.00 Czarna owca - komedia USA,
wyk. Chris Farley, David Spade, Tim
Matheson (K)
21.25 Tarantula - film sf USA
22.45 City Hall. Ludzie miasta dramat UŚA, wyk. Al Pacino, John
Cusack, Bridget Fonda, Danny Aiello

(K)
0.35 Bilardzista- dramat USA, wyk.
Paul Newman
2.50 Nocny lot 767 - film sensac.
ang.
4.30 Kochanica Francuza - film
obyczaj, ang., wyk. Meryl Streep, Je
remy Irons (K)
6.30 Wycieczki przyrodnicze: kuna
- leśny duch - serial dok. (K)
(K) - próg. kodowany

Firmowana przez szkocką te
lewizję czarna komedia autor
stwa Michaela Austina, reżyse
ra i scenarzysty (m.in. scenariusz
do „Greystoke: legenda Tarzana,
władcy małp”).
Przed 23 laty Nathy Berg wy
szedł z domu pod pretekstem
zakupu papierosów i więcej się
tam nie pokazał, zostawiając na
łasce losu żonę i synka. Edith
opłakała odejście lekkomyślnego
małżonka i zajęła się wychowy
waniem małego Alistaira, który
wyrósł na niezbyt przystojnego,
ale sympatycznego młodzieńca.
Mimo że chłopak nie odnosi wiel
kich sukcesów jako sprzedawca
toniku do włosów, wiedzie wraz z
matką spokojne, uporządkowane
życie. Pewnego dnia Edith otrzy
muje niespodziewanie list od
męża, który postanowił wrócić na
łono rodziny. Wiadomość ta nie
cieszy Alistaira, który nie może wy
baczyć ojcu, że go porzucił. Na
prośbę matki jedzie jednak do So
uthend, miasteczka na wybrzeżu,
gdzie mieszka jego ojciec, i zatrzy
muje się w tym samym hotelu. Nie
zdradzając swej tożsamości, za
przyjaźnia się z Nathym. Rychło
przekonuje się, że tatuś ani trochę
nie zmienił się na lepsze przez te
lata. Nadal pije bez umiaru, oszu
kuje, „pożycza” pieniądze i, co
gorsza, mieszka z kochanką, Ju
dith. Uznawszy, że marnotrawny
ojciec nie zasługuje na przebacze
nie, Alistair postanawia go zabić.
Pierwsza próba kończy się jed
nak fiaskiem, gdyż pijany rodzic
trzeźwieje przed czasem. Następ
ne podejście niespodziewanie
przerywa pojawienie się właścicie
la hotelu, który domaga się od Nathy’ego uregulowania zaległych ra
chunków za wynajmowany pokój.
Chcąc nie chcąc Ali porzuca chwi
lowo zbrodnicze plany i pomaga
ojcu uciec przed rozwścieczonym
hotelarzem. Nie rezygnuje jednak
ze swych zamiarów, czekając tyl
ko na stosowniejszy moment.

TV W REGIONIE
7.00 Księżniczka Szeherezada serial
7.25 Przygód kilka wróbla Ćwirka
- serial
7.35 Bajki małego czarodzieja - se
rial
8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 Ten sam świat
8.45 To jest temat
9.00 Gorzkie dziedzictwo - serial
10.00 Obszary Niemiec - cykl dok.
10.30 Przyszli lekarze - serial po
pularnonaukowy
11.20 Medycyna tradycyjna - film
dok.
11.50 Plagi przyszłości - serial dok.
12.35 Koniec lata - amerykański
film obyczajowy (1995)
14.05 Na granicy ryzyka - serial
14.30 Zderzenia
15.00 Kontury
15.15 Studio Trójki
15.25 Kamerton
15.50 Temat wiejski
16.10 Panorama
16.20 Studio Trójki
16.30 Wyprawa Baltazara Gąbki serial
16.40 Gorzkie dziedzictwo - serial
17.30 Kość niezgody
18.00 Panorama
18.10 Panorama lokalna
18.30 Co mnie gryzie?
18.50 Masz prawo być bezpiecz
ny
19.10 Studio Trójki
19.20 Co jest grane?
19.30 Księżniczka Szeherezada serial
20.00 Przyszli lekarze - serial po
pularnonaukowy
20.50 Zawody zwykłe i niezwykłe
- cykl dok.
21.05 To jest temat
21.15 Ten sam świat
21.30 Panorama
21.40 Punkt - temat dnia
22.00 Obszary Niemiec - cykl dok.
22.30 Sierp i młot - rosyjski dra
mat obyczajowy (1994)
0.05 Rodzaj męski w zagrożeniu film dok.
0.30 Zakończenie programu
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Jack Hammet, podejmuje się
obrony kobiety oskarżonej o za
mordowanie męża, który był
prawnikiem w tej samej kancela
rii. Jack stara się dowieść niewin
ność swojej klientki, wykorzystu
jąc wszystkie możliwe chwyty
prawne. Dopiero po wygranym
procesie na jaw wychodzą dowo
dy rzucające nowe światło na
sprawę...

Canal+, godz. 20.00
CZARNA OWCA
Al Donnelly robi wspaniałą karie
rę w polityce. Ma nawet szanse zo
stać gubernatorem Waszyngtonu.
Przeszkodą jest jego brat, Mike,
który bezustannie stwarza proble
my. Al postanawia namówić Steve'a
Doddsa, by ten na okres kampa
nii przypilnował niesfornego bra
ciszka. Opiekun ma jednak zbyt

mało sił, by ujarzmić temperament
Mike’a.
Polsat 2, godz. 23.00
ŚLEPY STRACH

Niewidoma Erika Breen mieszka
w pustym pensjonacie w miastecz
ku Horton’s Bluff na północy stanu
Maine. Ten właśnie pensjonat, w
burzliwą jesienną noc, staje się cza
sowym schronieniem trzech bandy
tów. Erika musi walczyć o życie.
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PZPN odpowie... później

Anglicy kontuzjowani
Napastnicy Michael Owen, Robbie
Fowler i Chris Sutton oraz rozgrywa
jący Daren Anderton nie wystąpią z po

IV Mistrzostwa Polski Karate Dzieci
i Kadetów

Walki przy muzyce
- Kuzyn mnie straszy, to się mu
szę umieć bronić - mówi sześciolet
ni Kuba. - Niech wszyscy chłopcy
ćwiczą karate i pokażą co potrafią.
Ja zamierzam zdobyć czarny pas.
A potem jeszcze jeden - dodał chy
ba najmłodszy uczestnik rozpoczy
nających się w sobotę w Koszalinie
IV Mistrzostw Polski Karate Dzieci
i Kadetów.
Koszalin po raz pierwszy gościć
będzie najmłodszych karateków.
Swoje umiejętności zaprezentuje
tu ponad 200 przyszłych mistrzów.
Impreza zorganizowana jest z my
ślą o wyłonieniu talentów, w przy
szłości mogących skutecznie rywa
lizować o prawo występu w igrzy
skach olimpijskich. Karate bowiem

zamierza stać się dyscypliną olim
pijską. Z pewnością to nie nastąpi
za rok w Sydney, ale kto wie, może
już w pierwszych igrzyskach XXI
wieku w Atenach!
Rywalizacja w mistrzostwach
Polski odbywać się będzie w trzech
konkurencjach: walkach reżysero
wanych z muzyką, kata - elemen
tach formalnych i pojedynkach
punktowych bezkontaktowych (w
tzw. systemie cliker).
Koszaliński Klub Karate Kyokushin reprezentować będzie sze
ściu zawodników: Agata Machcińska i Piotr Machciński (obo
je w kata), Marek Pęk (kata, wal
ki punktowe), Paweł Tomaszewicz (kata, walki), Joanna Sierz-

AZS/ZAGAZ Koszalin - Quay/Dobur/AZS Poznań 52:85 (23:40)

Bez emocji

od 9. min (6:17) do zdobywania
punktów włączyły się inne akademiczki. Trzy razy trafiła Małgorza
ta Żelisławska, trójkę dorzuciła
Anna Książak, a po pierwszym ko
szu Moniki Grabowskiej na tabli
cy niespodziewanie pojawił się remis
17:17. Koszalinianki miały nawet
szansę na prowadzenie, ale próba za
trzy Książak nie przyniosła powo
dzenia. Podrażnione poznanianki
szybko odskoczyły na bezpieczną od
ległość i praktycznie do 20. min roz
strzygnęły losy rywalizacji. W II po
łowie oglądano jednostronną grę.
Przewaga Quayu wynosiła niemal
przez cały czas ok. 30 pkt. Wygrana
w Koszalinie dała poznaniankom
pierwsze miejsce w grupie i prawo do
gry o awans do I ligi. Pokonane ko
szalinianki, bez względu na wyniki
innych spotkań 22. kolejki, zakończą
sezon na 10. miejscu, (jak)

chulska (walki punktowe) i Mar
ta Dożynkiewicz (walki punkto
we).
W zawodach udział wezmą
także karatecy Uczniowskiego
Klubu Sportowego z Sianowa:
Justyna Bautenbach (kata),
Izabela Tomaszewska (kata),
Karolina Kanonowicz (kata),
Michał Suleciński (kata) i Ja
nusz Zielony (kata i walki). Ich
szkoleniowcem jest Tamara Rosowska-Kłujszo.
- Trening karate jest dla malu
chów bardzo pożyteczny. Oprócz
poprawy ogólnej sprawności i wy
dolności uczy ich samodyscypliny i
szacunku dla starszych oraz warto
ści, które zawiera kodeks Dojo mówi Andrzej Kłujszo, trener ko
szalińskiego klubu.
Dodajmy, że wstęp na koszaliń
skie mistrzostwa będzie wolny!
Na zdjęciu: test tamashiware w
wykonaniu Tamary Rosowskiej-Kłujszo (1 dan)
Fot. Kazimierz Ratajczyk

wodu kontuzji w meczu eliminacji Euro
2000 z Polską, który rozegrany zostanie
w sobotę na stadionie Wembley.
Wcześniej, również z powodu kontuzji,
kadrę angielską opuścili już David Batty
i Andy Hinchcliffe. Selekcjoner Kevin
Keegan ma w tej chwili do dyspozycji według AP i AFP - tylko szesnastu zawod
ników, w tym jedynie dwóch napastników
- Alana Shearera i Andy’ego Cole’a.
Wczoraj także zarząd PZPN poinfor
mował, że swoje stanowisko wobec tre
ści listu przesłanego do Związku we
wtorek przez FIFA poda po meczach
naszej reprezentacji z Anglią i Szwecją.
Ostatnio między PZPN a FIFA wywiązała
się ożywiona korespondencja. Komitet
Wykonawczy FIFA (we wcześniej nadesła
nym piśmie) zaprezentował stanowisko, że
PZPN powinien wywiązać się ze swoich
zobowiązań i przeprowadzić w najbliższym
czasie wybory nowych władz.
Zarząd PZPN oświadczył, że w swo
im działaniu przestrzega statutu, regu

Olimpia Grudziądz Farm Frites Pogoń Lębork

10:0
We wtorek w Grudziądzu odbyło się
awansem spotkanie ekstraklasy tenisa sto
łowego między tamtejszą Olimpią i lębor
ską drużyną Farm Frites Pogoń Lębork. Po
raz pierwszy w bieżących rozgrywkach
lęborski team doznał srogiej porażki 0:10.
Wprawdzie przegrana lęborskich „Fry
tek” była wkalkulowana wcześniej, ale
nikt nie przypuszczał, że aż tak wyspko.
Zespół Olimpii należy do najsilniejszych
teamów w kraju. W drużynie występuje
wielu utytułowanych zawodników, jak
chociażby Leszek Kucharski i Marcin
Kusiński. Już w najbliższą sobotę Farm
Frites rozegra bardzo ważny mecz z AZS
Politechniką Gliwice. By utrzymać piątą
lub szóstą lokatę, która zapewni lęborczanom byt w ekstraklasie, spotkanie z gliwic
ką dmżyną podopieczni trenera Jaromi-

Krok do tyłu słupszczan
Pakmet Starogard Gd. - Brok/Alkpol /Czarni Słupsk 80:76 (46:37)

Dlaczego tylko NAS?

Koszalin miasto zamknięte...

Najlepsi w województwie

Dopiero co ruszyły trzecioligowe
rozgrywki piłkarskie i... znowu za
wrzało. Tym razem swoje oburzenie
z powodu niewpuszczenia na mecz
Gwardii Koszalin z Chrobrym Gło
gów okazali kibice Chrobrego. Na
pisali list do redakcji „Przeglądu
Sportowego”, w którym wyżalili się
na koszalińskich policjantów, którzy
ograniczyli ich zagwarantowane w
Konstytucji RP swobody obywatel
skie. Krytycznie odnieśli się także
do decyzji zarządu koszalińskiego
klubu, który postanowił nie wpuścić
ich na stadion. - Dlaczego tylko
NAS? - pytają.
Wszyscy, którzy choć trochę inte
resują się koszalińską piłką nożną
wiedzą, że między kibicami Kosza
lina i Głogowa dochodzi do stałych
zatargów. W tych „problemach” zo
rientowani są doskonale sami głogowianie. Bo przecież nikt inny tylko
oni podczas meczu Gwardii z Chro
brym, gdy oba zespoły występowa
ły jeszcze w II lidze, wszczęli na
koszalińskim stadionie zadymę. W
starciu ucierpiał m.in. jeden poli
cjant. Oberwało się także kilku głogowianom, a jeden z nich został na
wet pogryziony przez policyjnego
psa. Czy teraz sytuacja miała się
powtórzyć?
Koszalińscy szalikowcy na spo
tkaniu z gwardyjskim zarządem

szczerze poinformowali o istnieją
cych między obiema grupami „róż
nicach poglądów”. W minioną sobo
tę koszalińscy fani piłkarstwa
wzmocnieni posiłkami kibiców z
Wałbrzycha, Gdyni, a także Bobolic
zebrali jak dotąd najpoważniejszy
liczebnie oddział. Fakt ten nad wy
raz potwierdzały flagi wywieszone
na okalającym gwardyjski stadion
płocie.
Chcąc uniknąć konfrontacji,
działacze Gwardii podjęli decyzję o
niewpuszczeniu na koszaliński sta
dion kibiców z Głogowa. Policja rze
czywiście zatrzymała w Manowie
jedną grupę sympatyków głogow
skiej jedenastki. Inna jednak dota
rła na stadion. Ponad 30 ochronia
rzy sprawnie czuwało nad ich i
wszystkich obecnych na stadionie
bezpieczeństwem. Nie doszło do
żadnych rozrób. - Nie zamierzamy
nikogo pozbawiać możliwości prze
żywania piłkarskich emocji. Cieszy
my się, że nasi piłkarze mogą stwo
rzyć tak atrakcyjne widowisko, na
które warto jechać kilkaset kilome
trów - powiedział Dariusz Płaczkiewicz, kierownik klubu. - Była
to pierwsza tego typu decyzja. Każ
dy mecz analizujemy oddzielnie i
zrobimy wszystko, by na naszym
obiekcie każdy czuł się bezpieczny dodał, (wok)

EURO-CENTRUM J. T. DudOjĆ

I sprzedaż czuci zamiennych > usieli blacharskie
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24, tel. 342-20-45, 3410-576:

W Nowogardzie, z udziałem 56
zawodników i zawodniczek, odbyły.
się mistrzostwa województwa za
chodniopomorskiego młodzików,
juniorów młodszych i juniorów w
kolarstwie przełajowym. Bardzo
dobrze zaprezentowali się Rafał
Furman, Katarzyna Nawrocka
i Monika Banasiak z Klubu Ko
larskiego Nawrocki Ziemia Grzy
bowska, którzy zajęli czołowe miej
sca.
W poszczególnych kategoriach
wiekowych medale zdobyli: młodziczki - 1. Alicja Sekuła (Triath
lon Szczecin), 2. Karolina Janik
(BOGO Szczecin), 3. Marta Szczu
ko (UKS Biedronki Szczecin).
Młodzicy - 1. Łukasz Bujko
(Duet Goleniów), 2. Rafał Furman
(KK Nawrocki Ziemia Grzybowska),

Liga NBA
Wyniki wtorkowych meczów za
wodowej ligi koszykówki NBA: Cle
veland Cavaliers - Boston Celtics
113:86, Orlando Magic - Charlotte
Hornets 86:78, Utah Jazz - Miami
Heat 84:81, Chicago Bulls - Toron
to Raptors 90:113, San Antonio
Spurs - Denver Nuggets 112:82,
Portland Trail Blazers - Golden Sta
te Warriors 79:72.

Turniej w Key Biscayne
Do ćwierćfinału singla kobiet
awansowała rozstawiona z nr 2
Amerykanka Lindsay Davenport,
po zwycięstwie nad Jeleną Lichowcewą (Rosja) w dwóch krót
kich setach. Austriaczka Barbara

Dzisiaj spotkanie
W czwartek o godz. 18.30 w ka
wiarni klubu Gwardia przy ul. Fałata 34 w Koszalinie odbędzie sie
spotkanie przedstawicieli zespołów
chcących wziąć udział w halowym
turnieju piłki nożnej. Obecność
obowiązkowa, (wok)

Pogrom w Grudziądzu

Pakmet: najwięcej R.
OLszewski (27) i M. Mont
gomery (15)Brok/Alkpol/
Czarni: T. Briegmann (10),
H. Bieleń (3), C. Burkett
(25), A. Holcombe (15), S.
Zieniewicz (16), K. Grzeszczak (3), D.
Cywiński (2), R. Mencel (2)
Wczoraj w kociewskiej hali sporto
wej odbyło się pierwsze spotkanie fazy
play-off drugoligowych zespołów, Pakmetu Starogard Gdański z Brokiem/
Alkpol/Czarni Słupsk. Siódmej i dru
giej drużyny po rundzie zasadniczej.
Jak było do przewidzenia, gospodarze
tego spotkania przy ogromnym aplau
zie około 1000 kibiców od pierwszych
minut natarli z ogromną furią. Począ
tek meczu zdecydowanie należał do
Pakmetu, który prowadził 2:0, 6:5, a
następnie 14:5 i 16:9. Na siedem minut

AZS/ZAGAZ: Grabowska (16),
Saganowska (14), Hrycajewska (9),
Zelisławska (6), Książak (5), Pściuk
(2), Sworowska.
Quay/Dobur/AZS: Vialento (15),
Zurkowska (15), Kośmider (11), Mły
narczyk (11), Muraszkina (10), Bo
rys (9), Roszak (5), Sibora (5), Budniak (4).
Rozegrany awansem mecz ostat
niej kolejki II ligi kobiet nie dostar
czył wiele emocji. Od początku prze
wagę uzyskał faworyzowany zespół
z Poznania i już w 5. minucie prowa
dził różnicą 11 punktów (13:2). W 6.
min było 13:6 dla gości, a wszystkie
punkty dla AZS/ZAGAZ zdobyła
przejawiająca najwięcej ochoty do
gry Aneta Saganowska. Dopiero

laminu i decyzji FIFA oraz UEFA. List,
który do PZPN dotarł we wtorek, pod
pisany przez sekretarza generalnego
FIFA, Michela Zen-Ruffinena, jest od
powiedzią na to właśnie pismo PZPN.
W środowy wieczór opublikowano
również ranking FIFA. Polscy piłkarze
zajmują w nim 27. miejsce. W porów
naniu z poprzednią listą rankingową
Polacy awansowali o jedno miejsce.
Z najbliższych rywali naszej reprezen
tacji w eliminacjach mistrzostw Europy
- piłkarze Anglii sklasyfikowani są na
11. miejscu, a Szwecji - na 14. Sytuacja
tych zespołów jest ustabilizowana - na
poprzedniej liście Anglicy i Szwedzi
zajmowali identyczne pozycje, (wok)

przed zakończeniem pierwszej odsłony
na tablicy widniał wynik 32:24 dla go
spodarzy. W szeregi słupszczan wkra
dły się nerwy, nie wiodło się im przy
tablicach. W tym czasie Charles Hol
combe zarobił trzy przewinienia, a
krótko przed przerwą czwarte. Podob
ne konto przewinień zabrał do szatni
Jacek Szymkiewicz, jeden z lepszych
zawodników Pakmetu. Pierwsza odsło
na zakończona została zwycięstwem
miejscowych różnicą 9 punktów
(46:37). Koszykarze Pakmetu ani my
śleli w drugiej odsłonie oddawać pola
przyjezdnym. Starali się jak mogli, by
uzyskać wyrobioną przewagę. Mimo
heroicznych ataków słupskich koszy
karzy nie zdołali oni odrobić niewiel
kiej, ale pewnej, straty punktów. Tak
więc wszystko rozpocznie się od nowa
w Słupsku, (mar)

3. Łukasz Kurkowski (UKS Chra
bąszcze Nowogard).
Juniorki młodsze - 1. Katarzyna
Nawrocka (KK Nawrocki Ziemia
Grzybowska), 2. Magda Marzecka
(BOGO), 3. Monika Banasiak (KK
Nawrocki Ziemia Grzybowska).
Juniorzy młodsi - 1. Mateusz
Moskwa, 2. Artur Król (obaj Basz
ta Optimal Golczewo), 3. Andrzej
Felisiak (Duet).
Juniorzy - 1. Szymon Kloc
(Duet), 2. Daniel Saladajczuk
(Baszta Optimal), 3. Damian
Ćwiek (UKS Chrabąszcze), (wok)

Dzisiaj SPORT
także na stronie 9

■RÓTM
Schett natomiast wyeliminowała
inną Rosjankę - Annę Kurnikową,
która występowała z nr 13. Rozsta
wiona z numerem trzecim Monica
Seles (USA) przegrała 2:6, 3:6 z
Sereną Williams (USA).
W ćwierćfinale turnieju singla
mężczyzn odpadli Amerykanin
Pete Sampras i Francuz Jerome
Golmard.

Castellini
trenerem Interu
Luciano Castellini został tym
czasowym trenerem Interu Medio-

ra Pyrka muszą wygrać. Mecz odbędzie
się w sobotę o godz. 17 w auli Zespołu
Szkół Mechanicznych przy ul. Marcin
kowskiego w Lęborku. Tabelę oraz wyniki
pozostałych spotkań, które odbyły się
wczoraj i odbędą się w sobotę, przedsta
wimy w poniedziałek wraz z relacją z
meczu lęborczan z AZS Gliwice. W sobotę
ponadto spotkają się: Warrior Morliny
Ostróda - KS Piaseczno, AZS AWF
Gdańsk - Olimpia Grudziądz, Izolator
Zapel Boguchwała - SAN Poznań, GAZ
Polski Dorado Zielona Góra - Realbud
Podgórze Kraków, (mar)

Udany rewanż
Compensa/Słupia Słupsk - Cracovia
Kraków 28:26 (14:11)
Compensa/Słupia: Kiliszewska, Hauzer
- Augustyniak (8), Lipska (7), Sokołowska
(6), Sudnik (4), Nasierowska (2), Pokorowska (1), Ryńska. Najwięcej dla Cracovii
Gawłowicz (9)
W pierwszym spotkaniu tych zespołów w
Krakowie wygrały pilkarki ręczne spod
Wawelu różnicą jednej bramki. O jedną
bramkę więcej Strzeliły w rewanżu słupszezanki i tym samym meczowy stan obu ze
społów jest remisowy. Po wczorajszym
meczu, mimo że nie był porywającym wi
dowiskiem, obie drużyny pozostawiły do
bre wrażenie. Prowadzenie objęły krako
wianki. Podopieczne trenera Adama Fedo
rowicza wyrównały na 3:3, a w 12. minu
cie prowadziły już 7:4. Przyjezdne nie re
zygnowały jednak z korzystnego wyniku.
W 42. minucie ponownie wyrównały na
18:18. Po raz drugi Cracovia objęła prowa
dzenie 20:19. Końcówka spotkania była
dość zacięta. Szczególnie, gdy przyjezdne
na 3 minuty przed jego zakończeniem zdo
łały doprowadzić do remisu 25:25. W tym
fragmencie meczu Compensa/Słupia zdo
była 3, a Cracovia 1 bramkę i tym samym
dwa punkty pozostały w Słupsku, (mar)

Debiut w elicie
Dwoje kolarzy z KK Dreumex
Soko Ziemia Darłowska, Anna Ska
wińska i Artur Szarycz, dostało
powołanie na zgrupowanie kadry na
rodowej we Francji. Zdolni młodzi
zawodnicy budować będą sportową
formę w miejscowości Rocbaron w
dniach od 28 bm. do 13 kwietnia.
Bezpośrednio po zakończeniu
zgrupowania A. Skawińska wraz z
piątką innych zawodniczek wy
jeżdża na zawody Pucharu Świata
kobiet do Belgii. Warto dodać, że dla
juniorki z darłowskiego klubu będzie
to debiut w PŚ, i to od razu w najwyż
szej kategorii „elita”! (jak)

Na półfinał
do Cieszyna
Dobiegły końca zmagania trzecioligowych siatkarek na szczeblu makroregionalnym. W Gorzowie Wiel
kopolskim, gdzie odbył się czwarty i
zarazem ostatni turniej finałowy,
większych niespodzianek nie zano
towano. Komplet zwycięstw odniósł
prowadzący po trzech turniejach
UKS Piast Szczecin. Zajmujące dru
gie miejsce Przylesie Koszalin zano
towało dwie wygrane - z Naftą II
Pila 3:2 (23, 20, -22, -22, 11) i Pło
mieniem Gorzów 3:0 (19, 17, 20) oraz porażkę z Piastem 1:3 (16, 18,
-18,14), kwalifikując się z drugiego
miejsca do półfinałów ogólnopolskich
o awans do II ligi.
Turniej półfinałowy z udziałem
Przylesia odbędzie się w dniach 9-11
kwietnia br. w Cieszynie. Rywalka
mi podopiecznych Remigiusza
Oszmiana będą siatkarki tamtej
szego AZS oraz Gaudii Trzebnica.
Obaj rywale są doskonale znani koszaliniankom. Z AZS Przylesie wy
grało w drugoligowych kwalifika
cjach dwa lata temu, natomiast z
Gaudią w ubiegłym sezonie. Awans
do finałowych rozgrywek o II ligę
uzyskają dwa zespoły z cieszyńskie
go turnieju.
Wyniki czwartego turnieju finało
wego w Gorzowie: Piast - Płomień
3:1, Przylesie - Nafta II 3:2, Płomień
- Nafta II 3:2, Przylesie - Piast 1:3,
Przylesie - Płomień 3:0, Piast Nafta II 3:0. Końcowa tabela:
1. Piast
2. Przylesie

12
12

23 35-9
21 31-16

3. Nafta II
4. Płomień

12 15 16-31
12 13 9-35
(jak)

Przełożone mecze
Europejska Unia Piłkarska
(UEFA) wczoraj podjęła wiążące
decyzje odnośnie odwołania zapla
nowanych na najbliższą sobotę i śro
dę meczów eliminacyjnych EURO
2000, które miały odbyć się na Ba
łkanach.
Według terminarza, w sobotę
Jugosławia miała zmierzyć się w
Belgradzie z Chorwacją. Nato
miast w środę Jugosłowianie mie
li grać z Macedonią. Oba mecze
przełożono, (wok)

W ligach amatorskich
Koszalińska Amatorska Liga Ko
szykówki. W meczu „na szczycie” I
ligi KALK Betomex pokonał Arsan
76:74 (36:45), zostając tym samym
nowym liderem tabeli. Arsan przewa
żał w pierwszej połowie nawet różnicą
22 punktów. Na 2 minuty przed koń
cem Betomex wyrównał, a w końców
ce niezawodny Leszek Doliński prze
chylił szalę zwycięstwa dla swojego ze
społu. L. Doliński zdobył w całym
meczu aż 47 pkt, K. Wierzbicki dorzu
cił następnych 16. W Arsanie najlep
szymi strzelcami byli: M. Wróblewski
i J. Gibalski (po 20). W innym meczu I
ligi Policja pokonała Toris/Papier 63:49
(L. Kropidłowski 20 - S. Grzegorzew
ski 25).
Pozostałe wyniki: II liga - Telekom Energetyk 46:50 (J. Plewa 15 - R. Ślu
sarczyk 18), Akcja - Volt/Teges 66:69 (P.
Baryła 26 - T. Kościelny 26), Megatech
- Skala 105:66 (T. Dąbrowski 27 - A.
Ostrowski 26), Janus/Sport - Bałtycka
Dywizja 38:89 (P. Kucenko 39 - M. Cie-

lan - na ostatnie osiem meczów w
sezonie. Szkoleniowiec zastąpił
Mirceę Lucescu, który zrezygno
wał po niedzielnej porażce 0:4 z
Sampdorią.
Castellini, który w mediolańskim
klubie pełnił rolę trenera bramkarzy,
z podobnej oferty skorzystał w
dwóch finałowych spotkaniach se
zonu 1996/97, kiedy to zastąpił
Roya Hodgsona.
W następnych rozgrywkach pra
cę w Interze ma podjąć były trener
Juventusu Marcello Lippi, który
ma przywrócić świetność mediolań
skiej drużynie.
Inter w tabeli Serie A zajmuje dzie
wiąte miejsce ze stratą 19 pkt do
lidera - rzymskiego Lazio, (wok)

sielski 13); III liga - North El - Rookies
91:54 (B. Kacprzyński 33 - P. Witt 14),
Debiutanci - Nabla 73:60 (S. Nagórski
25 - R. Mielke 22), MOAS - Fab Five
20:0 (walkower). Kolejne mecze odbę
dą się po przerwie świątecznej, 11 kwiet
nia. Będzie to ostatnia kolejka spotkań
KALK przed play-off.
Kołobrzeska Amatorska Liga Piłki
Nożnej. Wyniki L4. kolejki: Bałtyk MEC 4:0, Poczta Polska - Zieleń Miej
ska 0:3, Straż Graniczna - Brokat 1:2,
Malaga - Węgiel Brunatny/Techsat 2:3,
PKS - 16 Dywizjon 3:1, Uniscan/Poranek - Ekobud/Ekotechnika 4:1, Kombi
nat Budowlany - OSM 1:1. Czołówka
tabeli: 1. Uniscan - 39 pkt, 2. Brokat 37 pkt, 3. Zieleń Miejska - 26 pkt. Me
cze 15. kolejki rozegrane zostaną w nie
dzielę (28 bm.). Zmierzą się w nich:
Bałtyk - Straż Graniczna (godz. 9.30),
PKS - Ekobud (10.40), Zieleń - Malaga
(11.50), Brokat - Uniscan (13) - mecz
„na szczycie”!, Poczta - 16 Dywizjon
(14.10), Komb. Budowlany - Węgiel
Brunatny (15.20), OSM - MEC (16.30).
Mecze KALPN odbywają się na bocz
nym boisku przy ul. Śliwińskiego, (jak)

La#TTd
DUŻY LOTEK
Losowanie ze środy 24.03
7, 8, 21, 24, 30, 41

MULTIL0TEK
Losowanie ze środy 24.03
3, 5, 9, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 31, 40,
57, 59, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 79

TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK
Wygrane z wtorku 23.03
I, II i III stopnia - brak
IV stopnia - 2.053 zł 37 gr
V stopnia - 2.737 zł 83 gr
VI stopnia - 52 zł 35 gr
VII stopnia - 30 zł 19 gr

(ho)

