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Jutro w Magazynie
* Stan odmiennych świadomości - Marcin Barnowski - wspominają interno

wani w grudniu 1981 roku: Jan Stępień, w epoce gierkowskiej wojewoda słupski i 
Anna Bogucka-Skowrońska, adwokat, od początku działająca w „Solidarności"

* Czekanie na pogrzeb - Cezary Sołowij - Bałtyk nie chce oddać ciała 
29-letniego mężczyzny, który utopił się półtora miesiąca temu nieopodal Ustronia 
Morskiego

* Przystosowywanie jesiotra - Konrad Remelski - w Miastku próbują hodo
wać jesiotra syberyjskiego. W warunkach naturalnych ryba ta osiąga wagę do 400 
kilogramów «

* Życie to jest teatr-Grzegorz Szczepański - każdy ma w sobie ziarenko uzdol
nienia, trzeba je tylko wydobyć - uważa Janina Prażanowska z Połczyna Zdroju, 
która obchodzi trzydziestolecie pracy instruktorskiej

* Ścigany - Marek Barański - jesienią 1990 roku na Okęciu nie było kamer, 
mikrofonów, kwiatów i pełnych miłości spojrzeń wielbicielek. Był list gończy, przed 
którym Andrzej Gołota musiał uciekać z kraju...

* Przypominamy kandydatów - lista sportowców i trenerów, na których można 
głosować w naszym 37. Konkursie-Plebiscycie

* Prywatyzacja - między innymi rozstrzygnięcie konkursu
* Mistrzowskie loty słupszczan - fotoreportaż Jana Maziejuka z mistnostw

Polski w badmintonie (kis)

Akt i poświęcenie

OMORZA
GAZETA CODZIENNA - ukazuje się od 2 września 1952 roku

Tragedia na statku „Janna”

BUNT
NA POKŁADZIE

Kapitan i pierwszy mechanik niemieckiego statku handlowego „Janna” zostali zamor
dowani przez dwóch polskich członków załogi - poiniormował nas w środę Paweł Do
browolski, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tragedia wydarzyła 
się w nocy z wtorku na środę nieopodal Wybrzeża Kości Słoniowej (Afryka Zachodnia). 
Sprawcy, ciała obu ofiar wyrzucili do morza. Jeden z nich jest mieszkaócem naszego 
regionu - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.

Na kontenerowcu, którego załogę stano
wiło jedenastu naszych marynarzy i dwóch 
Niemców, wybuchł bunt. W nocy z 10 na 
11 grudnia, dwóch Polaków: marynarz i 
starszy marynarz, próbowało zawładnąć 
statkiem. Wdarli się na mostek i zaatako
wali Niemców - kapitana i pierwszego 
mechanika. Ciężko ich zranili; następnie 
wrzucili ciała do morza. Nie jest wykluczo
ne, że ofiary jeszcze żyły. Mordercy zaba
rykadowali się na mostku, ale pozostali ma
rynarze wyłamali drzwi prowadzące na sta
nowisko dowodzenia. Zabójcy zostali obe
zwładnieni i uwięzieni.

Pierwszy oficer przejął dowodzenie stat
kiem i wziął kurs na Abidżan, stolicę Wy
brzeża Kości Słoniowej. Zaraz po odkry
ciu zbrodni, z frachtowca zaczęto wysyłać

wezwania o pomoc. Sygnały te odebrało 
centrum ratownictwa morskiego w Aarhus 
w Danii.

„Janna” jest własnością niemieckiego 
towarzystwa żeglugowego, ale pływa pod 
„tanią banderą” Antigui. Zamordowany 
kapitan miał 56 lat, a pierwszy mechanik 
był o sześć lat młodszy.

„Śmierć marynarza na morzu napawa 
nas zawsze najwyższą troską. (...) Jesteśmy 
przejęci faktem, że tak ohydnego czynu do
puścili się marynarze polscy, których dobre
go imienia zobowiązani jesteśmy bronić 
jako związek zawodowy o międzynarodowej 
renomie. (...) Mamy nadzieję, że wyniki do
chodzenia i orzeczenie winy nie rzucą cie
nia na innych polskich marynarzy pracują
cych z wielkim poświęceniem i zawodowym

zaangażowaniem dla wielu armatorów pod 
wszystkimi banderami" - czytamy w ofi
cjalnym stanowisku Krajowej Sekcji Mor
skiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Soli
darność”, które dotarło do nas ze Szczeci
na.

„Janna” spodziewana była w Abidżanie 
w czwartkowy wieczór. Do tego portu uda
dzą się funkcjonariusze Federalnego Urzę
du Kryminalnego BKA i przypuszczalnie 
policji z regionu Brake, gdzie mieści się 
towarzystwo żeglugowe. Paweł Dobrowol
ski wyraził przypuszczenie, że po przesłu
chaniu marynarzy przez niemieckie i miej
scowe organa ścigania, strona polska zasto
suje procedurę ekstradycyjną wobec spraw
ców tragedii.

(ces)

Prezydent Jerzy Mazurek wkłada podpisany akt erekcyjny do metalowego poje
mnika, który trzyma Paweł Połeć, pełnomocnik zarządu TOP

Fot. Sławomir Żabickl
Akt erekcyjny, podpisany m.in. przez Holendra Jana Druyffa, głównego funda

tora pierwszego w Słupsku stacjonarnego hospicjum dla cierpiących na choroby 
nowotworowe, przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku Jana Szumskiego 
oraz prezydenta miasta Jerzego Mazurka, został wczoraj uroczyście wmurowany 
w fundament rozpoczętej budowy. Akt erekcyjny poświęcił ks. Antoni Tofil.

-Jestemprotestantem-kalwinistą. Wspomaganie chorych i biednych uważam za swo
je prawo i obowiązek. Mam nadzieję, że przyszłości my wszyscy, protestanci i katolicy, 
trafimy do jednego nieba - mówił J. Druyff. Kilka lat temu, kiedy zaczynał w Słupskiem 
interesy, poznał Bernadettę Połeć z Towarzystwa Opieki Paliatywnej i od niej dowie
dział się o inicjatywie utworzenia hospicjum. Postanowił pokryć koszty budowy i wypo
sażenia. Nie chce mówić o sobie. Wiemy, że reprezentuje firmę związaną z rolnictwem.

Władze miejskie przekazały Towarzystwu działkę pod budowę hospicjum przy ul. 
prof. Lotha. Wojewoda Maciej Kobyliński również zobowiązał się (listownie) do fi
nansowego wspierania przedsięwzięcia.

Hospicjum ma przyjąć pierwszych pacjentów 1 kwietnia przyszłego roku. Znajdzie 
się w nim 10 łóżek dla pacjentów. Jego projekt za darmo opracowała grupa słupskich 
architektów i inżynierów budowlańców. Pieniądze na utrzymanie placówki gromadzić 
będzie TOP. W Słupsku i okolicach na choroby nowotworowe umiera około 200 osób 
rocznie. Spora grupa spośród nich cierpi w bardzo złych warunkach. (maz)

Piętnaście lat 
temu...

Dzisiaj mija 15 rocznica wpro
wadzenia stanu wojennego. Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność’ w 
Słupsku organizuje uroczystości, 
które mają upamiętnić wydarzenia 
temtego czasu.

O godz. 13 w siedzibie ZR odbę
dzie się ogłoszenie wyników i wręcze
nie nagród uczestnikom konkursu na 
najlepszy felieton pt. „13 grudnia 
1981 rok - stan wojenny w Polsce”.

O godz. 18 w Kościele św. Jacka 
odbędzie się uroczysta msza święta. 
Jej uczestnicy przemaszerują ulicami 
i złożą wieńce przed tablicą na ścia
nie siedziby Zarządu Regionu, upa
miętniającą wydarzenia Grudnia’70. 
O godz. 20 w sali konferencyjnej ZR 
okolicznościowy wykład wygłosi 
prof. Stanisław Łach.

KPN i Niezależne Zrzeszenie 
Studentów organizują o godz. 15.30 
demonstrację przed siedzibą słup
skiej SdRP. (maz)
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Morscy kłusownicy
Rybacy z kutra Ust-28 po wypły

nięciu na łowisko stwierdzili brak 
dwóch tzw. pławnic. Najprawdopo
dobniej padły one łupem łososiowych 
kłusowników, którzy doszli do takiej 
specjalizacji, że kradną rybakom sieci 
zastawione... w morzu.

Pławnice to sieci, których górna 
krawędź unosi się na morzu. Mają z re
guły od 25 do 70 metrów długości i 
około 4,5-6 m szerokości. Służą głów
nie do połowów łososi i dorszy.

Dawniej sieci pławnicowe na mo
rzu podkradali rybacy. Od kilku lat jed
nak nie zanotowano w rejonie Ustki ta
kiego zdarzenia. Każdy rybak ma ich 
tyle, ile potrzebuje. Jedynie na pełnym 
morzu sieci tego typu są czasem wsku
tek nieuwagi niszczone przez statki i 
kutry, ale nie ma problemu z ich naby
ciem. Kosztują niespełna 2 min st. zł.

W gorszej sytuacji są rybacy, 
którzy zastawiają sieci blisko lądu. 
Rybacy twierdzą, że kłusownicy „na
mierzają” je z brzegu i podpływają do 
nich pod osłoną nocy na małych ło
dziach lub pontonach. Zabierają pław
nice wraz z rybami. Te ostatnie sprze
dają (cena troci w skupie sięga 5 zł za 
kg), a sieci tną na mniejsze odcinki i 
wykorzystują do kłusowania na Słupi i 
innych rzekach. (mb)

1500 litrów wrzątku zalało mieszkania...

Palacze - zalewacze
W środę, 11 bm., ok. godz. 20.30 w bloku mieszkalnym nr 18 
na Osiedlu Niepodległości w Miastku wskutek nieuwagi pa
lacza Stanisława B. i pomocnika Arkadiusza W. nastąpił 
wylew wody z naczynia wyrównawczego umieszczonego na 
strychu budynku. Gorąca woda zalała w całości jedno mie
szkanie, znajdujące się bezpośrednio pod zbiornikiem, a 
pozostałe cztery zostały częściowo zalane.

Szalupa do wzięcia
Na zapleczu Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Ustce od po
nad trzech miesięcy stoi rozbita szalupa. Nikt nie wie, do kogo 
należy. Jeśli właściciel nie zgłosi się do marca, zadysponuje 
ją Urząd Morski w Słupsku.

8 września szalupę wyrzuciło na brzeg morze. Wcześniej przez kilka sztormo
wych dni dryfowała w rejonie Ustki. Do HOM-u ściągnęła ją ekipa Brzegowej Sta
cji Ratownictwa. Okazało się, że pochodziła prawdopodobnie ze statku, którego 
macierzystym portem jest litewska Kłajpeda. Zdolna jest pomieścić 55 osób.

Szalupa jest nieco zniszczona, m.in. ma uszkodzone poszycie nadbudowy kadłu
ba. Silnik dieslowski o mocy 30 KM nadal jednak znajduje się wewnątrz niej. Jak się 
okazało - stanowi łakomy kąsek dla usteckich rybaków, wśród których znalazło się 
kilku chętnych do tego, by przerobić ją na łódź do połowów łososi. Do Urzędu Mor
skiego podanie o przekazanie szalupy złożyła także Liga Obrony Kraju. Prawdopo
dobnie wśród jej działaczy zrodziła się myśl przerobienia łodzi na morską jednostkę 
szkoleniową.

Urząd Morski ma jednak związane ręce. Prawo nakłada nań obowiązek przekaza
nia mienia wyrzuconego na brzeg właścicielowi, jeśli ten się po nie zgłosi. W przy
padku szalupy obowiązkowy okres wyczekiwania to pół roku. Już we wrześniu o 
znalezisku poinformowano litewski konsulat, jednak armator jeszcze się nie zgłosił.

Odmienny był los szalupy z „Heweliusza”, którą Bałtyk wyrzucił pod Ustką w 
styczniu 1993 roku. Armator szybko zrzekł się łodzi na rzecz wskazanego z nazwiska 
mieszkańca Ustki, który przerobił ją na... stateczek wycieczkowy. (mb)

Okazało się, że w tym czasie nastą
pił gwałtowny spadek napięcia w sieci 
energetycznej, przez co wyłączył się 
czujnik uruchamiający pompę tłoczącą 
wodę w sieci centralnego ogrzewania. 
W takiej sytuacji palacz, natychmiast 
po tym, kiedy napięcie wróciło do nor
my, powinien ponownie włączyć po
mpę. Nie uczynił tego, tłumacząc się 
potem zapomnieniem. Tymczasem 
woda w zbiorniku wyrównawczym za
gotowała się i prawie 1500 litrów wyla
ło się na klatkę schodową i zalało mie
szkania.

Usuwanie skutków awarii trwało 
ponad trzy godziny. Władze miejskie 
najbardziej poszkodowanej rodzinie z 
zalanego mieszkania przydzieliły na
tychmiast lokal zastępczy w hotelu

Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilita
cji Osób Niepełnosprawnych.

Pracowników kotłowni poddano 
badaniu krwi. Na nieszczęście palacza, 
stwierdzono u niego 0,4 promila alko
holu. Żaden z lokatorów zalanych mie
szkań nie uległ poparzeniu gorącą 
wodą.

Na Posterunku Energetycznym w 
Miastku dowiedzieliśmy się, że w ostat
nich dniach odnotowuje się szereg awa
rii sieci energetycznej. Przyczyną na
głego spadku napięcia w sieci mogła 
być szadź, czyli duże ilości lodu groma
dzące się na drutach energetycznych, 
powodujące ich oberwania.

Komenda Rejonowa Policji w Mia
stku wszczęła dochodzenie w sprawie 
nieuwagi palacza co i jego pomocnika.

(kor/wir)

Opał zdrożeje
Polskie Koleje Państwowe zapowiedziały podwyższenie z 
początkiem nowego roku o 20 procent cen transportu. W 
konsekwencji zdrożeje także cena opału.

Bogusław Polak, kierownik składu 
opałowego przu ul. Lutosławskiego w 
Słupsku potwierdził tę wiadomość. 
Skład zaopatruje się w węgiel ze ślą
skich kopalni Birek, Staszic i Śląsk - 
miesięcznie około tysiąca ton. Dotych
czas przy odbiorze w Słupsku płacono za 
dostawę tony węgla lub koksu średnio 40 
złotych.

- Jeśli nic się nie zmieni, w styczniu 
będziemy płacić o osiem złotych więcej,

a więc o tyle wzrośnie cena tony opału. 
Cena węgla kamiennego pierwszej klasy 
w grudniu wynosi 291,2 złote. W styczniu 
powinien kosztować około 300 złotych - 
powiedział nam B. Polak.

W składzie opałowym Zdzisława 
Gawora w Ustce pracownica poinfor
mowała nas, że już w grudniu otrzymali 
z PKP fakturę z ceną za tonę podwyższo
ną o 3 złote. Jakie będą ceny opału od 
stycznia, okaże się po kalkulacji, (joj)

OKAZJA - TANIO KUPISZ U PRODUCENTA
* KINKIETY - REFLEKTORKI
* LAMPY Z WIESZAKOWE

Ponadto polecamy naszq stałq ofertę 
wentylatory sufitowe

KOSZALIN 
ul. Miła 39
teI./fax (094) 42-53-68

Sprzedaż hurtowa i detaliczna. ZAPRASZAMY w godz 8.30-16.30

Cena 50 gr (5000 zł)

IMIENINY

„Kto żyje ze zwalczania wroga, zain
teresowany jest tym, by wróg jak najdłu
żej istniał".

(F. Nietzsche)

POGODA

Zachmurzenie całkowite. Opady śnie
gu z deszczem i śniegu. Wiatr słaby za
chodni i północno-zachodni.

Wschód słońca: Koszalin - 7.59; 
Słupsk - 7.55;

Zachód słońca: Koszalin - 15.39; 
Słupsk-15.35.

PRZY TELEFONIE
Od godziny 9 do 16 dyżuruje 

w Słupsku

red. Mirosława Mirecka 
teł. 42-75-91

Masz kłopot, chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami, 

zadzwoń!

W KOSZALIŃSKIEM
ZABUDOWĘ placu przy ul. 1 Maja 

w Koszalinie Marian Jagiełka chce 
powierzyć miejscowym firmom. - 
Będą mogły pokazać, co potrafią - po
wiedział wczoraj na konferencji pra
sowej właściciel kołobrzeskiego przed
siębiorstwa ,JPro-Bud”, które od tygo
dnia jest wieczystym użytkownikiem 
8 tysięcy metrów kwadratowych w 
centrum Koszalina. Nie ujawnił nazw 
firm. Poinformował natomiast, że od 
najbliższego wtorku będzie przyjmo
wał zapisy na kupno pierwszych mie
szkań i lokali użytkowych, które po
wstaną za półtora roku.

PRODUCENTÓW pieczątek i wi
zytówek w Kołobrzegu czeka złoty 
okres. Od soboty, 14 grudnia, ulegają 
zmianie wszystkie numery telefonów 
w mieście i rejonie. Jako pierwsza w 
województwie, centrala kołobrzeska 
będzie siedmiocyfrowa. Nawet Kosza-1 
lin ma tylko sześć.

OD WCZORAJ w kołobrzeskim 
ośrodku „Bałtyk” o telefonach na wsi 
mówi prawie trzysta osób z całego kra
ju, które zostały zaproszone przez Sto
warzyszenie Elektryków Polskich Od
dział w Koszalinie. (mw)

OGŁOSZENIA
DROBNE
(strony 617)

Centrum
Choinkowe

- choinki sztuczne 20 wymianów
- lampki choinkowe
- bombki, girlandy
- fajerwerki, sztuczne ognie
- ozdoby i stroiki świąteczne, 

świece

Hurtownia Kwiatów 
„INTERFLOR"

Słupsk, ul. Topolowa 6, 423-105. 
kMi__________________________

Sprzedaiesz farby w hurtowni lub sklepie i posiadasz ok. 9 m2 wolnej powierzchni?
Dziś możesz mieć małą fabrykę, farb!

SYSTEM DOBORU KOLOROW MIX 
TINTORAMA który zapewni Ci sukces

Ta oferta jest dla Ciebie.
Koniec z problemem braku kolorów i niedoborem asortymentu.
Na pewno nieraz zdarzyło Ci się podczas rozmowy z Klientem powiedzieć: 

„- Obecnie nie mamy takiego koloru...”
Wiesz, jak taka sytuacja jest nieprzyjemna.

Proponujemy: uznane na całym świecie maszyny miksujące wraz z systemem doboru kolorów MIX, zapewniającym wysoką jakość wyrobów w konkurencyjnych cenach,
- system oparty na uniwersalnych pastach koloryzujących do wyrobów wodnych i rozpuszczalnikowych,
- uzyskanie bezpośrednio w Waszych placówkach nieograniczonej ilości kolorów farb do malowania drewna, metalu ścian sufitów i fasad

CZEKAMY NA cTiiTl#y6oRyltajasvvoją szansę'"161',radyci'w protlukcli 'arb posladaiąc0iC8rty,ikal takości ,so 9001 AKZO NOBEL
Dział Marketingu „Nobiles” * 87-800 Włocławek * ul. Duninowska 9 * tel. centr. (0 54) 333 900 * tel. market. (0 54) 333 900 w. 285 * fax 333 424
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Tąpnięcie w kopalni 

„Zabrze-Bielszowice”

Zginęło 
3 górników

Jeden górnik zginął na miej
scu, dwóch zmarło w wyni
ku zatrucia metanem, a dal
szych dwóch zostało ciężko 
ranych w wyniku tąpnięcia, 
do którego doszło w czwar
tek rano w kopalni „Zabrze- 
Bielszowice” na głębokości 
900 m pod ziemią.

Akcję ratowniczą prowadziło 8 zastę
pów - poinformował Marek Szafraniec, 
zastępca dyrektora kopalni. Wyjaśnił on, że 
wstrząs o dużej sile spowodował tąpnięcie 
i wypływ metanu. W strefie zagrożenia ' 
znajdowało się 11 osób, z których 5 w stre
fie bezpośredniego zagrożenia. W chodni
ku, w którym doszło do wypadku, nastąpił 
zawał węgla i skał przed frontem ściany. 
W tej niewielkiej przestrzeni znalazło się 
prawdopodobnie dwóch górników, którzy 
w pierwszym momencie wstrząsu pobiegli 
tam, by udzielić pomocy kolegom i niespo
dziewanie znaleźli się w odciętej strefie 
wypełnionej metanem. 6 górników udało 
się ewakuować ze strefy niebezpieczeń
stwa.

Życiu rannych, przebywających w szpi
talu, nie zagraża niebezpieczeństwo - in
formują lekarze. Trwa akcja poszukiwania 
znajdujących się jeszcze pod ziemią górni
ków. (PAP, mw)

Prezydent
akceptuje preambułę

Prezydent Aleksander Kwaśniewski 
powiedział, że jest „gotów zaakcepto
wać” preambułę nowej konstytucji, 
przyjętą w środę przez Komisję Kon
stytucyjną Zgromadzenia Narodowe
go-

- Mam nadzieję, że pod koniec maja 
przyszłego roku będzie można zorganizo
wać referendum konstytucyjne - powie
dział prezydent. - Sądzę, że społeczeń
stwo zatwierdzi projekt konstytucji - do
dał. Aleksander Kwaśniewski wyraził 
równocześnie obawę, że jeżeli nowa kon
stytucja nie wejdzie w życie podczas obe
cnej kadencji parlamentu, to Polska bę
dzie miała nową ustawę zasadniczą do
piero w przyszłym wieku.

Prezydent powiedział uczestnikom 
Okrągłego Stołu Inwestorów Zagra
nicznych, że w parlamencie następnej 
kadencji będą dwa bloki polityczne: le
wicowy - wokół Sojuszu Lewicy Demo
kratycznej i prawicowy - wokół „Soli
darności”, które uzyskają po ok. 30 pro
cent głosów. (PAP, mw)

Reforma centrum - spotkanie SLD-PSL

KOALICYJNE
99STOŁKI”

Przedstawiciele koalicji PSL-SLD uzgodnili w środę kandydatury na stanowiska mini
strów związane z powstawaniem nowych resortów w ramach reformy centrum - poin
formowali po spotkaniu wiceprzewodniczący klubu SLD Mieczysław Czerniawski i po
seł PSL Aleksander Bentkowski.

Politycy nie ujawnili żadnych na
zwisk. Odpowiednie wnioski premiera 
do prezydenta mają być przedstawione 
jeszcze w tym tygodniu.

Jak wynika z nieoficjalnych informa
cji, w czasie spotkania nie padły żadne 
nowe nazwiska od tych, które dotychczas 
były wymieniane jako pretendujące do 
obsady stanowisk. Prawdopodobnie więc 
SLD zaproponowało obecnego wicemi
nistra skarbu Wiesława Kaczmarka na 
stanowisko ministra gospodarki i szefa 
URM Leszka Millera na stanowisko mi

nistra administracji i spraw wewnętrz
nych. Kandydatem Sojuszu na wakujące 
stanowisko ministra pracy był zaś Ma
ciej Manicki.

W czasie spotkania Sojusz zaakcepto
wał także jedną z trzech kandydatur PSL 
na stanowisko szefa Służby Cywilnej. 
Byli to: obecny wiceminister sprawiedli
wości Grzegorz Ciecierski, podsekretarz 
stanu w URM Piotr Urbankowski, 
b. sędzia Sądu Najwyższego Jan Sza- 
chułowicz. W ramach reformy centrum 
od 1 stycznia 1997 r. powstaną m.in.:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Ministerstwo Gospodarki, 
powołany zostanie także szef Służby Cy
wilnej, który musi być zaakceptowany 
przez ukonstytuowaną już Radę Służby 
Cywilnej.

Podczas spotkania mówiono także o 
sytuacji w kraju, m.in. strajkach służby 
zdrowia, o problemach Stoczni Gdań
skiej i o sporach w koalicji co do projek
tu nowej ustawy zasadniczej. Ostatnia z 
tych kwestii ma być poruszana na kolej
nym spotkaniu koalicji - w przyszłym 
tygodniu. (PAP, mw)

BBWR oficj’alnie rozpoczął kampanię 
wyborczą do Sejmu i Senatu

„Polska jest jedna”
„Polska jest jedna” - pod takim hasłem BBWR - Narodowo- 
Chrześcijańsko-Demokratyczny „Blok dla Polski”, rozpoczął 
oficjalnie w czwartek kampanię wyborczą do przyszłorocznych 
wyborów parlamentarnych.

Dziennikarzom zaprezentowano plakat 
wyborczy Bloku z hasłem i biało - czer
wonymi konturami Polski. W przeddzień 
15. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego 
liderzy Stowarzyszenia wezwali jego au
torów do „publicznych przeprosin naro
du, a szczególnie osób i rodzin pomordo
wanych i represjonowanych”.

Leszek Zieliński, krajowy koordyna
tor wyborczy BBWR, powiedział, że 
przeciwstawianie w wyborach lewicy jed
nego bloku ugrupowań postsolidarno
ściowych byłoby błędem, pozbawiałoby 
społeczeństwo alternatywnego wyboru i 
działałoby na korzyść postkomunistów. 
Nie chodzi jednak o to, by w wyborach 
prawica reprezentowana była przez 10 - 
15 drobnych ugrupowań, ale by powstały 
3 - 4 prawicowe związki o wyraźnym 
obliczu ideowym. „Blok .dla Polski”, ze 
swoją platformą narodowo - chrześcijań
sko - demokratyczną, chce „wypełnić 
lukę” jaką jest brak na polskiej scenie 
politycznej formacji chadeckiej. Blok 
zwraca się do poszczególnych obywateli,

a nie tylko do „skompromitowanych li
derów i pustych szyldów politycznych”, 
dlatego liczy na poparcie 10 - 12 proc. 
elektoratu. Szczegółowy i całościowy 
program przedstawi w marcu przyszłe
go roku.

Na uwagę dziennikarzy, że w sonda
żach badań opinii publicznej BBWR 
uzyskuje od 1 do 4 proc. poparcia, Zie
liński replikował, że przez pewien czas 
Stowarzyszenie w ogóle nie było 
uwzględniane przez instytucje organizu
jące sondaże. Wyjaśniał też, że w bada
niach procent poparcia dla poszczegól
nych ugrupowań zależy od ich obecno
ści w mediach. W III kwartale br. w pro
gramach informacyjnych i publicystycz
nych Blok obecny był przez ...19 sekund. 
Na pytanie, czy Lech Wałęsa popiera 
założenia „Bloku dla Polski”, przewo
dniczący BBWR Stanisław Kowolik 
odpowiedział twierdząco. Zaznaczył jed
nak, że „wszystko co robimy, staramy się 
robić na własny rachunek”. (PAP, mw)

UP proponuje:

ZDARZENIA
Seatem w drzewo

W pobliżu Debrzna, na trasie Cierznie - 
Lędyczek, kierująca seatem ibizą młoda 
dziewczyna zjechała nagle na pobocze i 
uderzyła w drzewo. Kierująca i pasażer 
doznali ogólnych potłuczeń i zostali umie
szczeni w szpitalu w Złotowie.

Skradzione samochody
Bytów - audi 80, SLH 40-40, ciemno

zielony
Słupsk - fiat 126 p., SPB 68-19, biały

(z)

Pacjent po ciosie nożem...
został w środę rano przetransportowany 

ze swego mieszkania w Warszkowie do 
szpitala w Sławnie. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że poszkodowany wracał 
późnym wieczorem we wtorek ze Sławna 
do domu, będąc pod wpływem alkoholu.

jeden z nich bez powodu zadał mu cios no
żem w lewą część klatki piersiowej. Na 
szczęście życiu rannemu już nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Komenda Rejonowa 
Policji w Sławnie szuka nożownika, (wir)

Amatorzy elektroniki
W Czaplinku włamano się ubiegłej 

nocy do sklepu radiowo-telewizyjnego 
przy ul. Dąbrowskiego. Po wyważeniu 
drzwi zabrano mnogość sprzętu, m.in. ra
dia CB, walkmany, telewizory, radia, tele
fony, radiomagnetofony, kalkulatory oraz 
310 złotych. Właściciel podsumował stra
ty na 8960 złotych.

„Szybki Bill”
Przez pięć minut pomieszczenie kasowe 

PSS „Pionier” w Koszalinie było puste. 
Ktoś wykorzystał nieobecność kasjerki w 
pokoju biurowca przy ul. Szczecińskiej i 
otworzył kasę pancerną. Zabrał 6 373 zło
tych. Policjanci nie stwierdzili śladów wła
mania.

„Szklanka” na drodze
Oblodzona nawierzchnia była przyczy

ną kilku wypadków, które wydarzyły się w 
środę na koszalińskich drogach. Na drodze 
między Kaliszem Pomorskim a Draw
skiem Pomorskim kierowca toyoty cariny 
z holenderskiej ambasady stracił panowa
nie nad pojazdem. Zjechał na prawą stronę 
drogi i zderzył się czołowo z ciężarowym 
mercedesem. Ludzie nie ucierpieli, ale toy
ota dyplomaty jest w opłakanym stanie.

(ces)

Referendum
powiatowe

Unia Pracy chce, aby w spra
wie istnienia powiatów, za
pisania w nowej konstytucji 
bezpłatnego szkolnictwa 
publicznego i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, Polacy 
wypowiedzieli się w referen
dum.

Takie stanowisko zaprezentowali na 
czwartkowej konferencji prasowej liderzy 
UP. Unia proponuje, by w takim referen
dum społeczeństwo zdecydowało, czy opo
wiada się za utrzymaniem w mocy przepi
sów znowelizowanej ustawy antyaborcyj
nej. Unia uważa, że projekt uchwały w 
sprawie referendum powinien być rozpa
trzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu. 
Przewodniczący UP Ryszard Bugaj odpie
rał zarzuty, że Unia nie potrafi pójść na 
kompromis w sprawie nowej konstytucji.

- My wiemy, co to jest kompromis, dla
tego nie wracamy do mętnie zapisanych w 
projekcie stosunków państwo-Kościół ani 
do spraWy jednoizbowego parlamentu. Ale 
są dla nas sprawy kluczowe, jak gwarancja 
praw socjalnych, od których nie możemy 
odstąpić. Tymczasem zamiast kompromisu 
oferuje się nam całkowitą kapitulację - 
mówił Bugaj.

Bugaj skrytykował rozstrzyganie w kon
stytucji struktury samorządu terytorialnego, 
gdy nie ma najmniejszych gwarancji, by 
przyszły parlament zdołał uchwalić ustawy 
powiatowe. - Może dojść do absurdalnej 
sytuacji, że powiaty będą zapisane w kon
stytucji, a nie będzie większości w Sejmie, 
która by uchwaliła ustawy konieczne do zre
alizowania tego zapisu - stwierdził. UP 
uważa, że niektóre kwestie konstytucyjne 
wymagają rozstrzygnięcia przez społeczeń
stwo, dlatego powraca do swojego wcze
śniejszego projektu dotyczącego referen
dum. (PAP, mw)

POLONEZ 1,5 (1990). Ustka, 147-223.
OPEL kadett 1,3 (1987) 11 900,- Poł- 

czyn Zdrój, tel. (0-961) 63-570;________
FSO 1500 (1990) tanio. Tel. (0965) 832- 

49;_______________________
125P (1983) tanio. Lębork, 628-588 po

17.
MERCEDES 207 maxi. Tel. (0593) 43-

77.

Rejon Energetyczny Słupsk 
zawiadamia, że w związku z pracami na urządzeniach 

energetycznych, wystąpią przerwy w dostawie energii elek
trycznej w dniach:

16 i 17 XII 96 r. godz. 8-14.30 Słupsk ul. Raszyńska od numeru 11 
do Lipowej linia napowietrzna
18 XII 96 r. godz. 8.30 - 12 ul. Sikorskiego
19 XII 96 r. godz. 8 - 16 ul. 3-go Maja 23, 28, ul. Batorego 23
18-20 XII 96 r. w różnych godzinach mogą wystąpić krótkie prze
rwy w zasilaniu dla ul. 3 Maja 22 - 28
20 XII 96 r. godz. 8 - 15 ul. Lelewela 13-23 i 28-41
19 XII 96 r. godz. 8.30 - 14 Łosino wieś linia napowietrznaę^gs?^

OPEL kadett (1990). Słupsk, 42-23-52.
POLONEZ (1990). Słupsk, 432-489.
126P (1989) tanio. Słupsk, 14-12-14.
RENAULT 18 GTL 1.4 (1982) + gaz - 

do remontu, tanio! Słupsk, 42-47-78 po 
osiemnastej._______________

KADETT 1.6i club kombi (1991). 
Transit 2.0 (1989) przeszklony. Słupsk, 
429-208.

BMW 524 TD (1988). Słupsk, 42-21-
57.

PASSAT kombi (1990). Słupsk, 430- 
215.

POMIESZCZENIE do wynajęcia (40 
m). Słupsk, 440-257 (10 - 15). ________

POSZUKUJĘ garażu (okolice Kosza- 
lińskiej) - wynajem. Słupsk, 433-649.

DWUPOKOJOWE (49) sprzedam. 
Słupsk, 435-306.

PRACA
TOP MEBLE Salon Meblowy w Słup

sku zatrudni doświadczoną księgową 
(może być emerytka). Tel. 434-004 w, 212.

ZATRUDNIĘ rzeźbiarzy do produkcji 
mebli gdańskich. Karczewski Bogdan, Łę- 
czyce, ul. Pocztowa 4, 84-218 Godętowo.

ZATRUDNIMY kucharzy, kucharki. 
FORUM S.C. Słupsk, Solskiego 8, 426- 
811.

POSZUKUJĘ świadków wypadku dro
gowego dnia 16 listopada na ul. Arciszew
skiego na wysokości WSP. Roman Nielub 
Słupsk, Mickiewicza 39 / 32 po dziewięt
nastej.

ZGINĄŁ terier czarno - brązowy (ku
dłaty) - pies. NAGRODA dla znalazcy! 
Słupsk, 411-901.

Studenci demonstrują w Belgradzie

Dini wzywa Miloszevicia 
do kompromisu

Około 30 tysięcy studentów zebrało 
się w czwartek w Belgradzie na kolej
nej demonstracji antyrządowej i prze
szło obok rezydencji prezydenta Serbii 
Slobodana Miloszevicia w bogatej 
dzielnicy Dedinje.

Studenci i ugrupowania opozycyjne 
demonstrują codziennie, od kiedy rządzą
cy socjaliści unieważnili zwycięskie dla 
opozycji wyniki wyborów komunalnych 
z 17 listopada. Początkowo demonstran
ci poprzestawali na żądaniu, by władze 
uznały wynik wyborów, ale potem dołą
czyli do tego żądanie rezygnacji Milosze
vicia.

Po wiecu opozycji zorganizowanym w 
śródmieściu Belgradu w środę policja za
trzymała i pobiła znanego aktora'bel
gradzkiego, Gojko Baleticia. Jego ad
wokat, Milan Vukovic, podał, że aktor, 
zwolniony w czwartek, spędził noc w 
szpitalu.

Tymczasem włoski minister spraw za
granicznych Lamberto Dini, który przy
był do Belgradu, wezwał w czwartek pre
zydenta Miloszevicia do zakończenia 
kryzysu wywołanego anulowaniem wy
ników wyborów lokalnych i osiągnięcia 
kompromisu z opozycją. Misja Diniego,

najprawdopodobniej mająca dyskretne 
wsparcie Stanów Zjednoczonych, odby
wa się w czasie, gdy opozycja przecho
dzi sprawdzian wytrwałości. Codzienne 
demonstracje w Belgradzie zwolenników 
opozycji i studentów trwają już czwarty 
tydzień. Liczba ich uczestników stopnia
ła ze 150 tys. do połowy. Oznacza to 
zmniejszenie się nacisku na Miloszevi
cia, by osiągnął kompromis w sprawie 
wyniku wyborów z 17 listopada.

Opozycja, skupiona w koalicji „Zajed
no” (,Razem”), twierdzi, że wygrała te 
wybory w Belgradzie i 14 innych mia
stach. Zdaniem obserwatorów, jest nie
prawdopodobne, by Miloszević oddał 
opozycji władzę w stolicy, ale może spa- 
cyfikować „Zajedno”, przekazując mu 
zwierzchnictwo nad innymi miastami. 
Waszyngton i Parlament Europejski za
groziły Miloszeviciowi sankcjami, gdy
by użył siły do tłumienia demonstracji - 
w których od niedawna biorą udział tak
że robotnicy. Według źródeł dyploma
tycznych, Dini miał powtórzyć te groźby 
podczas spotkania z Miloszeviciem i ju
gosłowiańskim ministrem spraw zagra
nicznych Milanem Milutinoviciem.

(PAP, mw)

Annan po Ghalim?
Waszyngton wyraził optymizm w sprawie wyboru nowego sekre
tarza generalnego ONZ i Biały Dom odrzuca perspektywę ewentu
alnego impasu w tej kwestii.

Francuzi - z jednej strony, a Brytyj
czycy i Amerykanie - z drugiej, konty
nuowali w środę „wojnę wet” podczas 
nieoficjalnych głosowań w Radzie Bez
pieczeństwa.

Według dyplomatów, przedstawiciel 
Ghany Kofi Annan nadal znajduje się na 
czele wyścigu do sukcesji po Butrosie

Ghalim, jednakże w dalszym ciągu w 
sprawie jego kandydatury zgłaszane jest 
weto jednego ze stałych członków Rady 
Bezpieczeństwa. Zwolennicy Annana 
wskazują, że weto to zgłasza Francja. 
Departament Stanu USA uznał z kolei za 
„zachęcający” fakt rozpoczęciu procesu 
wyboru nowego sekretarza generalnego 
ONZ. (PAP, mw)

Akcj'a kama przeciwko Iranowi?
Stany Zjednoczone planują ewentu

alną akcję karną przeciwko Iranowi, 
jeśli zostanie udowodnione, że kraj ten 
krył się za zamachem bombowym w 
Arabii Saudyjskiej, w następstwie 
którego zginęło 19 pilotów amerykań
skich - pisze w czwartek dziennik „Los 
Angeles Times”.

Według tej gazety, przedstawiciele 
amerykańskich organów ścigania i Pen
tagonu ustalili wstępnie, że za atak 20

czerwca na kompleks mieszkalny bazy 
Dhahran odpowiedzialni są saudyjscy 
szyici. Jednakże „Los Angeles Times” 
stwierdza, że rząd USA nie ma na razie 

, wystarczających dowodów na poparcie 
tezy saudyjskiej, iż zamachu dokonali 
szyici, szkoleni i uzbrojeni przez Iran. - 
Wielu ludzi chciałoby obarczyć Iran i 
sprawa saudyjska wspiera takie dążenie 
- powiedział dziennikowi przedstawiciel 
organów ścigania USA. (PAP, mw)

Z głębokim żalem żegnamy 
Członka Zarządu SARP w Koszalinie

Kolegę arch.
Witolda Skawińskiego

Odszedł od nas twórca, utalentowany 
organizator, humanista wrażliwy na problemy ludzi, człowiek 

o szerokich horyzontach.
Z wyrazami głębokiego współczucia

Rodzinie
Członkowie Stowarzyszenia

G-4991 _________Architektów Polskich__________________

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 12 grudnia 1996 roku zmarł nasz Ukochany 

_ __ . Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek i Wujek
ŚP.

Czesław Krupski
pogrążona w smutku

Rodzina
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 14 grudnia br. 
na Starym Cmentarzu przy ul. Kaszubskiej w Słupsku. 

Wystawienie w kaplicy cmentarnej o godz. 12.20, wyprowadzenie 
do miejsca spoczynku godz. 13.

SP"*’

c*
Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że 14 grudnia o godzinie 11.30 
na Cmentarzu Komunalnym 

w Koszalinie odbędzie się pogrzeb
ŚP.

Witolda Skawińskiego 
Rodzina

Wszystkim, jakże licznym, którzy trwali z nami 
w modlitwie w czasie choroby i pogrzebu

ŚP.
Lecha Wytrążka

zm. 23 listopada 96 r.
oraz tym Wszystkim, którzy okazali Jemu i nam 

tyle serca i bezinteresownej pomocy, jak również 
za kondolencje i serdeczne słowa pamięci 

gorące podziękowania składają
g-4986____________Zona i Syn_____———-



Piątek, 13 grudnia 1996 r. SŁUPSK GŁOS POMORZA

Śpiewają na mszach, kwestach i festiwalach

SUKCESY
PROMYKA”

Zespół wokalno-instrumentalny „Promyk-junior”, istniejący przy paratii św. Jac 
ka w Słupsku, zdobył niedawno Brązowy Witraż (trzecie miejsce) na VII Diece
zjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej w Koszalinie.

Jest ich sześcioro, z trzech zaprzyja
źnionych rodzin. Toteż mówią o sobie, że 
są grupą rodzinną. Marysia Klatka oraz 
siostry Karolina i Magdalena Rosół są 
wokalistkami. Andrzej Klatka gra na 
harmonijce ustnej i instrumentach perku
syjnych. Muzykami w grupie są także 
bracia Osińscy: Igor gra na skrzypcach, 
Przemek na pianinie. Są uczniami szkół 
podstawowych. Koncertują nie tylko na 
uroczystościach religijnych. Chętnie wy
stępują dla swoich rówieśników. Latem 
grali i śpiewali na imprezach, w trakcie 
których młodzież kwestowała na rzecz 
dzieci z rodzin objętych opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupsku. W ubie
głym roku występowali na festiwalu pie

śni religijnej w Górce Klasztornej (woj. 
pilskie), na spotkaniach w Chrząstówku 
pod Człuchowem, w Łebie, Gdyni. 
Olsztynie. 14 grudnia o godz. 14 wystą
pią w słupskiej hali „Gryfia” na imprezie 
choinkowej dla dzieci. M. Klatka zaśpie
wa dwie kolędy z towarzyszeniem Pań
stwowej Orkiestry Kameralnej pod batutą 
Bohdana Jarmołowicza.

Jak nam powiedziała w redakcji pani 
Renata Klatka, kierownik zespołu, pra
cownik słupskiego OPS, inicjatorem 
utworzenia tej muzykującej grupy był 
ksiądz Jan Giriatowicz, proboszcz pa
rafii św. Jacka w Słupsku. Intencją zna
nego słupskiego duszpasterza-społecz- 
nika jest propagowanie wśród młodzie

ży idei pomocy chrześcijańskiej dla po
trzebujących. Dziewczęta i chłopcy z 
„Promyka-juniora” należą do wolonta
riuszy Towarzystwa Opieki Paliatywnej 
im. Janiny Różyckiej - muzyką niosą 
pomoc cierpiącym.

Działalność słupskich „Promyków- 
juniorów” wspierają słupscy sponsorzy 
opłacający m.in. koszty wyjazdów. Dzię
ki nim zespół został też wyposażony w 
stroje, teraz zbiera pieniądze na organy 
elektroniczne. Grupę sponsorują: sklep 
obuwniczy Te-Jot, odzieżowy Twój Styl, 
fabryka obuwia Alka, spółdzielnia odzie
żowa Słupianka, Teodor Krawczyk ze 
spółki Manhatan. Szyciem strojów zaj
muje się Elżbieta Cieślik. (joj)

Zabawa w MCK
(Zdjęcie ze zbiorów MCK)

Człowiek i firma roku 1996

W rytmie pałek
Słupska Szkoła Policji została niedawno „nawiedzona” 
przez Niezależną Kapitułę Regionalnego Tytułu „Człowiek 
roku 1996”, której przewodniczy mec. Tadeusz Czernicki.

To społeczne przedsięwzięcie jest 
organizowane przez Polskie Radio Ko
szalin S.A. przy współpracy „Tygodnika 
Koszalińskiego - Słupskiego”, pod pa
tronatem prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego.

Szkołę Policji wybrano na miejsce 
uroczystego ogłoszenia kolejnych tego
rocznych nominacji do tytułów, gdyż 
jej komendant insp. dr Edward Sob
ków wcześniej został ogłoszony kan
dydatem do miana „Człowieka roku 
1996” i wziął na siebie obowiązki go
spodarza kolejnej imprezy promocyj
nej. Organizatorzy dziękując mu za go
ścinę, uświetnioną występami policyj
nych zespołów wyposażonych w 
instrumenty muzyczne oraz nowej ge
neracji pałki „tonfa”, życzyli komen
dantowi szybkiego awansu. - Słupskie 
już wydało trzech generałów wojsko
wych, to pewnie policyjny też wyjdzie 
— winszowali członkowie kapituły.

W ramach tzw. przepytywanek insp. 
E. Sobków wyjawił, że jest zaawanso
wanym żeglarzem i początkującym my
śliwym. Do łowiectwa przysposabia się 
wraz z młodym jamnikiem.

Nie omieszkano też przepytać Ma
cieja Kobylińskiego, który odwiedził 
policyjną szkołę pierwszy raz w roli wo
jewody. Prosząc o uchylenie pytania o

tzw. zaszłości, zastane na stolcu swego 
zdenominowanego poprzednika, stwier
dził jednak, iż Słupskie pod względem 
sportu i kultury stoi źle.

Wreszcie perkusista pałeczkami i po
zostali instrumentaliści policyjnego ze
społu „Blue Men” dali tusz na obwie
szczenie kolejnego zastępu nominantów 
do tytułów. W kategorii firm: Zakład Do
skonalenia Zawodowego w Słupsku, 
Wytwórnia Obuwia „Gino Rossi” w 
Słupsku i przedsiębiorstwo stoczniowe 
„Hydro Naval” w Ustce. Był jęk zawodu, 
bo nikt się nie stawił po odbiór nomina
cji, więc marszałek Sejmiku Samorządo
wego, Mirosław Batruch, nie dopełnił 
ceremonii wręczenia certyfikatów.

Z kolei ogłoszono nominacje w kate
gorii „Człowiek...”: Adam Jaworski - 
współwłaściciel studia „Foto-Raj” w 
Słupsku, Robert Adkonis - potentat jaj- 
czarsko-drobiarski z Komiłowa w gmi
nie Kobylnica, Witold Gładkowski - 
dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Szczecinku, Jerzy Kais - dyrektor 
Ośrodka Hodowli Zarodowej w Bo
brownikach (gmina Damnica) oraz Jan 
Kaczmarski - współwłaściciel Salonu 
Sportowego „Lider” w Słupsku i naj
większy kibic na Pomorzu. Stwierdzono 
absencję nominantów z sektora hodow
lanego. (wir)

Po zakupy z talonem
Do 22 bm. w marketach „Albi” w 

dupsku (ul. Królowej Jadwigi 2 i ul. Kul
ińskiego 2) trwa „Wielka Promocja 
iwiątećzna” pod patronatem naszej gaze- 
y. Artykuły kupujemy tu o 15 procent ta- 
liej. Dodatkowo każdy klient, który do- 
ona zakupu powyżej 15 złotych, bierze 
dział w losowaniu atrakcyjnych nagród. 
Yzeba tylko wyciąć kupon z gazety, wy- 
iełnić go i razem z paragonem wrzucić do 
stawionych przy kasach urn.

Finał promocji odbędzie się 22 bm. 
/ markecie „Albi” przy ul. Królowej Ja- 
wigi.

KUPON KONKURSOWY
Bole Narodzenie ’96

i Hmaima

Kupon srankty wutw a« wj w W«rt»**eh
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Domy Towarowe 
»CENTRUM« SA 1|§F

zapraszają na zakupy

w SOBOTĘ w godz. 10-18 i 
w NIEDZIELĘ - w godz. 10-17

Pamiętaj Święta niebawem - 
skorzystaj z naszej bogatej 

oferty w „Słowińcu"
NIEDZIELA -15 GRUDNIA 

- 10% TANIEJ!

DYŻUR REPORTERA

Pomogła anonimowo
Do redakcji przyszła starsza pani, 

mieszkanka Słupska. Złodziej w tłoku 
wyciągnął jej portfel z torebki, z rentą i 
dokumentami. Następnego dnia telefo
nicznie odezwała się pani, która natknęła 
się na podrzucony przez złodzieja portfel. 
Przekazała znalezisko właścicielce za po
średnictwem innej osoby. Starsza pani 
chciałaby jej najserdeczniej podziękować, 
bo dokumenty są ogromnie ważne - ale 
nie wie komu. (tm)

Mikołaj nie leniuchował
Jak poinformował nas Zbigniew Podolak z Gminnego Ośrodka Kultury w Ko

bylnicy, niedawno zorganizowano w „Rarytasie” zabawę choinkową dla ponad 60 
dzieci z najuboższych rodzin. Był smaczny poczęstunek, konkursy i paczki od św. 
Mikołaja. A wszystko to dzięki inicjatywie pedagoga z tutejszej szkoły Teresy Fir i 
pracownika tejże podstawówki Haliny Smalcerz oraz finansowej pomocy 31 firm. 
Część artystyczną przygotował GOK.

Z kolei słupskie Młodzieżowe Centrum Kultury gościło na imprezie andrzejko- 
wo-mikołajkowej ponad 50 dzieci specjalnej troski. Współorganizatorem był Zespół 
Szkół Medycznych, a sponsorowali poczęstunek i nagrody: CH „Wokulski”, „Po- 
morzanka”, piekarnia Eugeniusza Lewny i Wydział Kultury, Sportu i Promocji 
Miasta słupskiego ratusza. (opr. mara)

Maraton filmowy
Dzisiaj (14 bm.) słupski DKF „Pro

jekcja” przy Młodzieżowym Centrum 
Kultury zaprezentuje dwa filmy.

O godz. 16 wyświetlone zostaną 
„Piwne rozmowy braci McMullen”. 
Jest to opowieść o losach trójki rodzeń
stwa: Jacka, Barry’ego i Patrica, którzy 
za radą ś.p. matki trwają w kawaler- 
stwie. Reżyser filmu, Edward Burns 
położył nacisk na komizm słowny. 
Film podbił serca jury na Festiwalu Fil
mów Niezależnych w Sundance, gdzie 
zdobył główną nagrodę.

O godz. 18 zaprezentowany zostanie 
film „Dziewczyna nr 6”, najnowsze 
dzieło reprezentanta kina murzyńskiego, 
Spike’a Lee. Jest to historia niedoszłej 
aktorki, która otrzymuje pracę w agencji 
seks-telefonów. Prowadząc erotyczne 
rozmowy z klientami odnosi wrażenie, 
że spełniają się jej aktorskie marzenia. 
W epizodach pojawiają się m.in. John 
Torturro, Madonna, Quentin Taranti
no i Naomi Campbell. (rp)

W SKRÓCIE

Idea kolekcji
Biuro Wystaw Artystycznych w 

Słupsku zaprasza dzisiaj (13 bm.) o 
godz. 17 do „Galerii Kameralnej” (ul. 
Partyzantów 31 A) na spotkanie z cyklu 
„Ze sztuką na Ty”. Z wykładem na temt 
„Idea kolekcji sztuki współczesnej” 
wystąpi Bożena Czubak, historyk i 
krytyk sztuki. (joj)

Trzeci w Europie
Z Rzymu powrócił Adrian Kozak, 

który uczestniczył w Mistrzostwach Eu
ropy Kung-fu w formułę full contact. 
Start zawodnika ze słupskiej szkoły 
kung-fu był bardzo udany. Zdobył brą
zowy medal w kategorii 75 kg. Opiekę 
instruktorską nad medalistą sprawuje 
Dariusz Muraszko. Adrian w swoich 
planach ma udział w mistrzostwach 
świata, które odbędą się w 1997 r. w 
Belgii. Wyjazd do stolicy Włoch słup
skiego zawodnika sponsorowali: salon 
gier „Euro-Lider” i kawiarnia „Black 
Jack”. (fen)

Jak dawniej bywało
W niedzielę (15 bm.) Dom Kultury Słupskiego Związku Ludności Pochodze

nia Niemieckiego przy ul. Rybackiej 5 organizuje seminarium na temat przedwo
jennego Słupska. Zajęcia poprowadzi Ernst Kutschke z Bonn. Mówić będzie 
przede wszystkim o dawnych zwyczajach adwentowych, świątecznych, nowo
rocznych i karnawałowych.

Program seminarium rozpocznie o godzinie 10 nabożeństwo w luterańskim ko
ściele pw. św. Krzyża (ul. Słowackiego 40). Oprócz prelekcji będzie także tradycyjny 
poczęstunek świąteczny oraz pokaz ozdób adwentowo-bożonarodzeniowych. (J)

Ratusz lewostronny
Nasz Czytelnik nie mógł się nadziwić 

wizerunkowi Słupska, uwiecznionemu na 
planie miasta, wydanym przez firmę 
„Manager-Expo”. Wedle opracowania,

autobusy i trolejbusy zatrzymują się na 
innych niż w rzeczywistości przystan
kach, mało tego - docierają do nie istnie
jących miejsc, na przykład do Osiedla

Sowińskiego po lewej stronie ul. Gdań
skiej (w rzeczywistości chodzi o Os. Sło
wińskie). Szczytem szczytów określił 
nasz Czytelnik zdjęcie ratusza, zdobiące 
tytułową stronę wydawnictwa. Gdyńscy 
wydawcy siedzibę władz miejskich od
wrócili „na lewą stronę”. (mb)
Na zdjęciach: dwa ratusze - który jest 
prawdziwy?

Fot. Sławomir Żabicki

37. Konkurs-Plebiscyt „Głosu Pomorza”

Kuponów przybywa
Każdy z czytelników ma zapewne własnych ulubieńców, 

którzy zasługują na znalezienie się na liście najlepszych spo
rtowców i trenerów w 1996 r. Przypominamy, że wśród sportow
ców punktujemy następująco: I miejsce - 5 pkt., II - 4 pkt., III - 
3 pkt., IV - 2 pkt, V - l pkt, a w gronie trenerów - I - 3 pkt., II 
- 2 pkt., III - 1 pkt. Listę sportowców i trenerów, na których 
należy głosować, podamy w wydaniu magazynowym (14 bm.).

Znamy naszych czytelników nie od dziś i dobrze wiemy, że 
tak naprawdę większość z nich dopiero ma zamiar zabrać się do 
wypełniania kuponów. Zachęcamy, by głosować jak najszyb
ciej, nie czekając na końcową datę - 6 stycznia 1997 r. Mamy 
niespodzianki dla głosujących. Będą to różne nagrody rzeczo
we. Do tej pory otrzymaliśmy już ponad 700 kuponów.

Nasz adres: „Głos Pomorza”, 76-200 Słupsk, ał. Sienkie
wicza 20. Prosimy o dopisek „Konkurs-Plebiscyt”.

Oto kolejne typy stupszczan: Katarzyna Minda tak usta
wiła swoją „piątkę” sportowców i „trójkę” trenerów: 1. M. Ko- 
bierski, 2. A. Augustyniak, 3. G. Bodnar, 4. K. Rynda, 5. M. 
Salach i 1. A. Fedorowicz, 2. K. Engländer, 3. M. Lisztwan.

Jerzy Bindek zaproponował taką kolejność: 1. A. Augusty
niak, 2. G. Adamiak, 3.G. Bodnar, 4. M. Witek, 5. M. Pacyno i 
1. A. Fedorowicz, 2. Z. Lisiecki, 3. W. Wojgienica. (fen)

Województwo:.........................................................................

SPORTOWCY:
1.............................................................................................
2.............................................................................................
3 .............................................................................................
4 .............................................................................................
5 .............................................................................................

TRENERZY:
1............
2............
3...........

Imię i nazwisko:. 

Adres:...............

TILE-TAXI
Stupsk
96-26^ 

4260 00

dojazd w mieśde bezpłatny 
najtańsza taksówka w Słupsku

zadzwoń; a pojedziesz 
taniej_____

TELEFONY
SŁUPSK. POGOTOWIA: Energe

tyczne: 991; Gazownicze: 992; Cie
płownicze: 993; Wodnokanalizacyjne: 
994; Ratunkowe: 999, (podstacja przy 
ul. Banacha: 431-371); Weterynaryjne: 
422-631; Policja: 997; Straż Pożarna: 
998; Biuro Numerów: 913; INFOR
MACJA: Paszportowa: 955; Kolejowa 
- pociągi przyjeżdżające do Słupska: 
933, pociągi odjeżdżające ze Słupska: 
934; RADIO TAXI - dla osób niepeł
nosprawnych, Słupsk, teł. 444-447; IN
FORMACJA o AIDS: 958; ALKOHO
LOWY teł. zaufania: 424-278 (czynny 
w godz. 16-20, wtorki i czwartki); 
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU
FANIA 428-035 - poniedz.-piątek 
godz. 15-18, sobota 9-12.

USŁUGI

CAŁODOBOWE TAXI .JAN
TAR”, Słupsk, 444-447 - tanio, szybko 

RADIO TAXI dla osób NIEPEŁNO
SPRAWNYCH, Słupsk, teł. 444-447 

TELEFONICZNA INFORMA
CJA GOSPODARCZA, Słupsk, teł. 
423-060, Koszalin, tel. 417-700 

USŁUGI SZKLARSKIE, całodo 
bowe, VAT. Słupsk, ul. Poniatowskie
go 44, tel. 425-767 

SZKLARZ - Pełny zakres! Słupsk, 
ul. Mikołaja Reja 26, tel. 443-379 

POGOTOWIE POGRZEBOWE 
„ZIELENI”, całodobowe. Słupsk, 
tel. 0-90525005

POGRZEBOWE „HERMES”, 
Słupsk, Tuwima 3, 428-495, 443-083 

POGRZEBOWE „KALLA” Słupsk, 
Armii Krajowej 15,428-196 i 421-285 

POGRZEBOWE „HADES” Słupsk, 
Kopernika 15,429-891,436-449

RADIO TAXI

NET

• 40% zniżki na telefon
• 30% zniżki z postoju i ulicy 

za okazaniem karty
• rachunki
• szeroki zakres usług całą dobę
• bezpłatny dojazd w mieście

DYŻURY APTEK

SŁUPSK: „PRZY RYNKU”, ul. 
Wileńska, tel. 422-844 

USTKA: „REMEDIUM”, ul. Wy 
szyńskiego, tel. 146-969

WYSTAWY
SŁUPSK: MUZEUM POMORZA 

ŚRODKOWEGO (poniedz. i wtorek 
nieczynne w pozostałe dni czynne 10- 
16) - Zamek Książąt Pomorskich: 
„Skarby książąt pomorskich”, „Sztu
ka dawna Pomorza od XIV do XVIII 
wieku”, St. I. Witkiewicz - Witkacy 
(1885-1939) - twórczość plastyczna, 
„Współczesna sztuka ludowa i amator
ska Pomorza Środkowego”; MŁYN 
ZAMKOWY - „Dawna i współczesna 
sztuka ludowa na Pomorzu Środko
wym”; GALERIA KAMERALNA, 
ul. Partyzantów 31A (czynna w godz. 
8-16, w piątki 8-18): Mona-Lisa Eri
ksson, Marten Medbo, Eva Mozard, 
Hanna Stahle - artyści ze Szwecji; BA
SZTA CZAROWNIC, ul. F. Nullo 13 
(czynna codz. w godz. 9-17 oprócz po
niedz.): Danuta Dąbrowska-Wojcie- 
chowska i Waldemar Wojciechowski 

KLUKI: MUZEUM WSI SŁO
WIŃSKIEJ (czynny 9-16)- „Kultura i 
sztuka ludowa Słowińców”

USTKA: BAŁTYCKA GALERIA 
SZTUKI ul. Zaruskiego 1A (czynne 
10-18) - malarstwo ze zbiorów Mu
zeum w Kappeln (Niemcy)

KINO

SŁUPSK: MILENIUM (tel. 425- 
191) - „Świąteczna gorączka” (USA), 
godz. 16.30; „Ostatni smok” (USA), 
godz. 18.30; „Król Olch” (USA), 
godz. 20.30

USTKA: DELFIN - „Dzień Nie 
podległości” (USA), godz. 17 i 19

PRAWNIK

Bezpłatne porady: wtorki i czwartki 
15.30-17.00, pokój 107.

O wszelkich zmianach prosimy in
formować telefonicznie, Słupsk, tel. 
425-195 lub pod adresem al. Sien
kiewicza 20, pok. 106. (Teb)



INSTALACJE MIEDZIANE

KOTtY
OLEJOWE - ŻELIWNE

POMCX ZASOBNIKI CIEPŁEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO iNSTALACYJNO-HANDLOWE

75-212 KOSZALIN
IHll'iiiiiiiifli ul. Norsks 33/35 (k. CPN) ^tI1 vUrKUfVi tel./ fax 43 13 04

GŁOS POMORZA ROZMAITOSCI-REKLAMA Piątek, 13 grudnia 1996 r.

KODEKS „KLAWISZA”
Dwanaście różnych form przymusu bezpośredniego może od wczorai, w razie koniecz
ności, zastosować wobec osadzonych służba więzienna. Jeśli metody te zawiodę lub 
ich zastosowanie będzie niemożliwe, funkcjonariusz ma prawo użyć broni lub posłu
żyć się psem służbowym. Ale może to zrobić tylko w ściśle określonych wypadkach.

tor świetlny w celu „krótkotrwałego za
kłócenia widzenia u osadzonego lub in
nej osoby, zwłaszcza dla wsparcia innych 
środków” (niektóre jednostki w Polsce są 
już wyposażone w reflektory), a także 
użyć pocisków niepenetracyjnych miota
nych z broni palnej.

- Są to pociski wykonane z tworzywa 
sztucznego, wystrzeliwane po to, by obe
zwładnić więźnia, ale nie powodujące 
żadnych obrażeń - wyjaśnia Jerzy Gile- 
wicz. - Takie środki już mamy. Użycie 
broni palnej lub poszczucie psem (w ko
szalińskim Areszcie Śledczym, w którym 
zwykle przebywa blisko trzysta osób, są 
trzy psy) ma być ostatecznością. Można 
się nimi posłużyć na przykład w razie 
ucieczki osadzonego. (jas)

Formy przymusu bezpośredniego i 
okoliczności, w których ich użycie jest 
dopuszczalne, określa obowiązująca od 
początku września ustawa o służbie wię
ziennej. Można ich użyć nie tylko w sto
sunku do osadzonych w więzieniach i 
aresztach, ale także wobec innych osób 
„w razie groźnego zakłócenia przez nie 
porządku na terenie jednostki”.

- U nas nie było jeszcze takiej koniecz
ności. Zdarzało się, że ktoś hałasował przy 
bramie, ale wtedy wzywaliśmy policję - 
tłumaczy kapitan Jerzy Gilewicz, kie
rownik Działu Ochrony w Areszcie Śled
czym w Koszalinie. Dodaje, że w prak
tyce stosowanie wszelkich form przymu
su należy w więziennictwie do rzadkości 
(w areszcie w Koszalinie zdarza się to 
kilka razy w roku).

Wczoraj weszło w życie rozporządze
nie określające szczegółowo, w jakich 
okolicznościach, i w jaki sposób służba 
więzienna może posługiwać się środka
mi przymusu bezpośredniego. Tak jak 
dawniej, w razie konieczności, funkcjo
nariusz ma prawo użyć wobec osadzone
go siły fizycznej (bicie jest zabronione), 
może umieścić więźnia w sali zabezpie
czającej (jeśli na przykład ten zakłóca 
spokój), założyć mu kajdanki na ręce i 
nogi lub pasy obezwładniające czy kaftan 
bezpieczeństwa, obezwładnić wodą (z 
hydrantu lub armatki) albo siatką, użyć 
środków chemicznych, petard i pałek 
służbowych. Nowości jest kilka: można 
więźniowi założyć kask ochronny (jeśli 
chce się okaleczyć), zastosować reflek-

Zmotoryzowani zbójnicy
Litwin Aleksys W., 8 grudnia wieczo

rem, wjechał do Polski z Niemiec czer
wonym fordem orionem z uszkodzonym 
tylnym lewym błotnikiem. Pod Wilen- 
kiem zajechały mu drogę dwa beżowe 
BMW (miały białe tablice rejestracyjne), 
z których wyskoczyło czterech mężczyzn 
mówiących z ukraińskim akcentem. 
Zmusili Litwina do zjechania w las, prze
szukali i zamknęli w bagażniku, grożąc, 
że w razie próby ucieczki zostanie zabi
ty. O świcie, po godzinnej jeździe leśny
mi duktami, na bezludziu przywiązali 
Aleksysa W. do drzewa i tak pozostawi
li, zabierając samochód i dobytek. Litwin 
zdołał się uwolnić. Po kilku godzinach 
błądzenia po lesie, krańcowo wyczerpa
ny, dotarł do komisariatu policji w Trzcie
lu (województwo zielonogórskie).

Komendant główny policji 
wyznaczył pięćdziesiąt mi
lionów starych złotych na
grody za udzielenie informa
cji o sprawcach napadu na 
obywatela Litwy, na szosie 
między Świeckiem i Pozna
niem. Poszukiwania bandy
tów trwają w całym kraju.

Policja prosi o kontakt wszystkich, 
którzy widzieli niedawno Ukraińców po
ruszających się takimi samochodami (tel. 
997 lub 42-44-73).

Komisarz Marek Dłutowski, rzecznik 
prasowy KWP w Słupsku powiedział

nam, że w ciągu trzech pierwszych kwar
tałów 1996 roku na polskich drogach 
odnotowano 364 podobne napady (ana
logicznie w 1995 - 365), w tym dziesięć 
na grupy, podróżujące autokarami (w 
1995 - 31), najwięcej w województwach 
przy granicy z Niemcami (gorzowskie i 
zielonogórskie) i WNP (bielsko-podla
skie, białostockie). Najmniej - w woje
wództwach północnych, między innymi 
w słupskim. Do napadów dochodzi zwy
kle na drogach, parkingach i stacjach ben
zynowych. „Zbójnikom” i ofiarami naj
częściej są wracający z Niemiec Ukraiń
cy, Białorusini i Rosjanie, rzadko nato
miast zdarzają się napady na samochody 
Polaków i Niemców.

(mb)

„On się mści, bo chce ze mną być”
- Wiem na co ją stać, unikam więc jej, 

jak tylko mogę - protestował oskarżony 
Kazimierz G.

. fylirop 4? Lilianna J. pisała do sądu: 
„Nadmieniam, że mnie nic z panem G. 
nie łączyło i w ogółe nic nie łączy, oprócz 
mojej córki Anny" - faktem jest, że ze
znający żyli przed laty w konkubinacie. 
Rozstali się mniej więcej 22 lata temu.

- Zbił mnie, gdy byłam w trzecim mie
siącu ciąży - poda jako powód kobieta.

- Zostawiła córkę i uciekła do innego 
mężczyzny w Ustce - odwzajemni się 
mężczyzna.

Po pewnym czasie Lilianna J. wyszła 
za mąż i owdowiała. Kazimierz G. miał z 
inną kobietą trójkę kolejnych dzieci. Jako 
swój stały adres zamieszkania podawał 
jednak Schronisko imienia Brata Alber
ta. Wspólna córka stron, Anna, mieszka 
oddzielnie „chuda, aż zielona - zeznała 
matka - nie ma męża, tylko jakiegoś star
szego pana, a dziecko z jakimś chłopa
kiem”.

- Nachodzi mnie i grozi od 
1974 roku. Chce się do mnie 
przytulić. On mnie ieszcze 
nie zamordował, ale festem 
przygotowana, że nieszczę
ście może stać się wkrótce
- podtrzymała 11 grudnia, 
przed Sądem Rejonowynt w 
Słupsku, swoje wcześniej
sze zarzuty Lilianna J.

Lilianna J. złożyła na byłego konku
benta doniesienie do prokuratury w lu
tym bieżącego roku. 2 lutego bowiem - 
jak twierdzi - Kazimierz G. próbował 
wtargnąć do jej mieszkania. Oskarżony 
tłumaczył, że owszem, bywał na ulicy, 
przy której zamieszkuje Lilianna J., po
nieważ sprzątał ten rejon w ramach prac 
interwencyjnych. Świadków na tę oko
liczność nie było. Jak też na kolejne za
czepki przy kościele, czy przed kawiar

nią „Franciszkańską”, o których ze szcze
gółami opowiadała sądowi Lilianna J.

Córka Anna zdementowała zarzuty o 
znęć^iu się ojca nad matką, czy nacho
dzeniu przez .niego jej dprnu .{„Nawet 
dawniej ojciec raczej unikał wizyt”). Z jej 
relacji wynika, że matka wyrzuciła ją z 
domu, gdy dziewczyna zaszła w ciążę. 
Potem swoimi pomówieniami i donosa
mi spowodowała, że Annę pozbawiono 
praw rodzicielskich. Przedłożyła na do
wód „miłości” matki list pełen inwektyw.

- Jestem chora na nerki i wątrobę - 
odpierała ataki Lilianna J. - ale nie mam 
nerwicy. Prawdą jest, że pisałam do cór
ki „ty łachudro, nie włócz się po burde
lach, bo nie znajdziesz chłopa”. Byłam 
po prostu zdenerwowana.

Sędzia Dorota Wróblewska wydała 
wyrok uniewinniający oskarżonego.

MIROSŁAWA MIRECKA

Biegiem po lesie

Sprawdzian z orientacji
W lasku południowym w Słupsku 

odbyły się zorganizowane przez Gmin
ny Ośrodek Kultury w Kobylnicy, II 
Mikołajkowe Biegi na Orientację.

Na starcie stanęło prawie stu zawodni
ków z siedmiu kół turystycznych woje
wództwa słupskiego. W kategorii uczniów 
szkół podstawowych, liczącą 2,4 kilome
tra trasę, najlepiej pokonali zawodnicy z 
Rędzikowa w składzie: Łukasz Toma
szewski, Rafał Skowroński, Piotr Mosa- 
kowski przed reprezentantomi drużyn z 
Biesowic i Ustki.

Na dłuższej i trudniejszej technicznie 
trasie, w kategorii dwuosobowych zespo
łów, najlepsi okazali się zawodnicy ze 
Sławna: Mariusz Czerwonka i Leszek 
Kapała, przed przedstawicielami drużyn 
z SLO w Słupsku i Biesowicach. Imprezę 
sprawnie poprowadził Jacek Kantowski. 
Przy ognisku wszyscy zjadali kiełbaski, 
dostarczone przez hurtownię wędlin Vec
tra. Sympatycznym akcentem imprezy 
były piosenki turystyczne, śpiewane wszy
stkich przez uczestników przy akompania
mencie gitary.

ZBIGNIEW PODOLAK

Zdjęcia: Jan Mazieiuk

Urzqd Skarbowy w Słupsku
podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniu 17 grudnia 1996 r. o godz. 11 w Przedsiębiorstwie 
Produkcyjno-Usługowym „DREWMET" - Sławno 

ul. Chełmońskiego 34
odbędzie się ii licytacją niżei podanych ruchomości:

1. Pilarka tarczowa rok prod. 1980
cena wywoławcza 235,- zł

rok prod. 1978
cena wywoławcza 315,- zł
rok prod. 1969

cena wywoławcza 1.243,- zł
rok prod. 1987

cena wytwoławcza 1.200,- zł
rok prod. 1987
cena wywoławcza 3.250,- zł
rok prod. 1979

cena wywoławcza 1.370,- zł 
7. Samochód osobowy POLONEZ rok prod. 1978

cena wywoławcza 700,- zł
Wvlicvtowane ceny zawierają podatek WAT.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godz. 10 w 
Sławnie ul. Chełmońskiego 34. Uczestnicy licytacji zobowigzani 

sq wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przed 
q przystąpieniem do licytacji do rgk poborcy skarbowego. Zastrze

ga się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

2. Frezarka pionowa

3. Pilarka formatowa

4. Frezarko-pilarka

5. Strugarko-frezarka

6. WielopHa

ABONENCKIE CENTRALE TELEFONICZNE
Atrakcyjny cenowo, nowoczesny 

system telekomunikacyjny

Connex-Telda
WŁAŚCIWA CENTRALA 

NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU
* MODULARNOŚĆ SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCA 
JEGO ROZWÓJ NA KAŻDYM ETAPIE
* MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZENIA TELEFONÓW 
KAŻDEGO TYPU
* INTERGRALNY SYSTEM „ON-LINE” PODTRZY
MUJĄCY NAPIĘCIE
* ’’VOICE-MAIL” - POCZTA GŁOSOWA (MOŻLI
WOŚĆ TA WYMAGA POŁĄCZENIA Z KOMPUTE
REM)
* REJESTRACJA I TARYFIKACJA POŁĄCZEŃ
* IDEALNY DLA BIUR, URZĘDÓW, SZPITALI, ZA
KŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, SZKÓŁ, HOTELI I 
PRYWATNYCH REZYDENCJI

PROWADZIMY SPRZEDAŻ HURTOWĄ I DETALICZNĄ 
POSZUKUJEMY DEALERÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

00-678 Warszawa, ul. Wilcza 44 m. 6A 
tel./fax 621 29 41,629 47 54TELDA-POL Sp. z o. o.

I Świąteczna promocja: centrale M7 tańsze o 10%

Miasto Koszalin
Siedziba Zarządu w Koszalinie 

Rynek Staromiejski 6

ogłasza przetarg nieograniczony na:
* opracowanie projektu wykonawczego 
układu komunikacyjnego w rejonie kina 

„Zacisze” w Koszalinie.

Termin realizacji:
* 30.04.1997 r.

Składane oferty winny odpowiadać Specyfikacji Istotnych Wa
runków Zamówienia, które można otrzymać w Urzędzie Miej
skim w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6, III piętro pokój 
330 tel. 42-77-11 wew. 264 w godz. 8-11.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest pani Hanna 
Gackowska, pokój 330 tel. 42-77-11, wew. 264 

Oferty należy składać do 06.01.1997 r. do godz. 10 w pok. 
329 III p.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim 
w dniu 06.01.1997 r. o godz. 10 pokój 324, III piętro. G_4937

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
„West-Bud" S.C.

Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139, IV p. (413)
zatrudni:
- elektryka ze znajomośaą automatyki kotłowej
- projektantów i asystentów branży budowlanej i instalacyjnej
- kierowników budowy oraz pracowników wykwalifkowanych

Kandydaci proszeni sq o zgłoszenie się w dniu 14 XII96 r.
w siedzibie firmy w godz, 9-15 o4916

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Miastku, ul. Koszalińska 7

ogłasza przetarg nieograniczony 
na dzierżawę obiektu Baru n/Studnicą 
przy ul. Wybickiego 1 od 1 1 1997 r. 

cena wywoławcza 1000,00 zł + 22% VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie PSS dnia 18 XI11996 
o godz. 10. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu 

bez podania przyczyny. G-4918-0

i
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W oczach młodych

PAMIĘĆ
O STANIE WOJENNYM

„13 grudnia 1981 roku, czyli wtedy, kiedy wprowadzo
ny został stan wojenny, miałem dopiero dwa lata, 10 
miesięcy i 1 dzień. Trudno mi dzisiaj określić, czy to, co 
wiem o stanie wojennym, to pamięć o wydarzeniach 
dotyczących mojej rodziny, czy też wiedza uzyskana z 
relacji moich bliskich i ich przyjaciół”

- tak rozpoczyna swój felieton, po
święcony stanowi wojennemu, jeden z 
uczestników konkursu, ogłoszonego w 
15. rocznicę nocy generała Jaruzelskie
go przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidar
ność” w Słupsku.

Na hasło zareagowało kilkudziesięciu 
uczniów szkół średnich. Większość przy
słanych prac to wypowiedzi osobiste, opi
sujące stan świadomości autorów. Zna
lazły się wśród nich też krótkie referaty, 
oparte na źródłach naukowych i praso
wych oraz prace w formie wywiadów z 
osobami, które przeżyły stan wojenny w 
późnych rolach — ofiar, związkowych 
działaczy lub ówczesnej władzy. Różne 
są też perspektywy opisu - od wspomnień 
osobistych, rodzinnych, przedstawiają
cych doświadczenia z miejsca zamieszka
nia do uogólnień dotyczących sytuacji 
całego kraju.

Co pamiętają?
„Pamiętam jak 22 grudnia 1981 roku 

przyjechali jacyś czterej obcy panowie i 
zaczęli chodzić po mieszkaniu jak po swo
im i zaglądali do szafek, szukali czegoś 
pod szafkami, w książkach i między książ
kami, a nawet zaglądali do toalety. Po
czułem wtedy, że dzieje się coś niedobre
go, usiadłem tacie na kolanach i przytu
liłem się do niego. Byłem chyba wystra
szony. Tamci coś znaleźli i kazali tacie 
iść z nimi. Mama płakała, a tata powie
dział tylko: „Nie martwcie się, niedługo 
wrócę” - wspomina jeden z autorów.

Represje nie są jednak powtarzającym 
śię motywem. Największa grupa autorów 
pamięta raczej to, że 13 grudnia 1981 
roku była niedziela, i że oczekiwali na 
„Teleranek”:

„Niedziela, słoneczna i mroźna. Dzie
ci chcą oglądać „ Teleranek”. Tatusiowie 
wdrapują się na dachy, by poprawić an
teny. Ale cóż to? Nie tylko u nas nie ma 
odbioru... Dlaczego na tamtych dachach 
też majstrują przy antenach. Nie, to nie 
przypadek... (...). „Zawołajcie tatusia - 
mówi mama. - Odbiór już jest” Ale tego 
ranka nie było nic ciekawego dla nas, 
dzieci. Patrzyliśmy na rodziców. Mamo, 
dlaczego płaczesz? - pytałem. Niczego 
nie rozumiałem. „Pan, który prowadził 
„Dziennik” był żołnierzem, sami żołnie
rze..., aż zielono na ekranie naszego „Ru- 
bina". W drodze do babci i dziadka mija
liśmy licznych mieszkańców naszego mia
steczka. Rodzice potem opowiadali, że 
nikt nic nie mówił, że wielu płakało, że 
łzy stawały się gradem, który ranił serce” 
- wspomina inny autor.

„Prawdę mówiąc - czytamy w innej 
pracy - wszyscy byli trochę zaskoczeni, 
gdyż przerwano ulubiony program telewi
zyjny _ „Teleranek”. My jako dzieci nie 
wiedzieliśmy, o co chodzi, ale dorośli wie
dzieli, czym to pachnie. (...) Tak, tak my

byliśmy zadowoleni: szkoły pozamykane, 
nie ma lekcji - to się nazywa: „życie jak 
w Madrycie”. Natomiast w Polsce nie 
było wesoło. Ustanowiono nieludzkie 
przepisy, polskie społeczeństwo czuło się 
jak w więzieniu. Zabroniono wychodze
nia z domów w godzinach nocnych. Do
bre to było dla ludzi, którzy chodzą szyb
ko spać, im było wszystko jedno, nato
miast było to koszmarem dla ludzi, którzy 
lubią życie nocne”.

„Poranek 13 grudnia nie zapowiadał 
nadchodzących wydarzeń, zwłaszcza dla 
zwykłych, szarych ludzi z małych miast i 
wsi. Życie w takich miejscowościach to
czy się zwykle jakby z boku. Toteż 13 gru
dnia 1981 r. był normalną, kolejną nie
dzielą. Rano śniadanie, a później msza 
św. Trochę dziwiło, że nie ma programu 
telewizyjnego, ale kładziono to na karb 
jakiejś awarii. Większość ludzi - opisuje 
kolejny autor-dopiero w kościele dowie
działa się o wprowadzeniu stanu wojen
nego" .

Prześladowania i 
normalność

Charakterystyczne w przysłanych na 
konkurs felietonach jest to, że z perspek
tywy całego kraju stan wojenny to czas 
prześladowań „Solidarności”, utrudnień, 
strajków, wojskowej dyktatury i drama
tów wielu ludzi. Natomiast im bliżej ich 
otoczenia, tym częściej wspomnienia do
tyczą normalnego, codziennego życia:

„Wstanie wojennym, mimo ogromnych 
trudności, jakie stwarzały władze, nauczy
ciele przygotowywali uczniów do olim
piad, konkursów i zawodów - pisze autor 
z Warcina. „Nauczyciel wychowania fi
zycznego przygotowywał swoją drużynę 
do zawodów w piłce siatkowej. Sięgnęła 
ona nawet po tytuł mistna województwa. 
Podobnie było z konkursem PO.(...) Samo 
przygotowanie do zawodów było o tyle 
kłopotliwe, iż szkoła nie mogła posiadać 
broni w okresie stanu wojennego. Instruk
tor chodził więc trzy razy w tygodniu przez 
las 4 km do Komendy Milicji w Kępicach, 
aby wypożyczyć broń”.

W efekcie, w takich małych miejsco
wościach wyrazem dramatu ludzi z po
wodu stanu wojennego nie są konflikty 
społeczne, ale ich nieszczęścia osobiste:

„Nie wszystko, co działo się w Warti
me, kończyło się dobrze - czytamy dalej.

Mieszkała tutaj młoda kobieta w ciąży, 
dla której stan wojenny był największą 
tragedią. Straciła synka. 13 grudnia wy- 
szła jak zwykle wieczorem po mleko do 
gospodarza. Pech chciał, że trafiła na psa, 
który obrał ją sobie za ofiarę i ugryzł. Ból, 
stres i niepewność losów Polski połączy
ły swoje siły i doprowadziły do przedwcze
snych bólów porodowych. Mąż nie mógł 
się w żaden sposób połączyć ze szpitalem. 
Dopiero po kilku godzinach udało im się 
dotrzeć do szpitala w Miastku. Niestety, 
przyjechali za późno (...). Dziecko urodzi
ło się martwe. Była to na szczęście jedy
na śmiertelna ofiara w mojej miejscowo
ści. Wspomnienia te są bardzo przykre dla 
mieszkańców całej wioski, zarówno tych 
bardziej, jak i tych mniej związanych z 
chłopcem. Mają oni żal do Jaruzelskie
go, do systemu o to, że uzależnił od siebie 
cały naród. W mgnieniu oka zamknął gra
nice i tym samym odciął praktycznie lu
dzi od świata”.

Inaczej wyglądał też 
heroizm i odwaga:

„Z internowanymi w pewnym stopniu 
- opisuje autor z Darłówka, gdzie w 
Ośrodku Wypoczynkowym „Gniewko” 
zlokalizowano miejsce internowania - 
miały kontakt panie pracujące w biblio
tece miejskiej. Wybierały one dla obozu 
książki. Niestety, lektury były bardzo do
kładnie sprawdzane przez strażników i 
przekazanie jakiejkolwiek wiadomości 
było niemożliwe. Groziło to oskarżeniem 
o współpracę lub konspirację”.

Ocena
„Osobiście uważam, że Jaruzelski po

pełnił błąd, wprowdzając stan wojenny. 
To w tym okresie ginęli ludzie, niektórzy 
musieli uciekać z kraju, a jeszcze inni mę
czyli się w więzieniach. W okresie stanu 
wojennego internowano ponad 10 tysię
cy osób. 22 lipca 1983 roku stan wojenny 
został zniesiony na terytorium państwa 
polskiego. Przeminął on bezpowrotnie i 
mam nadzieję, że już nigdy się nie po
wtórzy. Wspomnijmy czasem ludzi, którzy 
poświęcili swoje życie i wolność dla ra
towania jutra.”

„Stan wojenny był szokiem dla społe
czeństwa polskiego i cywilizowanych 
państw świata. Zewsząd wiało grozą, bito 
„pałami", oblewano niepokornych zim
ną wodą, grożono za nieposłuszeństwo,

karmiono strachem i totalnym fałszem! 
Ale naród był i jest mądry, bo wie, że „ klą
twa ludom, co morduje swe proroki” ( A. 
Mickiewicz „Do przyjaciół Moskali”). 
Zbrodnia na własnym narodzie jest naj
potworniejsza. Dlatego nie wolno nam o 
niej zapomnieć. Pamięć naszej najnow
szej Golgoty przekażemy dalej, aż na drugi 
koniec świata i czasu. Niech zło w końcu 
będzie nazwane „złem” a dobro - „do
brem”.

„Od tego czasu minęło już 15 lat, ale 
pewnie niejeden Polak zadaje sobie py
tanie: czy ci, którzy doprowadzili do sta
nu wojennego, ponieśli konsekwencje za 
swoje czyny? Myślę, że nie i pewnie nig
dy się tak nie stanie, gdyż jak zwykle nie 
będzie dowodów lub znajdą się inne ar
gumenty świadczące o ich niewinności. 
Uważam, że dzisiaj musimy się cieszyć z 
tego, iż nie trzeba już czekać miesiącami 
na pralkę...”.

Takich emocjonalnych, często wręcz 
patetycznych i jednoznacznie oceniają
cych stan wojenny i jego twórców opinii 
w przedstawionych felietonach znajdzie
my dużo. Inne opinie prezentują zwykle 
niektórzy rozmówcy autorów, zwłaszcza 
ci, będący w czasie stanu wojennego przy 
władzy.

- Z jednej strony stan wojenny przy
niósł wiele strat i szkód, gdyż zginęło 
mnóstwo niewinnych ludzi. Z drugiej zaś 
strony można by powiedzieć, że był ko
nieczny. W tym czasie Polska znajdowa
ła się w trudnej sytuacji gospodarczej i 
politycznej, szerzyło się bezprawie, wyda
wało się, że grozi nam wojna domowa i 
ciekawe, czy tak by się nie stało, gdyby 
nie stan wojenny - ocenia ówczeny na
czelnik gminy Luzino.

Inaczej widzą to działacze „Solidarno
ści”.

- Jestem dumny z tego, że pomogłem 
pokonać komunę - wyznaje w rozmowie 
z jednym z autorów Zygmunt Fierka, 
ówczesny działacz „Solidarności” w Lę
borku.

Jeden z felietonistów, zaprezentował 
jednak odmienną, wyjątkową ocenę:

„Dziś, po latach CÖtüz bitdhitjszego 
życia, wydaje się, że „Okrągły Stół”, który 
zamknął czas stanu wojennego, był je
szcze jedną walką polityczną o stanowi
ska i pieniądze”.

Nadal jednak na pewno pozostała pa
mięć, fascynacja, a może i zazdrość:

„Dzisiaj jesteśmy już dorośli i dla wie
lu z nas data wprowadzenia stanu wojen
nego to tylko historia. Dla niektórych bar
dziej odległa, dla innych mniej. W tej 
chwili nie musimy stawać przed koniecz
nością tak trudnych - jak nasi rodzice - 
wyborów. Poniekąd szkoda... Historia 
znowu ominęła kogoś wielkim lukiem. 
Szkoda, bo wiele straciliśmy... W „Jesie
ni ludów" końca XX wieku nie dane nam 
było uczestniczyć...”.

ZBIGNIEW MARECKI

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Słupsku

ogłasza

Postępowanie Kwalifikacyjne 
na stanowiska

państwowych terenowych inspektorów sanitarnych
w Lęborku i w Sławnie.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
* obywatelstwo polskie
* pełną zdolność do czynności prawnych
* zawód lekarza i specjalizację w dziedzinie mającej zasto
sowanie w służbie sanitarno-epidemiologicznej
* co najmniej 5-letni staż pracy 
Oferta powinna zawierać:
* podanie
* życiorys
* kwestionariusz osobowy
* dyplom ukończenia studiów wyższych
* zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
* zaświadczenie o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji
* opinie o pracy z ostatnich 3 lat
* oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe i
* zaświadczenie o stanie zdrowia.
Oferty należy składać pod adresem:

Wojewódzka Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna 
w Słupsku, ul. Drewniana 12 w ciągu 14 dni 

od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia z dopiskiem 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska PTIS 

w Lęborku i w Sławnie”.
0 wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci 
zostaną powiadomieni na piśmie.

Wojewódzka Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna 
w Słupsku nie zapewnia mieszkania służbowego ■ G-4942

Urząd Skarbowy w Człuchowie 
ogłasza licytację ruchomości 

I stanowiących własność „Artman” sp. z o.o. w Breń- 
I sku. Licytacja odbędzie się 18.12.1996 r. w Breńsku 

gm. Rzeczenica o godz. 10. Ruchomości można 
oglądać w dniu 17.12.1996 r.

■ w siedzibie spółki w godz. 8 do 15. Przedmiotem | 
licytacji będą maszyny stolarskie w ilości 14 szt. *

| Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Skarbo- | 
| wym w Człuchowie w godz. 8 do 10 teł. 41041 wewn. 336._|

Spółdzielnia Pracy „POMORZANIN"
w Słupsku ul. Tuwima 3 

ogłasza przetarg 
ofertowy na sprzedaż działki 

przy ul. Słonecznej 15E 
o pow. 4965 m2 zabudowanej 

budynkiem jednokondygnacyjnym 
o pow. użytkowej 440,55 m2, 

na którg założona jest księga wieczysta 
nr 31807.

Wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy wynosi 
100 000 zł. Oferty należy składać w sekretariacie pokój nr 3 w 
zamkniętych kopertach do dnia 31XII1996 r. Rozpatrzenie ofert 
odbędzie się 611997 r. o godz. 10.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, 
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Obield można oglądać codziennie od dnia ukazania się ogło
szenia w godz. 8-14. Informacji udziela się pod 
nr tel. 422-842 lub 425-071 wewn. 3. g-4842-o

Zdrowie na kartki
Prezydent Kołobrzegu obawia się, że samodzielność zespołów 
opieki zdrowotnej, czekająca nas od stycznia w województwie 
koszalińskim, może być niekorzystna dla pacjentów.

- Samodzielny dyrektorZOZ będzie two
rzył plan finansowy, ale dostanie tylko 
ustaloną z góry kwotę dwustu siedemdzie
sięciu złotych na mieszkańca. Nie wiemy, 
co się stanie, gdy jego plan będzie wyma
gał większych pieniędzy -powiedział nam 
Henryk Bieńkowski

Poza 48 tysiącami stałych mieszkań
ców, w Kołobrzegu przebywa większa 
liczba osób - są to kuracjusze i wczaso
wicze. Czy za gośćmi przyjadą dodatko
we pieniądze? Tego nie wiadomo. Przy
pominają się kłopoty kołobrzeżan z cza
sów, gdy wszystko było reglamentowane.

Turyści „wyjadali” ze sklepów kartkowe 
przydziały miejscowych i z tego powodu 
przez lata byli nazywani nieładnie „ston
ką”.

Prezydent Henryk Bieńkowski, zasia
dający w Radzie Nadzorczej ZOZ, ma i 
taką wątpliwość, że lekarze będą jak na- 
częściej chcieli widzieć pacjenta u siebie 
w przychodni, by miała jak największy 
„przerób” i właśnie tej przychodni przy
padło jak najwięcej pieniędzy.

- A może korzystniej byłoby, gdyby 
chory szybko trafił do innej placówki na 
zabieg? (PP)

* Zamiast produkować energię elektiyczną, lepiej 
ją oszczędzać

Megawaty 
w powietrze

W ciągu najbliższych 25 lat zapotrzebowanie całej sfery mieszka
niowej i komunalnej na energię można zmniejszyć aż o jedną pią
tą. Taka, wręcz sensacyjna, prognoza przedstawiona została pod
czas spotkania blisko trzystu specjalistów od gospodarki komu
nalnej z całego kraju, jakie odbyło się na początku grudnia w War
szawie.

Wynika z niej, że dzięki zmniejszeniu 
zużycia energii każde gospodarstwo do
mowe ma szanse zaoszczędzić średnio 
ponad 540 złotych rocznie w 2020 roku.

Prognoza ta zakłada, że w tym czasie 
ludność Polski wzrośnie do ponad 41 mi
lionów, powstanie z górą pięć milionów 
nowych mieszkań, a także wiele tysięcy 
'nowych obiektów użyteczności publicz
nej: szkół, placówek służby zdrowia i 
obiektów biurowych. Jej autorzy wycho
dzą z założenia, że źródłem oszczędno
ści będą supernowoczesne, energo
oszczędne technologie i materiały bu
dowlane, a także powszechne stosowanie 
tak prostych zabiegów jak docieplanie bu
dynków, wymiana okien na bardziej 
szczelne, instalacja urządzeń regulują
cych zużycie ciepła wewnątrz pomie
szczeń ..

Dzięki temu - zdaniem autorów pro
gnozy - skromniej nir dotychczas może
my patrzeć na potrzeby rozwojowe całej 
polskiej energetyki, zwłaszcza że i w niej 
stosowane będą znacznie lepsze (czytaj: 
tańsze) technologie wytwarzania i prze
syłu energii. Tu jednak pojawia się kon
flikt między interesem społecznym a in
teresem jednej branży. Bowiem to, czy 
„prognoza oszczędnościowa” będzie 
możliwa do wykonania, zależy od osła
bienia obecnej potęgi kompleksu paliwo
wo-energetycznego, który - jak każdy 
producent - jest zainteresowany wytwa
rzaniem jak największej ilości oferowa
nego towaru, w tym wypadku energii i 
ciepła. Stosowane przez niego monopo- 
lityczne praktyki zmierzają zatem do kon
serwowania tradycyjnego, ekstensywne
go rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Branża ta wytwarza 5 procent produk
tu krajowego brutto, zatrudnia ponad 120 
tysięcy pracowników i ma ambitne pla
ny rozwojowe. Zdaniem wiceszefa resor
tu przemysłu i handlu Tadeusza Soroki, 
uporządkowanie całej gospodarki ener
getycznej w Polsce oraz zaspokojenie 
potrzeb gmin wymaga tylko w ciągu naj
bliższych 14 lat nakładów inwestycyj
nych wartości 50 miliardów dolarów. - 
Chodzi o to, by nakłady te kierować na 
ekologicznie i społecznie pożądane tech
niki i technologie - zapewnia wicemini
ster.

Tymczasem obecni na warszawskim 
spotkaniu przedstawiciele Banku Świa
towego i Międzynarodowej Korporacji 
Finansowej (MKF) zachęcali władze 
gminne dó korzystania z nowej - obok 
kredytów, dla których niezbędne śą trud
no dostępne gwarancje rządowe - formy 
finansowania przedsięwzięć inwestycyj
nych w tej branży, a mianowicie poprzez 
specjalnie tworzone w tym celu przedsię
biorstwa usług energetycznych. Na Za
chodzie tego typu firmy działają zarów
no na rzecz przedsięwzięć komunalnych, 
jak i szerzej - na rzecz szeroko rozumia
nych potrzeb społecznych (wymieniona 
wyżej korporacja MKF przeznacza pra
wie 150 milionów dolarów rocznie na 
pomoc krajom Europy środkowej w sfe
rze energetyki). Z polskiej strony nato
miast zapowiedziano szersze wykorzysta
nie emisji obligacji miejskich jako formy 
zdobywania funduszy na rozwój całej sfe
ry gospodarki komunalnej, z energetyką 
włącznie. (PAI)

K. R.

Zarząd Miasta Lęborka
________________ ogłasza przetarg-----------------------------

na opracowanie, wydawanie i kolportowanie 
cotygodniowego samorządowego biuletynu 

informacyjnego Miasta Lęborka w roku 1997. 
Oferty z kalkulacja kosztów pierwszego numeru należy składać w zamkniętej 
kopercie do dnia 27 grudnia 1996 r„ godz. 14 w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Lęboru przy ul. Armii Krajowej 14. Rozpatrzenie ofert nastą
pi do dnia 31 grudnia 1996 r. Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Oświatowo-Społeczny UM, tel. (0-59) 624-280, w. 24,22. («rai

Urzqd Skarbowy w Słupsku 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniu 18 grudnia 1996 r. o godz. 11 
w Zakładzie Stolarskim w miejscowości 

ŻEUCE nr 8 gm. Kępice 
odbędzie się I licytacja:

1. Pilarka 1-tarczowa do kłód
rok prod. 1984 cena wywoławcza 640 zł

2. Pilarka 1-tarczowa do cięcia desek
rok prod. 1984 cena wywoławcza 600 zł 

3> Pilarka tarczowa poprzeczna
rok prod. 1984 cena wywoławcza 490 zł 

4. Frezarka pionowa
rok prod, brak cena wywoławcza 570 zł 

Wylicytowano ceny zawierają podatek WAT.
Powyższe ruchomości możnq oglądać w dniu licytacji od godz. 10 
w Żelicach nr 8. Uczestnicy licytacji zobowiązani są wpłacić wa
dium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przed przystąpieniem 
do licytacji do rąk poborcy skarbowego. Zastrzega się prawo unie
ważnienia licytacji bez podania przyczyn. K_1604



GŁOS POMORZA OGŁOSZENIA Piątek, 13 grudnia 1996 r.

Salon Muzyczny
L-GLITIZ
rzutniki slajdów 
rzutniki pisma i obrazu 
komputerowego 
telebimy
tablice suchościeralne 
ekrany składane i zwijane

Koszalin ul. Zwycięstwa 94 
tel. 410-590

OGŁOSZENIA
DROBNE

SPRZEDAŻ
OPEL combi 1,4 (XII 1991). Miast- 

ko, tel. 39-85 po południu.__________
MITSUBISHI lancer 1,5 GLX i 

(1991). Lębork, 611-977.____________
OKAZJA! ford sierra 1,6 (1985) 

benz. - gaz. Koszalin, 18-36-77.______
NYSA izoterma. Świdwin, 536-77.

ŻUK (1987) na gaz. Miastko, tel. 
32-34.____________________________

PEUGEOT 205 1,1 (październik 
1990) nie składak. Bobolice, 187-454.

KURSY WALUT

281.50 
281^50
280,33
285.50

um
1 oo

183.00
J82J0
182,16
185.00

285,50
288,87

186,00
187,70

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Wyniki sesji giełdowej z 12 grudnia1996 r.

mm
AGROS 
ANINIEX 
B GDAŃSKI 
BIG __ 
BK
B0RYSZEW 
BPH 
BRE 
BSK
BUDIMEX 
BWR 
BYTOM 
C0MPLAND 
DĘBICA

70.00 
10.60 _ "
37.00 ns 94 

_ 3.65'I f
23.30
27.50 ~T

181.50 L
95.00

294.503
19.20 I
3.50 J 

32.90 J
61.50
59.50 nk 79

69.00 +1.4
10.10 +5.0 
34.20 +8.2

3.80 +1.3
22.10 +5.4 
26.70 +3.0

176.00 +3.1
93.50 +1.6

305.50 u-3.6
18.10 +6.1
3.45 +1.4 

31.90 +3.1 
60.001 +2.5 
59.50 0.0

ELBUD0WA 44.00 nk 79 43.50 +1.1
ELEKTRIM ' L 25.80 ; 26.00 -0.8
ELEKTR0EX 3.90 3.80 +2.6
ESPEBEPE 3.30 ns 66 3.15! +4.8
EXBUD 25.40 24.70 +2.8
FARMF00D .. L 39.60 I. 38.50 +2.9
FORTE SA .  11.90 4- 11.401 +4.4
GÓRAŻDŻE J 70.00 70.00 : 0.0
IRENA I 11.60. T 11.20! +3.6
JELFA TT«1 40.80 +1.7
KABELBFK 15.90 15.50 +2.6
KABLE XI 24.10 „1„. 23.50! +2.6
KĘTY
KPBP-BICK__ 13.00

195.00 nk55 189.00; +3.2

7.00
54.00 
6.30

11.50
14.00 ;

.... 12.40 I
9.60 i

17.00 ; 
.... 11.90

43.00
_ _ 12.20 i

18.80
18.50 
11.70 :
75.00 .

.... 13.90 nk 77
___ 13.20.nk33,

7.50 nm.
15.20 .
5.90 
8.65 !

14.50 .
53.50 j

,___6.7111
.... 24^0 I

i w
29.50rs53 

__ _ 32.50.ns2L
_ _ _ 7.35 j

13.60
... . 8,55
_ _ 9.45 ns 65

46.20 
18.10 Ul 

134.50 1
„ 16.60 ; 

__ 5.50 nk 90
130.00 nk 48 

13.691.2 I
_ _ _ _ _  1.408.6

AKCJE RYNEK-RÖWNOLEGY
AMERBANK 7 20.90 I

KREDYT B. 1 
KROSNO 
MOSTALEXP I 
MOSTALGO 
MOSTALWAR ! 
MOSTALZAB1 
N0VITA 4
OKOCIM.... . . _L
OŁAWA
OPTIMUS
PAGED_ _ _ _ _ L
PBR_ _ _ _ _ _ _ L
PEKPOL____ L
PETROBANK 
POLFKUTNOi 
POUFARBC ,1 
POLIFARBW 
POLISA 
PRABANK 
PROCHEM 
PRÓCHNIK _L
RAFAKO_ _ _ L
RELPOL_ _ _ _ I
REMAK ... 1, 
R0UMPEX i
SOKOŁÓW 4 
STALEXP 
STOMIL 
SWARZĘDZ
TONSIL_ _ _ _ L
UNIVERSAL1
VISTULA__ i.
WARTA
WBK_____ L
WEDEL _l 
WÓLCZANKA 
ZASADA !
ŻYWIEC 
WIG 
WIG 20

-2.6
0.0

ARIEL 
BETONSTAL 
CHEMISKÓR 
OOMPLAST 
PROSED 
ECHO 
EFEKT 
INDYKPOL 
JUTRZENKA 
KRAKCHEM 
KUMPAP 
LUBAWA 
ŁOASA

..4-

11.00
43.00 ns 48
19.60 f 
37.10 i
59.00 r
55.00 ;
14.60 
19.50 i
54.00 ns 80
47.00 nk 52 
4.20

17.40 P 
"9.75 r

12.80, +1.6 
6.95 +0.7

56.00 -3.6 
6.201 +1.6

__ 10.70+7.5
14.00, 0.0

__ 12.20; .+1.6
__ 9.30 +3.2

15.90 +6.9
. .. . 11.30 +5.3

42.70! +0.7 
. ... 11.90 +2.5

18.50 +1.6 
_ 17.60 +5.1 
_jtyo: +o.9

... 73.00 +2.7
13.80 +0.7 
13.40 -1.5

_ _ _ 7.70.
15.20 

5.70 +3.5
8.45 +2.4. 

13.70 i +5.8
_ 52.50 +1,9 _

6.10 .. +9.8.
24.00 +0.8. 
3.20! +3.1

__ 26.90 i +9.7
_ 32.00 +1.6
__ 7.20. +2.1
_ 13.40 +1.5 
_ _ _ 8.00: +6.9

9.10 +3.8
45.20 +2.2 

__ 17.90 +1.1
133.00. +1.1 

. . . . 16.10 +3.1
5.45 +0.9

130.00 0.0
13.515.9 1.3
1.389.0 1.4.

20.30 +3.0 
10.50! +4.8
40.00 +7.5
18.30 +7.1
36.20 i +2.5
57.50 +2.6 '
50.00 +10.0
14.10 +3.5 
18.60 +4.8
54.00 0.0
45.00 +4.4" 
4.00f +a.U 

16.50! +5.5 
9.40f +3./

OCEAN ~ 3.25 r“ 3.20! +1.Ö
PU 7 10.50 10.30! +1.9
PPWK 19.90 19.00 +4.7
WIRR 2.411.4 2.308.7 4.4

Informujemy, że:
SKŁAD OPALOWY

z ul. Krzywoustego
PRZENIESIONO
na ul. Szczecińską 57 (ZDZ) 

Słupsk, tel. 432-048

POLECAMY:
* węgiel
* koks
* miał g-4874-0

Zarząd
ppH „MIREX”

r sp. ZO. 0. 
zaprasza 

do współpracy

ZATRUDNIMY OSOBĘ 
NA STANOWISKO 

GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ.

(059)413-081

EES HURTOWNIA ARTYKUŁÓW 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Koszalin, ul. Gnieźnieńska 94, tel./fax (094) 406-351,420-760

DO ZAKUPÓW ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU AGO

4indesilSIEMENS AmTcoDrte/łŁJ ©PHILIPS
BOSCH

1 zfARDO*
U-448-0

Odkryj nowe
LABIRYNTU

wnętrza,
iznasz tu piękne dziewczyny, 
wśród których przeżyjesz 

niezapomniane godziny

NON STOP LABIRYNT
• DYSKRECJA • PARKING •

Koszalin, ul. Kasztanowa 8, tel. 404-584 
Nie czekaj - dzwoń już zaraz!!!

DZWIGBET s.c.
Koszalin, tel. (094) 43-30-94, 43-02-48

WITAMY NA NASZYCH 
ŁAMACH

(kam)

VOLVO 340 1,6 diesel (1984) mo
del 85. Koszalin, 417-513 do 18, po 18 
Skibno 35/1.______________________

SCANIĘ 111 z naczepą, samochód 
sierra 2,3 diesel. Koszalin, 43-64-29.

TOYOTA corolla (1991), 16 000 zł. 
Koszalin, 189-696._________________

126P (1979). Słupsk, 440-420,
MERCEDES 123. Kołobrzeg, 

204-09.___________________________
126P (IX 1993). Barwice, 364-97.
JELCZ 325 (1985), 18 tonowy, tech- 

nicznie sprawny. Koszalin, 417-633.
AUDI 100 (1986), 13,5 tys. Sławno, 

10-76-15._________________________
ŻUK 1 100 zł. Koszalin, 161-555.

FIAT 125 (1987), 4 200 zł. Kosza- 
lin, 161-555._______________________

MERCEDES 124 (1986) 24 500 zł. 
Koszalin, 161-555._________________

FORD areostar 3,0,7 - osobowy. Tel. 
(0961) 541-65 od 8 do 15.___________

MAZDA 626 combi (XII 1988) lub 
zamienię na 126p. Ustka, 145-876.

VW golf (1982) diesel. Tel. (0593) 
141-24,___________________________

SPRZEDAM nysę (rok 1990) gaz na 
gwarancji. Miastko, tel. 53-40._______

STARA 28 na podzespołach leliand 
dwie sztuki oraz części do stara 200. 
Koczała, tel. 393.___________________

SPRZEDAM lub zamienię samo
chód citroen BX 1,4 (1986) na fiat 126p. 
Darłowo, tel, 67-09.________________

FIAT uno 60 S (rok, 1991) przebieg 
69 OOO km. (0-59) 612-005 Leśnice po 
15._______________ _______________

SPRZEDAM lub zamienię na FSO 
poloneza caro 1,4 rover (1995), dodat- 
ki. (0961) 325-88.__________________

POLONEZ caro 1,5 (XII 1993), 
przebieg 41 OOO km, 13 200 zł. Słupsk, 
(059)44-23-10, po dwudziestej.______

MERCEDES 115. Słupsk, 439-262,
JELCZ 325 po kapitalce. Słonowicz- 

ki 10 (gm. Kobylnica), tel. (0-59) 
44-37-71._________________________

BMW 318i (1981). Ustka, 145-475.
VOLKSWAGEN passat 1,8GT 

(1991), 24 OOO. BMW 320i kombi 
(1989) automat 21 500. Słupsk, 
11-27-86._________________________

HONDA accord (1991), 23 500. 
Słupsk, 42-92-56,__________________

SUPEROFERTA! Opel Vectra l,8i 
(1995). Honda civic 1,6 (1992). Słupsk,
430- 968.__________________________

PILNIE - poloneza 1,4 (IX 1995) i 
żuka. Tel. (058) 816-073.___________

KADETT 1.3 (1987) czterodrzwio
wy sprzedam, zamienię. Słupsk,
431- 111.__________________________

AUDI 200 (1980) wersja amerykań- 
ska. Tel. 10-85-11, Ustka: 145-164.

POLONEZ 1500 (1989) pięciobie- 
gowy. Słupsk, 43-44-81.____________

OPEL Vectra CD (1990). Słupsk, 
42-06-93._________________________

ZIEMĘ w Bolesławicach przy szo- 
sie. Słupsk 42-36-03, (10-18).

CINQUECENTO (1992). Polonez 
(1989). Stupsk, 433-125.____________

SKODA favorit (1991). Widzino, 
429-087.__________________________

OPEL Vectra (1994) 2.0, dwie podu
szki, ABS, uszkodzona lewa strona, 
oclony - 25 OOO.Słupsk, 42-44-14,

FORD sierra 1,8 (1988), bezwypad- 
kowy. Słupsk, 11-50-16.____________

AUTO RAKOWSKI salon samo 
chodowy. Samochody używane wszy
stkich marek. Komis - zamiana. NOWE 
FIATY. Raty, ubezpieczenia komuni
kacyjne, zabezpieczenia. Formalności 
na miejscu. Miastko tel. (0-595) 53-05.

AUTOCZĘŚCI (zachodnie używa- 
ne). (0-94) 417-770,________________

TŁUMIK „WALKER” - wszystkie 
typy samochodów, katalizatory. Auto
ryzowane warsztaty. Ustka, Ogrodowa, 
145-991, Sławno, Gdańska, (059) 10- 
76-15 Hurtownia J&D, Słupsk, Szcze
cińska (wylot z miasta) oraz wulkani
zacja, komputerowe wyważanie kół, 
wymiana oleju gratis. (059) 433-065.

AMORTYZATORY - serwis sprze
daż, montaż - raty!. Słupsk, Żółkiew
skiego 1 C, 43-49-07.

SZYBY, SZYBERDACH, AUTO- 
GLAS. SŁUPSK, GDAŃSKA 8, 
425-029, 439-745.__________________

AAAAAAAAUTO - Karolina. Ko
mis Samochodowy - skup, sprzedaż, 
zamiana, raty. Słupsk, Bałtycka 7 A, tel. 
411-074.__________________________

LODÓWKOZAMRAŻARKĘ, ta
nio!. Koszalin, tel. 42-04-27.________

KREDYTY samochodowe bez wizy
ty w Banku od poniedziałku do piątku 
(8-15), Stupsk, 44-28-11,43-73-84

AUTO - Handel - VICTORIA sprze
daż, ZAMIANA SAMOCHODU 
PODCZAS SPŁATY KREDYTU, 
komis. Raty. Lombard. Wynajem przy
czep. Słupsk, Szczecińska 57, tel. 
432-860.

NIERUCHOMOŚCI na raty do 
70 % wartości. Bez poręczyciela, doku
mentowania dochodów. NOWOŚĆ, le
asing nieruchomości. „AGENCJA AF” 
Słupsk, Wojska Polskiego 29,44-07-00 
wew. 423,43-77-70 wew. 423, (9 - 16). 
Informacje 0-90524148._____________

M-6 czteropokojowe 80 m kw. Draw
sko Pom. centrum, II piętro. Tel. 
334-17.

SIATKI OGRODZENIOWE ocyn
kowane i powlekane PCV drut nacią
gowy, kolczasty, transport „PRO- 
DRUT” Słupsk, Ruszyńska 6 D (059) 
428-755,090502051._______________

TANIO. Bloczki, lustra, szkło, flot, 
ornamenty, zbrojone, kit, narzędzia. 
„PROCA” Kołobrzeg, Wylotowa 87, 
tel. 224-91,255-84.

GARAŻE METALOWE -
gotówka, raty. Słupsk, 42-13-48, 
42-87-24.

GRZEJNIKI żeliwne, rury 
stalowe, uchwyty, haki, wsporni
ki. „BUDŻEL” Słupsk, Bałtycka
10 A, tel. 42-52-62.

DWUPOKOJOWE (35), w Ustce. 
Słupsk, DELTA, 42-34-00.

serwis
StänFex

Koszalin
ul. Gnieźnieńska 45A 
tel. 410 344
ZAPRASZAMY w godz. 8°°-W00

OSOBOWE • CIĘŻAROWE
montaż, wyważanie na urządzeniach najnowszej generacji

• STOMIL • DĘBICA* GISLAVED* GOOD YEAR • MICHEUN • OPTIMA • ZAP • DELCO • CENTRA* BOSCH •

dobór, montaż, diagnostyka

TYLKO U NAS CO MIESIĄC LOSOWANIE TELEWIZORA

BLACHY szwedzkie (POLIE
STER), -dachówka -18,37; -trapez - 
16,87; siding USA -13.00. Poszukuje
my dealerów. TRAFIĆ (085) 75-34-35 
fax 53-94-32._______________ A-578

OGÓRKI kiszone, kapusta kiszona, 
beczki - wiaderka. Kołdowo, tel. (0597) 
363-96.

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

NOWY dwufunkcyjny piec gazowy 
’’MORA”. Słupsk, 42-82-81._________

SUKNIĘ ślubną. Słupsk, 42-24-72.

KUPNO
ROZBITE samochody - gotówka. 

Słupsk, 11-27-83.__________________
AUTA powypadkowe, do remontu, 

spalone skupujemy. Koszalin, (094)
42- 39-77,__________________________

AUTA powypadkowe, zniszczone, 
do remontu, kupię. Koszalin, 
090-267-238._______________

AUTO-SKUP powypadkowych, zni
szczonych, spalonych. Stupsk, (059) 
11-82-02.__________________________

POWYPADKOWE, uszkodzone, 
zniszczone - kupimy. Gotówka!. Kosza- 
lin, 090275372,_____________________

ABSOLUTNIE auta powypadkowe, 
uszkodzone, zniszczone - KUPIMY!. 
Płatne gotówką!. Koszalin, 090217458.

090275372 Koszalin. AUTO - 
GRZMOT powypadkowe skupujemy!.

AUTA powypadkowe, i na części 
kupię (0-61) 143-528,________A-506

FIRMA SKUPUJE SPRZEDAJE
samochody po wypadku. Płatność go- 
tówką. Słupsk, 440-431, 432-555.

125-6P, ładę, poloneza, zagraniczny 
również powypadkowe. Koszalin,
43- 23-95.__________________________

KOMBAJNY, ciągniki, maszyny 
rolnicze i budowlane. Tel. (0-593)52-13.

DZIAŁKĘ lub domek nad jeziorem
NIOSKI. Sławno 10-86-17.

SZNAUCERKI i pudelki miniaturo
we. Miastko, tel. 22-00.

APARATY fotograficzne, obiekty
wy, INNE. Słupsk, (0-59)42-44-96.

SOLARIUM z wynajmem lokalu. 
Koszalin, 45-20-00.

SIANO. Stupsk, 11-14-23.

STIHL - pity motorowe. Kosy. Myj
ki ciśnieniowe. TCońarżyń yTc .*Oibjńlc ? 
Promocją, . ,,Ul> ............ ,, Ą-581,

PRODUCENT kołder „AN- 
DRA” zaprasza. Koszalin, Mie
szka 124, tel. 410-500; 42-62-15.

NIERUCHOMOŚCI
FACTORIA NIERUCHOMO

ŚCI. Koszalin, Laskonogiego 1, tel. 
411-902, tel./fax 41-07-69. Pensjonat - 
400 m - 10 pokoi na działce 5 500 m - 
blisko jeziora - 100 000.

WIĄZARY 11,60. Koszalin, 
161-555.

ZBOZE cena za tonę: żyto - 
430, owies - 400, pszenica - 520. 
Tel. (0961)43-350.

AUTO Handel Komis MIX CAR. 
Gotówka, raty, leasing, samochody na 
zamówienie. Koszalin, Gnieźnieńska 
43, tel./fax 411-540, 090-530-498.

AUTO HANDEL BANASIK Kosza
lin, Gnieźnieńska 38, tel. 42-24-64. 
Komis lombard, wypożyczalnia samo
chodów osobowych, dostawczych. Go
tówka, raty do 60 miesięcy, leasing, za
miana. Formalności na miejscu. Czyn- 
ny 7 dni._______________________ ___

AUTOPOŚREDNICTWO, leasing. 
Lębork, 612-846.___________________

AUTO - RAKOWSKI Salon Samo
chodowy. Samochody używane wszy
stkich marek. Komis - zamiana. NOWE 
FIATY. Raty, ubezpieczenia komuni
kacyjne, zabezpieczenia. Formalności 
na miejscu. Miastko, tel. (0595) 53-05.

CZĘŚCI 207, 406, skoda, trabant. 
Kołobrzeg, 411-02.

HAKI holownicze, śruby i 
nakrętki. Słupsk, Żelazna 8, tel. 
42-56-54, 42-96-30.

DZIAŁKĘ budowlaną (12 arów). 
Słupsk, 44-10-76,__________________

KOMPUTERY - najtańsze! (np. 486 
DX - 1 050 zł; Pentium 75 - 1 550 zł). 
Kołobrzeg, 242-44.

NOWĄ wieżę SONY tanio sprze- 
dam. Ustka, 144-175._______________

KOMIS RTV I AGD - RATY! 
Stupsk, Banacha 7,_________________

KOMPUTER PENTIUM 133, 32 
MB RAM, 850 HDD, S 3 TRIO 64, so
und maker WAVE, klawiatura, mysz, 
pad, joystick, 2 500 zł. Słupsk, 438-280, 
090505382.

WYPRZEDAŻ z likwidowanego 
dużego mieszkania wszelkiego sprzętu 
min. telewizory, lodówki, duża zamra
żarka, pralka, rożno, odkurzacze, różne 
meble itp. Koszalin, 45-09-54, 
45-43-17.__________________________

CHOINKI - naturalne EKOLO
GICZNE o przedłużonej trwałości. 
„CENTRUM - OGRODY” Zajączkowo 
4 od 9 do 18._______________________

SUKNIĘ ślubną. Koszalin, 416-448.

PSZENICĘ, siano. Darłowo, 46-42.

CHOINKI - Hortulus, Do
brzyca 76, tel. (094) 975 wew. 41.

SOLARIA 0-58/46-27-16.
A-487

SKLEP motoryzacyjny - części 
FIAT, FSO, POLONEZ, TRUCK. 
Słupsk, 423-337, Mikołajska 5._______

PRZYCZEPĘ HL 6 ton. (0-59) 
115-146.___________________________

SKODA Faworit, grudzień 1991, 
65tys.km, stan b.dobry, 12 tys., tel.(059) 
10-81-67) Bujnicka.________________

PRASĘ do słomy. Strzelino 12.
LOKAL (80 m) na działalność han

dlową, biurową, gabinety i inne. Koło- 
brzeg, tel. 272-18.__________________

MIESZKANIE 40 m w Pobłociu. 
„IBIS” Słupsk, 427-513,_____________

SPRZEDAMY mieszkanie 60 m kw. 
w Ustce; 40 m kw. w Łebie. Słupsk, 
42-80-75.

PRASY do słomy, ciągniki Forsch- 
nit, dźwig do drewna, myjnia samocho
dowa, kombajny zbożowe, siewnik zbo
żowy, koparka na gąsienicach, naczepy 
lub wydzierżawię. Tel./ fax (0966) 
367-24 po 16. ________________

HURTOWNIA fajerwerków zimne 
ognie! Słupsk, Zaborowskiej 67, 
44-44-98. Ceny ogólnokrajowe!!!

CHOINKI srebrne w donicy, cięte. 
Hortulus Szkółka Roślin Ozdobnych, 
Dobrzyca 76.______________________

WORKI FOLIOWE RÓŻNE pro
dukcja. Słupsk, Kasztanowa 10, 
42-50-01, ________________________

KSERMOR - kserokopiarki. Tel/fax 
(0-59)421-596._____________________

SOLARIUM. Słupsk, 43-18-64.
KURTKI skórzane po cenach produ

centa poleca Sklep Firmowy Stupsk, 
Mickiewicza 30 (na przeciw „Ogólnia
ka”)

PUDELKI ośmiotygodniowe. 
Słupsk, 412-127, po piętnastej.

Środkowo - Pomorskie 
Pośredników

^towarzyszenie 

Handlu Nieruchomościami
SŚPON

NORD - Nieruchomości. 
Dom wolno stojący w dzielnicy 
willowej, 170 000 zł. Koszalin, 
Piłsudskiego 17, tel. 411-423.

AGENCJA „Jasiński -Nieru
chomości”, Koszalin, 420-888, 
426-448. Dom w rejonie Ogro- 
dowej 160 000.______________

WYSOKIŃSKI- Koszalin, 
tel./fax 423-644, 424-374.

„DELTA” - NIERUCHO- 
MOŚCI. Słupsk, 42-34-00.

ABELARD, Koszalin, Matej
ki 14, tel. 410-251.

WEX NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Kilińskiego 2, 411-029.

FART - NIERUCHOMO
ŚCI. SŁUPSK, GRODZKA 
8/3, 427-625._________________

MERKURY Słupsk,
434-606, Władysława IV 7.

DOM (AKADEMICKIE) 
TRZYPOKOJOWE (UST
KA). LEOMAR SŁUPSK, 
41-39-32.

CENTRUM MIESZKANIO
WE kupno - sprzedaż mieszkań. 
KRYNICKI NIERUCHOMO- 
ŚCI Słupsk, Bema 9, 411-662.

CENTRUM MIESZKANIO
WE sprzeda: czteropokojowe 
(57) - Gierymskich. Słupsk, 
411-662.

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie Serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Edwarda
prezesowi

Andrzejowi Marczyńskiemu
Ostrowskiego

długoletniego pracownika Lasów

z powodu śmierci

Brata
Państwowych składają

składają
pracownicy Nadleśnictwa Pracownicy PPH „Aąlamar” Sp. z.o.
BORNE SULINOWO

K-1599
w Miastku

G-4940
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WGN - Nieruchomości - sprzedamy 
mieszkanie: Konopnickiej - 79 m, Lu- 
tosławskiego - 105 m. Słupsk, ul. Tu- 
wima 6-7, tel. 42-80-75.

WGN - Nieruchomości - oferty cały 
kraj. Słupsk, ul. Tuwima 6-7, tel. 
42-80-75.

CZYSZCZENIE DYWANÓW 
NAJTANIEJ. SŁUPSK, 42-14-58.

AUTO gaz gaźnik, wtrysk - 
montaż. AUTO - AGRA, Kosza
lin, Połczyńska 73, tel. 42-54-45.

ANKAM - NIERUCHOMOŚCI, 
Koszalin, Zwycięstwa 109 42-26-19. 
Dwupokojowe, 48 m, Sławno 54 000. 
Sprzedający bezpłatna obsługa.

OKNA PCV Koszalin, 42-07-47.

TAPETOWANIE, malowanie.
Słupsk, 440-420.

ATRAKCYJNY dom - pensjonat 
Ustka. WEX Słupsk, 411-029.

TAPETOWANIE metodą natrysko
wą. Słupsk, 44-13-07.

AR-HAND NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Lutosławskiego 1, 42-42-77.

TYNKI gipsowe, gładzie. Słupsk, 
434-745.

OGŁOSZENIA GŁOS POMORZA

SŁUPSK, KOŁŁĄTAJA 15,427-017 - 
KUPNO - SPRZEDAŻ PEWNIE, 
KORZYSTNIE, PROFESJONALNIE.

JBS-NIERUCHOMOŚCI SPRZE
DA: DZIAŁKI BUDOWLANE, DWU- 
POKOJOWE, TRZYPOKOJOWE, 
CZTEROPOKOJOWE, DOMEK JED- 
NORODZINNY. Słupsk, 427-017.

POSZUKUJĘ dzierżawy pensjona
tu domu wypoczynkowego. Kołobrzeg, 
225-51._______________________

OKAZYJNIE! Dom w zabudowie 
szeregowej, stan surowy, ul. IV Marca 
sprzedam. Koszalin, 417-236 po 20.

KAWALERKA do wynajęcia. Ko- 
łobrzeg, 411-02.___________________

GARAŻ do wydzierżawienia (na tra
sie Słupsk - Lębork), o dużej powierzch
ni z telefonem - w zamian za pracę. 
Słupsk, 11-35-74.__________

LOKALE handlowo - usługowe do 
wynajęcia. Słupsk, 42-88-54, wieczo- 
rem. ___________________________

DO wynajęcia w centrum miasta: 
budynek warsztatowy o kubaturze 
455 m sześć, z kanałem przejazdowym 
i placem manewrowym. Słupsk, 42-81- 
31(8-16).________________________

OBIEKT 210 m kw. oraz domek do 
wynajęcia (4 km od Słupska). Krępa 9.

ŻAKLIN. Słupsk, 411-484.

KATRIN. Słupsk, 424-230.

Słupsk, 44-39-20.

USŁUGI

PŁYTY gipsowe, gładzie, glazura, 
panele, podłogi, sufity podwieszane. 
Słupsk, 444-442, 421-905.__________

GLAZURA, panele, gładzie. Słupsk, 
433-432.____________________

MALOWANIE, tapetowanie, gła
dzie gipsowe, panele, boazeria. Słupsk, 
428-601.___________________ ___

GŁADZIE, panele podłogowe i 
ścienne, malowanie, tapetowanie; elek- 
tryczne (VAT). Słupsk, 439-200._____

ALARMY w obiektach AUTOA- 
IARMV „Elektroinstal Serwis”. 
Słupsk, Niemcewicza 15, 42-43-70.

INSTALACJE elektryczne, roboty 
budowlane i remontowe. Miastko, 
(0595) 36-65.___________ :__________

INSTALACJE telewizyjne, domofo- 
nowe, alarmowe. Słupsk, 423-181.

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP - 
całodobowa „AUTO-PARTNER”, Ko
szalin, Szarych Szeregów 3 A,
42-64-49._________________________

AUTOALARMY, blokady, znako
wanie, radioodtwarzacze AUTO- 
PLUS. Słupsk, Zielona, 41-41-45. Ko- 
szalin, Kaszubska, 411-678._________

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
BALTIC CAR, Koszalin, Gnieźnieńska 
38,42-24-64; Kołobrzeg, 421-51, Strze
lecka 1; Słupsk, 42-60-88, plac Dąbrow
skiego 6.

LAURA. Kołobrzeg, 269-73.______

KATRIN. Słupsk, 0-90525969.

AGNES non - stop. Kołobrzeg, 
(0965) 263-64,_____________________

AFRODYTA. Kołobrzeg,
090531612.____________________

BEZKONKURENCYJNE. Koło- 
brzeg, 279-07 (zatrudnię).___________

ROMA. Kołobrzeg, 226-10._______
KAMELIA Kołobrzeg, Perłowa 39, 

284-10.___________________________
JULITA Kołobrzeg, 090522060.

EWELINA Kołobrzeg, 225-55.

NOCNY Klub Towarzyski zatrudni 
panie, zapewnia zakwaterowanie. 
Szczecinek, (0966) 408-24 od 18.

BAL SYLWESTROWY Rowy - 
Ośrodek „ORLIK”. Cena z noclegiem, 
dowozem i śniadaniem 350 zł - para! 
ESKAPADA, Słupsk, 426-657.

BILETY AUTOKAROWE, wczasy, 
wycieczki, bogata oferta. B.P Wodnik, 
Słupsk, Stary Rynek 6 („Empik”) tel. 
412-285.

LOMBARDY
LOMBARD. Słupsk, Buczka 1, 

424-111.__________________________

LOMBARD komis, sprzedaż - mo
dernizacja komputerów. Koszalin, 
Okrzei 3 (obok JEANS CENTER GRY- 
NIA), 460-277.____________________

LOMBARD, komis. Słupsk, Piłsud- 
skiego 1, 42-81-25._________________

LOMBARD. Słupsk, Zamenhoffa 
3/1.

WYPOSAŻENIE SKLEPÓW
REGAŁY Z RUR CHROMOWYCH, REGAŁY, GABLOTY ZE SZKŁA 

HARTOWANEGO, LADY, STOJAKI, MANEKINY, WAGI W CENIE 
’ FABRYCZNEJ LUBELSKIEJ FABRYKI WAG, KASY FISKALNE i wiele 

Innych akcesoriów sklepowych_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SŁUPSK, ul. M. Curie-Skłodowskie) 3, tel. 428-461, 423-178 w. 336 
SZCZECIN, ul. Gdańska 6, tel. 624 590 g-4736 o

1MI. "YAM<X" Gumkowski Rob 

ynowa polska cegła klinkierowa
Kptyty

kartonowo gipsowe 
>- glazura, terakota

Słupsk, ul. Przemysłowa 9, tel. 42-40-44 
Koszalin, ul. Szczecińska 31, tel. 46-06-00

KAMELIA, Słupsk,
43-57-54.

IDA. Słupsk, 422-453.
CHANT AL Słupsk, 42-71-97.

JOLDAN. Słupsk, 430-711.

C PRACA

WYWIADOWNIA INFO-BUSI- 
NESS. Windykacje, wiarygodność (Pol
ska, Niemcy) detektywistyczne, adresy 
dostawców, odbiorców. 0-94 411-796 
Koszalin___________________________

USŁUGOWE prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, doradztwo podatkowe, 
rozliczenia roczne. Słupsk, tel. 
44-26-24,_________________________

NAPRAWA RTV, monitory krajo- 
we, zagraniczne. Słupsk, 430-465.

TELEVIDEON APRAWY. Słupsk,
43-45-63.__________________________

AUTOALARMY „ELSAM” 
Słupsk, 421-621._________________ __

ALARMY. Montaż, sprzedaż. 
„ALAN” Słupsk, tel. 42-38-96.______

TELENAPRAWA. Słupsk,
420-970._________

WIDEOFILMO W ANIE. Słupsk, 
432-988.___________________________

PRALKONAPRAWY domowe. 
Słupsk, 43-60-83. _______________

LODÓWKOZAMRAŻARKI,
FRALKONAFRAWY. Słupsk,
43- 54-88.__________________________

PRALKONAPRAWY. Słupsk,
44- 22-46. _____________________

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, tapicerki. Słupsk, 440-745.

PRALNIA dywanów i tapicerek. 
Słupsk, Lutosławskiego 3, 43-25-19, 
(9 - 17).___________________________

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, wykładzin, tapicerki. NAJ- 
SOLIDNIEJ! Słupsk, 437-678.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicer- 
ki. Słupsk, 438-911.________________ _

PRALKONAPRAWY Słupsk, 
43-15-86.__________________________

NAJSOLIDNIEJ! Podciśnieniowe 
czyszczenie dywanów, tapicerki. 
Słupsk, 412-862.________________ _

ŻALUZJE - verticale - rolety. PRO- 
DUCENT. Słupsk, 424-884,_________

ŻALUZJE, Rolety antywłamaniowe. 
„GAMA-COLOR”. Słupsk, Wolności 
11,42-35-34.______________________

ŻALUZJE. Kołobrzeg, 234-35.
ŻALUZJE, verticale, rolety pokojo- 

we. Stoisko RDT Słupsk, 42-84-49.
ŻALUZJE, rolety antywłamaniowe 

już od 160. Koszalin, 460-385. Hurt - 
detal. Raty. _________________

ŻALUZJE - verticale - produkcja, 
montaż, naprawa. Słupsk, 437-373.

ŻALUZJE verticale - producent. 
Słupsk, 44-35-81._____ _____________

CYKLINOWANIE - VAT. Słupsk,
42- 67-57.________________ .____

CYKLINOWANIE, układanie. 
Słupsk, 43-43-20 (Kaliszewski).

CYKLINOWANIE tanio. Słupsk,
43- 72-43._______________________

GLAZURA, terakota, malowanie, 
tapetowanie. Koszalin, 412-796.

SOLARIUM „ELIZA” w 
Słupsku ul. Norwida 17, tel. 
44.4944 ZAPRASZA.

PARKIET sprzedam - położę. Ko
łobrzeg, tel. 424-91

PRALNIA dywanów. Kosza
lin, 405-635, 090-531-023.

MAGIEL - na telefon. Słupsk, 
42-35-67, dzwonić 7 - 8.30, 18 - 20.

FALOWANIE blachy. Słupsk, 
42-13-48, 42-87-24.________________

RZEŹBA, słupy, belki, pawały, obra
zy drzeworytowe, renowacja mebli. 
Krępa 9.

ZATRUDNIĘ panie do towarzystwa 
(całodobowo). Zakwaterowanie. Kosza- 
lin, 40-45-84._______________ _

OKAZJA! Poszukuję producenta 
kołków meblowych. (0965) 250-44.

KROJCZEGO (konfekcja ciężka) - 
zatrudnię. Słupsk, Wileńska 7 „MAR
CELINĄ__________________________

REDAKCJA zleci zdyscyplinowa
nym pracę w domu 700 złotych mie
sięcznie. 090 20-78-34. K-1583

PRZEDSPRZEDAWCÓW z wła
snym samochodem osobowym i do
świadczeniem w branży spożywczej z 
terenu Lęborka i okolic poszukuje dys
trybutor ELBREWERY. (0-58) 
72-30-39 wew, 40. ________________

„FLAIR POLAND” Sp. z o. o. w Ko
bylnicy, ul. Kolejowa 21 zatrudni pra
cownika do Działu Importu.^Zgłoszenia 
osobiste lub telefoniczne, tel. 43-T?T3o 
w, 101, ___________________

20 osób od zaraz zatrudnię. 70 zł 
dziennie. Słupsk, 414-573.__________

PRZYJMĘ opiekunkę do dziecka. 
Słupsk, Wandy 18/3.________

OSOBĘ z doświadczeniem na stano
wisko głównego księgowego zatrudnię. 
Słupsk, 422-785.___________________

RENCISTKA (dyspozycyjna, zarad
na) poszukuje dorywczej pracy - sprzą-

„LIM” - sprzedaż sprzętu kompute
rowego. Słupsk, Koszalińska 14/20, 
434-655._______________________

POLICEALNA Szkoła dla Doro
słych ogłasza nabór na semestr wiosen
ny 1997 na kierunki: finanse i rachun
kowość, ekonomika i organizacja, ban
kowość. Koszalin, Piłsudskiego 56, 
(0-94) 408-214, Sławno (0-59)
10-76-62, Śwodwin (0-961) 524-74,

KOREPETYCJE - szkoła podsta- 
wowa. Słupsk, 423-291._____________

MATEMATYKA. Słupsk, 430-556.

C

tyczno - Przyrodniczego WSP w Słup
sku zgłasza zagubienie legitymacji stu
denckiej nr 10893/MP na nazwisko 
SZULC Honorata.

TURYSTYCZNE

MEDYCZNE
CHIRURGIA ogólna, plastyczna, 

USG. Koszalin, 40-31-50.___________
BICOM - MONADITH. Testy aler

giczne, odczulanie, terapie. Koszalin, 
Piłsudskiego 3, tel. 410-761._________

MEDIN - bezoperacyjne leczenie 
kamicy żółciowej, nerkowej, prostaty, 
hemoroidów, łysienia. Koszalin, 
45-25-46.

TOWARZYSKIE
VIOLETTA. Kołobrzeg, 271-70.
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FABRYKA OKIEN Pomorska Fabryka Okien PCV
czołowy producent stolarki PCV oraz 

parapetów z konglomeratów marmurowych 
r w Polsce, w związku z dynamicznym 

rozwojem poszukuje:

PARTNERÓW HANDLOWYCH
w:

Kołobrzegu i Szczecinku

To ważne zadanie pragniemy powierzyć kandydatom operatywnym 
z doświadczeniem handlowym, umiejętnością prowadzenia negocjacji.

Do zadań zaakceptowanych osób należeć będzie wprowadzenie produktu 
na rynek lokalny oraz kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w regionie.

Od kandydatów oczekujemy posiadania własnego samochodu, mile widziane
własne pomieszczenie.

Oferujemy współpracę z liczącą się na rynku firmą, z młodym i profesjonalnym 
zespołem, negocjowanie wielomiliardowych kontraktów, satysfakcjonujące 

wynagrodzenie uzależnione od osągnięć.

Oferty pisemne prosimy kierować na adres:

W!&S Pomorska Fabryka Okien 
ul. Wrocławska 2 
76-200 SŁUPSK

DŻESIKA. Słupsk, 443-841.

USA - WIZY (089) 527-30-00. 
___________________________ K-1554

SYLWESTER, zimowiska, wczasy, 
Tunezja, Wyspy Kanaryjskie od 1 
199 zł. Cypr, Egipt + rejs Nilem od 1 
299 zł. Raty. EN- TUR, Koszalin, Ka- 
szubska 3. 42-79-64.________________

„LATIMERIA” - przejazdy - cała 
Europa, wczasy świąteczne, SYLWE
STER, sanatoria na Litwie, zimowiska. 
(094) 42-34-76, Koszalin, Zwycięstwa 
148.______________________________

HISZPANIA - MALAGA od 21XII. 
do 41. 97. 1 200 zł. Tel. 090522060.

HERKULES EXPRESS SŁUPSK, 
426-103.__________________________

BILETY AUTOKAROWE EURO
PĄ_______________________________

WCZASY GORĄCE KRAJE.

OFERTA LAST MINUTE,

WCZASY, zimowiska, sylwester, 
imprezy zakładowe - zapraszamy przez 
cały rok! Ośrodek Wypoczynkowy 
„SOBÓTKA” Obłęże, tel. (0-595) 
65-28.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN 
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin tel. (0-94) 43-20-21, fax (0-94) 43-20-36
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Morskiej 11 (księga wieczysta nr 28693)
W skład nieruchomości wchodzą:
1) działka nr 53/1 o pow. 82 m2, w obrębie ewidencyjnym nr 10, w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 XII 
2089 r. będąca drogą dojazdową do działki nr 53/2,
2) działka nr 53/2 o pow. 1898 m2, w obrębie ewidencyjnym nr 10, w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 XII 
2089 r., o charakterze przemysłowym, utwardzona asfaltem, ogrodzona siatką ocynkowaną. I\la działce znaj
dują się następujące obiekty:
a) budynek administracyjny, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem, w zabudowie zwartej
- kubatura 1978 m3,
b) budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny, z przyległymi magazynkami - kubatura 1306 nr,
c) budynek gospodarczy-warsztatowy, parterowy, w zabudowie zwartej - kubatura 625 m3,
d) budynek garażowy, parterowy, 5-cio boksowy - kubatura 846 m3,
e) budowle znajdujące się na gruncie: płace, ogrodzenie, wiata wolno stojąca na samochody, sieć kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, elektroenergetyczna oraz oświetlenie terenu.

Cena wywoławcza: 210.000,00 zł 
(słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości (pomniejszonej o wartość użytkowania wieczystego gruntu) zostanie naliczony podatek od towa
rów i usług (VAT).
Cena wywoławcza nie obejmuje opłat skarbowych i notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności nierucho
mości, które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny nabycia wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoław
czej.
Oferta powinna ponadto zawierać:
1) imię i nazwisko, adres oferenta, nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna wraz z postanowieniem właściwe
go organu o wpisie osoby prawnej do rejestru,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) gwarancje i warunki płatności,
5) zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości,
6) zezwolenie (promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości (jeżeli oferentem jest cudzoziemiec). 
Oferty kupna w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg-Morska 11 ” należy składać w sekretariacie ZE Koszalin S.A. 
w Koszalinie ul. Morska 10, p. 116 - do dnia 31 grudnia 1996 r. Oferta wiąże oferenta od dnia jej złożenia w sekretariacie. 
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwotę 21.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółki w Banku Gdańskim 
III 0/Koszalin nr 303202-911 lub w kasie Spółki z zaznaczeniem celu wpłaty. Od zdeponowanego wadium nie nalicza się 
odsetek
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników prze
targu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega prze
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w termi
nie wyznaczonym przez komisję przetargową.
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3 stycznia 1997 r. o godz. 10 w siedzibie ZE Koszalin SA 
Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę nabycia, sprzedawca kierując się kryteriami dodatkowymi tj. gwarancja
mi i warunkami płatności może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty lub postanowić o zorganizowaniu dodatkowego 
przetargu ustnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Nieruchomość można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10-13 po uprzednim skontaktowaniu się z 
przedstawicielem Spółki - nr telefonu wewnętrznego 5722. < K_1564_0
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Koszykówka

O europejskie puchary
W minioną środę odbyły się pojedynki 1/16 finału europejskich 
pucharów w koszykówce kobiet i mężczyzn.

W Pucharze Koraca koszykarze Ma- 
zowszanki PEKAES Pruszków pokonali 
przed własną widownią jugosłowiański 
zespół Zorka Pharma Sabac 99:84 (41:33, 
80:76).

W spotkaniu tym potrzebna była do
grywka, ponieważ w pierwszym pojedyn
ku Jugosłowianie zwyciężyli pruszkowian 
także czterema punktami (81:77). W do
datkowym czasie gry na parkiecie domi
nowali już tylko gospodarze i zapewnili 
sobie awans do 1/8 finału. Najwięcej 
punktów dla zwycięzców zdobyli Jeff 
Masey - 25 i Piotr Szybilski - 20.

W kolejnej rundzie rywalem Mazow- 
szanki będzie turecka drużyna Meysu 
Stambuł. Pierwszy mecz odbędzie się 15 
stycznia przyszłego roku w Turcji, a re
wanż tydzień później w Polsce.

W rozgrywakach o Puchar Ronchetti 
Fota Dajan Gdynia wygrała u siebie z tu
reckim zespołem Brisa Spor Izmit 73:56

(38:37). Najwięcej punktów dla Foty zdo
były Eliza Owczarenko -19 i Olga Pan- 
telejewa -13.

Pojedynek ten był w zasadzie formal
nością, gdyż gdynianki praktycznie za
pewniły sobie awans już w pierwszym 
spotkaniu, które zakończyło się ich zwy
cięstwem 76:43.

W 1/8 finału przeciwnikiem koszyka- 
rek Foty będzie ukraiński zespół Kozacz
ka Zaporoże. Pierwszy mecz odbędzie się 
15 stycznia na Ukrainie, a rewanż - 22 
stycznia 1997 roku w Gdyni.

W innym spotkaniu rozgrywek o Pu
char Ronchetti, ŁKS Żywiec Łódź poko
nał przed własną widownią USK Praga 
69:50 (34:24). Najwięcej punktów dla ło
dzianek zdobyła Elżbieta Nowak - 23.

Mimo zwycięstwa ŁKS do dalszych 
gier awansował USK, ponieważ w pierw
szym meczu rozgromił w Pradze polski 
zespół 97:59. (mars)

Koszykarze Czarnych 
grają dzisiaj

Koszykarze II ligi rozegrają kolejne mecze w nabliższą sobotę, 14 
bm. Obie drużyny reprezentujące Pomorze Środkowe w tych roz
grywkach grać będą na wyjeździe.

Wprawdzie zgodnie z terminarzem roz
grywek koszykarze kołobrzeskiej Kotwicy 
powinni podejmować Sokoła Międzychód, 
ale w pierwszej rundzie na prośbę rywali 
zmierzyli się z nimi przed własną widow
nią. Wtedy kołobrzeżanie odnieśli wyraźne 
zwycięstwo 112:85. Drużyna Kotwicy, 
która jest wiceliderem ligowej rywalizacji 
i tym razem będzie faworytem pojedynku. 
Sokół zajmuje przedostatnią pozycję w ta
beli i jak do tej pory udało się wygrać temu 
zespołowi tylko dwa razy w tym sezonie.

Liczymy na to, że kołobrzeżanie po
większą swoje konto o kolejne dwa punk
ty. (suw)

* * *
Koszykarze drugoligowej drożyny Czar

nych Słupsk (siódma lokata w tabeli) wy
jeżdżają na kolejny mecz mistrzowski do 
Drzonkowa, koło Zielonej Góry. Tam, dzi
siaj (13 bm.) o godz. 17.30 podejmowani 
będą przez zielonogórski Zastał (czwarta

pozycja). Gospodarze prezentują doskona
łą dyspozycję. W czterech ostatnich me
czach sezonu 1996/97 zanotowali same 
zwycięstwa. Do czołowych graczy w tym 
zespole zaliczani są: Aivaras Jakubajtis, 
Paweł Szczęśniak, Tomasz Krzyżyński. 
Zielonogórzanie są żądni rewanżu za po
rażkę w Słupsku 92:97. Czarni na czele z 
Aleksandrem Rodionowem i Sławomirem 
Zieniewiczem zapowiadają walkę, ale zda
ją sobie sprawę z tego, że czeka ich nie
zwykle trudna przeprawa.

(fen)
* * *

W pozostałych meczach zmierzą się (w 
nawiasach rezultaty uzyskane w pierwszej 
rondzie): DomarBFM/Astoria Bydgoszcz 
- Stal Ostrów WIkp. (60:74), Obra Ko
ścian -Trefl Sopot (74:77), Rzemieślnik/ 
OKSiW Pleszew - Polonia Warszawa 
(82:107), Polmos Józefów/Pruszków - 
Instal/Dojlidy II Białystok (66:75).

(suw)

Trudne zadanie
Drugą kolejkę spotkań rundy rewanżowej drugoligowe koszykarki 
rozegrają w najbliższą sobotę, 14 bm. Trudne zadanie czeka ko
szykarki AZS-ZAGAZ Koszalin w wyjazdowym meczu we Wrocła
wiu.

LIGA KOBIET
Koszalinianki zmierzą się tam z rezer

wami pierwszoligowej Ślęzy Wrocław. 
Miejscowe koszykarki zapewne będą 
chciały wziąć rewanż za porażkę w Ko
szalinie 91:97 w pierwszej rundzie rozgry
wek. Koszalińscy kibice liczą jednak na 
dobrą postawę swojej drużyny, chociaż 
ostatnio koszykarki AZS-ZAGAZ demon
strowały słabszą formę i skuteczność, 
szczególnie w sytuacjach, kiedy nie były 
przez nikogo, atakowane pod koszem. 
Miejmy nadzieję, że tym razem ze sku

tecznością koszalinianek będzie o wiele 
lepiej. Zadanie nie będzie łatwe, ale są one 
w stanie powalczyć o wygraną w tym po
jedynku.

W pozostałych meczach zmierzą się (w 
nawiasach wyniki spotkań z pierwszej 
rundy rozgrywek): Ostrovia Ostrów
Wlkp. - AZS Quay Poznań (79:82), 
Olimpia II Poznań - Rokita/AZS-Poli- 
technika Wrocław (67:65), Merkury 
Brzeg - Lew Legnica (74:58), Orzeł Po
lkowice - Stilon II Gorzów (77:93).

(suw)

Trzecioligowe derby
W najbliższą sobotę, 14 bm., rozpocz

nie się rewanżowa ronda spotkań w trze
ciej lidze koszykówki mężczyzn. W 
pierwszej kolejce dojdzie do derbów Ko
szalina, w których drożyna lidera rozgry
wek AZS-ZAGAZ podejmować będzie 
nieźle się spisujący w tym roku zespół 
AZS-Politechnika/Fan Sport.

Przypominamy, że w I rundzie AZS- 
ZAGAZ wygrał w hali sportowej Poli
techniki Koszalińskiej ze swoim najbliż
szym rywalem 92:79.

Zapowiadają się emocje dla koszaliń
skich sympatyków basketu. Początek spo
tkania w hali ZOS przy ul. Głowackiego 
o godz. 17. (SUW)

Trzech kandydatów 
do nagrody FIFA

Trzech zawodników, Brazylijczyk Ronaldo, Anglik Alan Shea
rer i Liberyjczyk George Weah kandyduje do corocznej nagrody 
przyznawanej przez Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA) 
najlepszemu piłkarzowi roku.

Przedstawiciele Międzynarodowej 
Federacji Piłkarskiej ogłosili, że w te
gorocznym plebiscycie głosowało aż 
120 trenerów reprezentacji narodowych 
z całego świata. Jest to rekordowa licz
ba w historii przyznawania nagrody.

Wymieniona trójka piłkarzy otrzyma
ła najwięcej głosów, ale przedstawicie
le FIFA nie chcieli zdradzić dalszych 
szczegółów. Zwycięzcę poznamy do
piero podczas uroczystości wręczenia

nagród, która odbędzie się 20 stycznia 
w Lizbonie.

Warto przypomnieć, że w ostatnich 
latach tym prestiżowym wyróżnieniem 
zostali uhonorowani: Niemiec Lothar 
Matthaeus (1991), Holender Marco van 
Basten (1992), Włoch Roberto Baggio 
(1993) i Brazylijczyk Romario (1994).

W ubiegłym roku nagrodę odbierał 
kandydujący również obecnie Liberyj
czyk Georghe Weah. (PAP, suw)

O puchary świata na śniegu

BEZ POLAKOW
Wczoraj odbyły się kolejne zawody zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata. W po
szczególnych konkurencjach dominowali reprezentanci Norwegii oraz Niemiec.

W Steamboat Springs w stanie Colorado rywalizowali specja
liści od kombinacji norweskiej. Zawody zakończyły się general
nym sukcesem Norwegów, którzy zajęli czołowe lokaty. Zwy
ciężył Halldor Skard przed Bjarte Engenem Vikiem i Tren
dem Einarem Eldenem. Warto zaznaczyć, że po konkursie sko
ków prowadził Fin Jari Mantila, ale w biegu zaprezentował słab
szą dyspozycję i nie zdołał obronić miejsca na podium, zajmując 
5. pozycję.

W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi J. Mantila - 225 pkt. 
Drogą lokatę zajmuje jego rodak Sammp Lajunen - 190 pkt, a 
trzeci jest Norweg Knut Tore Apeland - 180 pkt.

W biegu biathlonowym kobiet na dystansie 7,5 km, który ro
zegrano w Hollmenkollen (Norwegia), dwie czołowe lokaty wy
walczyły Niemki. Triumfowała Uschi Disl przed Simone Grei- 
ner-Petter-Memm. Trzecie miejsce zajęła Rosjanka Galina 
Kuklewa.

* * *
We francuskiej miejscowości Val dTsere odbył się supergi

gant kobiet. Wygrała Niemka Hilde Gerg. Na drugiej pozycji 
uplasowała sie jej rodaczka, Katja Seizinger, a na trzeciej Wło
szka Isolda Kostner. (mars)

Podczas zawodów Pucharu Świata w Steamboat Springs konkurs skoków narciarskich do kombinacji norweskiej wygrał Fin 
Jari Mantila. Ostatecznie, po biegu, zajął 5. pozycję. (mars)

FoL PAP

TENIS STOŁOWY
Faworyt
przegrał

W Leśnicach Tęcza Nowa Wieś Lębor
ska, uważana była za faworyta w konfron
tacji z Kadrą PZTS. Gospodarze nie po
trafili wykorzystać atutu własnych stołów 
i przegrali 6:8. Punkty dla Tęczy zdobyli: 
Jarosław Zawisza - 3,5 i Andrzej Czu
baty - 2,5. Był to mecz rozegrany awan
sem o mistrzostwo II ligi (strefa pomor
ska) w tenisie stołowym mężczyzn z 8 
kolejki, zaplanowanej na sobotę (14 bm.). 
W jej programie pozostały zestaw par jest 
następujący: Piast Łasiń - Zagłębie
Piechcin, MMKS Chełmno - Opatrun
ki Toruń, Plexiform Sopot - Gwiazda 
Bydgoszcz, Elektryk II Toruń - MRKS 
Gdańsk. (fen)

Wizyta prezesa 
w Słupsku

PIŁKA NOŻNA
Słupski Okręgowy Związek Piłki Noż

nej w tym roku obchodzi XX-lecie swo
jego istnienia. Jutro (14 bm.) z jednodnio
wą wizytą w Słupsku przebywać będzie 
dr Marian Dziurowicz - prezes Polskie
go Związku Piłki Nożnej. Szef piłkar
skiej centrali spotka się z władzami admi- 
nistracyjno-samorządowymi wojewódz

twa i miasta oraz działaczami SOZPN. 
Weźmie też udział w posiedzeniu makro
regionu „Pomorze”. Następnego dnia, już 
bez udziału prezesa PZPN odbędzie się 
uroczyste podsumowanie jubileuszu. 
Przygotowano wyróżnienienia i odzna
czenia dla piłkarzy, trenerów, sędziów i 
działaczy. Miejscem niedzielnej uroczy
stości będzie kawiarnia hotelu „Słupsk” 
przy ul. Poznańskiej 11 w Słupsku, (fen)

Piłka ręczna

Z zerowym kontem
Pingpongowa 

okręgówka
Zespoły klasy okręgowej z wojewódz

twa słupskiego w tenisie stołowym męż
czyzn rozegrały kolejne mecze. Oto wy
niki: III kolejka - Przełom Postomino - 
MKS Debrzno 8:0, AZS WSP Słupsk - 
Echo II Biesowice 8:5, Foto Blanka 
Łeba - Czarni Czarne 8:2, pauzowała 
Tęcza II Nowa Wieś Lęborska; IV - 
MKS Debrzno - AZS WSP 6:8, Foto 
Blanka - Tęcza II 3:8, Przełom - Echo 
II 8:6, nie grali Czarni.

Tabela
1. Tęcza II 3 6 24-8
2. AZS WSP 4 6 26-22
3. Przełom 3 4 19-14
4. Echo II 4 4 27-28
5. Foto Blanka 3 2 17-18
6. MKS Debrzno 4 2 20-30
7. Czarni 3 0 11-24

(fen)

SZACHY
Witalis Sapis 

najlepszy
Dobiegł końca szachowy turniej Grand 

Prix w Słupsku. W ostatnich, czwartych 
zawodach z tego cyklu ze stawki 32 za
wodników najlepszy okazał się Witalis 
Sapis (Miedź Legnica). Szachista ten zwy
ciężył w generalnej klasyfikacji z dorob
kiem 26 pkt. Kolejność za zwycięzcą 
ukształtowała się następująco: 2. Włodzi
mierz Umański - 22 pkt, 3. Krzysztof 
Mielniczek - 20 pkt, 4. Maciej Strzałba 
(junior) - 18,5 pkt, 5. Zdzisław Morawiec 
(junior) - 17 pkt - wszyscy Przełom Po
stomino), 6. Jerzy Walawicz - (BKS By
tów) - 16,5 pkt.

Nagrody dla najlepszych szachistów 
ufundował Wydział Kultury, Sportu i Pro
mocji Miasta Urzędu Miejskiego w Słup
sku. (fen)

MISTRZOSTWA EUROPY
W Danii trwają mistrzostwa Europy 

piłkarek ręcznych. Zespoły uczestniczące 
w turnieju rozegrały ostatnią serię poje
dynków w grupach.

Nie przerwały złej passy reprezentant
ki Polski, które przegrały piąty mecz, tym 
razem z Austrią 22:29 (10:15) i z zerowym 
kontem punktowym zajęły ostatnie miej
sce w grupie „A”.

W innych pojedynkach tej grupy

Chorwacja pokonała Szwecję 29:28, a 
Dania zwyciężyła Węgry, również 29:28.

W grupie ,3” Norwegia zremisowała z 
Rumunią 26:26, Litwa przegrała z Ukrai
ną 20:27, a Niemcy wygrały z Rosją 
29:23.

Dzisiaj (13 bm.) w spotkaniach półfi
nałowych Dania zagra z Niemcami, a Nor
wegia z Austrią. Natomiast Polki w me
czu oil. miejsce zmierzą się z Litwinka
mi. (mars)

Nie mają szans?
Jutro (sobota, 14 bm.) piłkarze ręczni II ligi rozegrają 9. kolejkę 
spotkań. Gwardia Browary Dojlidy Koszalin zmierzy się na wyjeź
dzie z Ostroyią Ostrów Wlkp.

LIGA
Będzie to ostatnia seria pojedynków 

pierwszej rundy rozgrywek, której jednak 
zespół koszaliński nie może zaliczyć do 
udanych. Dotychczas bowiem Gwardia 
zdobyła tylko cztery punkty i zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabeli. Powiększe
nie dorobku punktowego w najbliższym 
pojedynku będzie zadaniem niezwykle 
trudnym, a można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że gwardziści nie mają szans 
na uzyskanie korzystnego rezultatu.

Wprawdzie Ostrovia ma tylko o dwa punk
ty więcej (7. miejsce), ale koszalinianie fa
talnie grają na wyjazdach i od dłuższego 
czasu nie potrafią przełamać kompleksu 
obcych boisk. Dlatego zdecydowanym fa
worytem tego meczu są gospodarze, a zdo
bycie choćby jednego punktu przez Gwar
dię byłoby miłą niespodzianką.

W pozostałych meczach zmierzą się: 
AZS Warszawa - Chrobry Głogów, 
Grunwald Poznań — Nielba Wągrowiec, 
Metalplast Oborniki - Energetyk Gryfi
no, Wolsztyniak Wolsztyn - Elzam El
bląg. (mars)

Akademickie spotkania 
pod siatką

W ubiegłym tygodniu drugoligowe dru
żyny siatkarek (grupa północna) zakoń
czyły pierwszą rundę rozgrywek. Na cze
le stawki jest łódzki Start, który w 14 me
czach zdobył komplet punktów i pewnie 
zmierza do I ligi ,3”. Odmienne nastroje 
panują w AZS WSP Słupsk. Podopieczne 
Eugeniusza Słojki z jedną wygraną zajmu
ją ostatnie miejsce w tabeli. W nadcho
dzący weekend (sobota-godz. 17.30, nie
dziela - 11) pod siatką w hali WSP przy 
ul. Arciszewskiego 22 A w Słupsku spo

tkają się dwie akademickie drużyny. Słup
skie studentki grać będą przeciwko AZS 
AWF Poznań (trzecia lokata w tabeli). 
Poznanianki u siebie w dwóch pierwszych 
meczach były bezsprzecznie lepsze, bo 
wygrały 3:1 i 3:0. Najwyższa pora, by w 
słupskiej ekipie nastąpiło przebudzenie.

Pozostałe pary 8. kolejki (w nawiasie 
lokata na półmetku): Start Łódź (I) - 
MMKS Łęczyca (7), Zawisza Sulechów 
(2) - Sparta Złotów (4), Sokół Mogilno 
(5) - AZS Białystok (6). (fen)

TENIS STOŁOWY
Spotkanie

starych
znajomych

EKSTRAKLASA
Do końca I rundy rozgrywek eks

traklasy w tenisie stołowym męż
czyzn pozostały jeszcze dwie kolejki. 
W najbliższą sobotę (14 bm.) o godz. 
17 w auli Zespołu Szkół Mechanicz
nych przy ul. Marcinkowskiego 1 w 
Lęborku tamtejszy Farm Frites Pogoń 
zmierzy się z AZS Gliwice (siódme 
miejsce w tabeli). Lęborczanie są 
ostatnio w znakomitej formie i prowa
dzą w tabeli. Ich zamiarem jest pod
trzymanie w dalszym ciągu dobrej 
passy w konfrontacji ze starymi zna
jomymi z Gliwic z poprzednich sezo
nów. Gospodarze znają rywali dosko
nale. Nikt nikogo nie jest w stanie ni
czym zaskoczyć. Większość atutów 
znajduje się po stronie aktualnego li
dera, który do walki przystąpi w naj
silniejszym zestawieniu (w nawiasie 
liczba punktów zdobytych w dotych
czasowych występach sezonu 1996/ 
97): Leszek Kucharski (14), Grze
gorz Adamiak (14), Marek Prądzin- 
ski (10,5) i Wojciech Potrykus (8).

W innych meczach 8. kolejki zmie
rzą się: San Poznań - Baildon Kato
wice, Nordis Zielona Góra - Karpa
ty Rafineria Krosno, Warrior-Mor- 
liny Ostróda - AZS AWF Gdańsk, 
Pogoń Siedlce - KS Piaseczno, (fen)

I LIGA
Lider

✓

w Świdwinie
W najbliższą sobotę, 14 bm., 

pingpongiści I ligi rozegrają 8. ko
lejkę spotkań mistrzowskich. Dru
żyna Spójni J.J. Paszel Świdwin 
podejmować będzie lidera rozgry
wek Górnika Pszów.

Drużyna z Pszowa nie doznała je
szcze w tym sezonie porażki i będzie 
faworytem meczu w Świdwinie. Ping
pongiści Spójni J.J. Paszel będą mieli 
więc bardzo trudne zadanie, zwła
szcza, że ostatnio zanotowali obniżkę 
formy. Być może, jednak, świdwinia- 
nie wzniosą się na wyżyny swoich 
umiejętności i powalczą z liderem jak 
równy z równym. Świdwińscy sym
patycy celuloidowej piłeczki bardzo 
na to liczą. Być może, pingpongistom 
ze Świdwina uda się sprawić im miłą 
niespodziankę i przerwą dobrą passę 
Górnika Pszów. My również bardzo 
na to liczymy.

Początek tego niezwykle interesu
jąco zapowiadającego się spotkania o 
godz. 17 w hali Ośrodka Sportu i Re
kreacji przy ul. 3 Marca 50.

W innych pojedynkach zmierzą się: 
MDK Domex Przemyśl - Olimpia 
Grudziądz, Podgórze Kraków - Je
dynka Łódź, Ogrodnik Grójec - 
Mlexer Elbląg, PKT Pabianice - 
Elektryk Toruń. (suw)

LIGA
Przy własnych 

stołach
Drugoligowi pingpongiści roze

grają w najbliższą sobotę, 14 bm., 
ostatnią kolejkę spotkań I rundy 
rozgrywek. Oba koszalińskie zespo
ły, biorące udział w rozgrywkach, 
grać będą przy własnych stołach.

Przeciwnikami koszalińskich ze
społów będą drożyny Błękitnych Star
gard Szczeciński i Nasiennika Gryfi
ce.

Pingpongiści Chemalu Koszalin 
walczyć będą o kolejne punkty w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 13 
przy ul. Rzemieślniczej. O godz. 11 
zmierzą się z Nasiennikiem, a o godz. 
16 z Błękitnymi.

Natomiast zespół KTS Koszalinia- 
nin rozegra swoje mecze w hali spor
towej Katolickiej Szkoły Podstawo
wej przy ul. Staszica 38. Najpierw o 
godz. 11 zmierzą się z Błękitnymi, a 
następnie o godz. 16 rozpocznie się 
pojedynek z Nasiennikiem.

Koszalinianie nie są bez szans na 
odniesienie zwycięstw w tych poje
dynkach. Mamy nadzieję, że szanse 
zostaną wykorzystane. Więcej proble
mów koszalińscy pingpongiści mogą 
mieć z wyżej notowanym w ligowej 
rywalizacji Nasiennikiem Gryfice.

W pozostałych meczach zmierzą 
się: Helios Czempiń - Stella-GOSiR 
Gniezno, Warta Międzychód - Sar 
II Poznań, Warta - Stella-GOSiR, 
Helios - San II, Gorzovia Gorzow 
Wlkp. - Łobzonka Wyrzysk, Czar- 
ni-Browar Witnica - Interak-Noteć 
Czarnków, Czami-Browar - Łob
zonka, Gorzovia - Interak-Noteć.

(suw)
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Jesień na rowerze

ABY DO PIERWSZYCH 
SKOWRONKÓW!

Zdaje się jednak, że niewielu namówię 
na zimowe wycieczki, toteż z większo
ścią rowerzystów pora się rozstać. Mam 
jeszcze do spełnienia miły obowiązek: 
dziękuję za stos listów od Czytelników, 
zwłaszcza panu Andrzejowi Plewie ze 
Słupska, który zilustrował i opisał nam 
wszystkie swoje tegoroczne wojaże.

Ostatnio spenetrował system energe
tyki wodnej na Słupi, zachwycając się 
tym, że przemysł zaczął koegzystować z 
przyrodą w czasach, kiedy ekologia była 
jeszcze w pieluchach. Zauważył też, że 
..stare koryto Słupi jest prawie suche aż 
do spotkania z /rzeką Kamienicą, p/rzy 
czym najbardziej zabawne jest to, iż ten 
odcinek staro necza widnieje na mapach 
jako... spławny cl ta kajaków".

Ponadto A. Plewa w ostatnim swoim 
liście donosi o walorach mało znanej tra
sy „zwiniętych torów”, wiodącej ze Słup
ska do Budowa oraz przyszłorocznych 
zamierzeniach, które obmyślił wraz z 
Piotrem Mądrzechowskim. Zgłosili się 
w dyrekcji Parku Krajobrazowego „Do
lina Słupi" jako piloci - ochotnicy wy
cieczek rowerowych.-Sądzę, że poprzez 
regularne wycieczki lida się zintegrować 
słupskich rowe/rzystów, co umożliwi w 
pizyszłości utwoirzenie klubu czy towa/zy- 
stwa wzorem Ustki - kończy optymi
stycznie A. Plewa.

Natomiast Czytelnik, ukrywający się 
pod pseudonimem „Rowerek-Powerek”,

W zgodzie bardziej z 
aurą niż kalendarzem 
ogłaszam zimową prze
rwę w naszych, prze
ważnie regularnych, 
spotkaniach na tych ta
mach. Tym samym nie 
zniechęcam do rowero
wych zimowych wypa
dów. Jakaż to frajda bo
wiem pognać pustawy
mi plażami nadmorski
mi, gdzie ścięty przy
mrozkami wilgotny pia
sek staje się dobrze 
utwardzoną trasą rowe
rową.

zżymając się nieco na niżej podpisane
go, że wytykam spłeczeństwu niechęć do 
aktywnych form wypocznku i rekreacji 
oraz turystyki rowerowej, wylicza wiele 
powodów tego stanu rzeczy. To, że do
bre rowery są jeszcze zbyt drogie, że nie 
ma gdzie ich trzymać i parkować, że je 
kradną, że brakuje nie tylko tras rowero
wych w miastach, ale taże pozamiejskich, 
że pospiesznie zmotoryzowani rodacy 
traktują rowerzystów jak dziwaków, że

nie mamy takich tradycji w używaniu 
jednośladów jak w Wielkopolsce, gdzie 
kultura Zachodu szybciej się przyjmuje. 
Autor listu twierdzi też, że rajdy w Słup
sku nie udają się, bo ludziom brakuje 
czasu. Muszą pracować, by zarobić na 
życie. Potem zmienia temat, by skwito
wać wszystko cienką jak szprycha alu
zją: „Miło jest jeździć rowerem i rozmy
ślać. jak ten span umasowić, ale jeszcze 
lepiej jeździć i pisać aitykuły na tematy 
rowerowe, gdzie łączy się przyjemne z 
pożytecznym".

Ejże, „Rowerku-Powerku”, nie ocze
kuj, że będę namawiał do innych rzeczy 
niż zdrowe, przyjemne i pożyteczne, 
których nie tylko sam zasmakowałem. 
Służę przykładem Klubu Turystyki Ro
werowej Stowarzyszenia Turystyczno- 
Sportowego „Ustka”. Winniśmy mu 
wdzięczność nie tylko za partnerstwo w 
organizacji licznych imprez, rajdów oraz 
tras rowerowych, ale też za dobranie 
przełożenia, pozwalającego pokonać 
dystans między narzekaniem i swobod
nym pedałowaniem. Bo cóż z racji w sa
mym biadoleniu, kiedy brakuje siły roz
pędu i grupy nacisku tam, gdzie należy 
komuś uzmysłowić problemy nękające 
jak sparciałe opony. Liczę więc, że panu 
Andrzejowi Plewie się uda - z naszą po
mocą, oczywiście.

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

Teatralna biesiada
Część z nich z pewnością przyjedzie 

na obchody jubileuszu trzydziestolecia 
pracy instruktorskiej i dwudziestolecia 
założonego przez nią teatru „Maski”. 
Taką bowiem imprezę pt. „Biesiada z 
teatrem" przygotowało Centrum Anima
cji Społecznej na najbliższy weekend 
(13 i 14 grudnia). Będzie okazja by się 
spotkać, powspominać, obejrzeć kilka 
spektakli i zaśpiewać pani Jance „Sto 
lat”...

Dzisiaj, 13 grudnia, o godzinie 10 wy
stąpi „Teatr Cieni” z Czaplinka, który 
przedstawi „Dziecię Elfów” spektakl zre-

Janina Prażanowska z Po- 
łczyna-Zdroju pracuje z 
dziećmi i młodzieżą jako in
struktorka teatralna. Rośnie 
już drugie pokolenie , jej 
podopiecznych. Nie sposób 
doliczyć się, ilu ich było...

alizowany na podstawie baśni „Calinecz- 
ka” J. Ch. Andersena. Godzinę później 
„Bajkoludki” z Drawska Pomorskiego 
zaprezentują .Jajecznicę z pięciu jaj”. Na
11.30 zaplanowano kwiz wiedzy o tea

trze i otwarcie wystawy plastycznej „Pla
kat teatralny”. Po południu, o godzinie
16.30 wystąpią podopieczni J. Prażanow- 
skiej - Bractwo Artystyczne „Androme
da” - w premierowym widowisku poe
tyckim „Szalony świat sztuki 2”.

Następnego dnia, w sobotę o godzi
nie 12 kabaret „Fajna sprawa” z Dygo
wa zaprezentuje program „Kopciuszek i 
inni”. Na godzinę 17 zaplanowano wy
stęp gwiazdy uroczystości - Anny Sza
łapak z krakowskiej „Piwnicy pod Bara
nami”, która przedstawi recital „Z czego 
składa się świat”. (geo)

ZAPROSILI NAS, ZAPRASZAMY
KOSZALIN

* Dzisiaj o godzinie 18.30, na kolej
ne spotkanie z muzyką poważną w sali 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego za
prasza Filharmonia im. Stanisława Mo
niuszki. Koncert poprowadzi Józef Ra
dwan z krakowskiej Akademii Muzycz
nej. W wykonaniu koszalińskiej orkie
stry usłyszymy utwory L. Beethovena, 
J. S. Bacha, G. P. Telemanna oraz J. Ha
ydna.

* W sobotę o godzinie 18 Bałtycki 
Teatr Dramatyczny wystawi musical 
„Gramy Szekspira” składający się z 
fragmentów tekstów słynnego dramatur

ga-
* Tylko w sobotę czynne są następu

jące wystawy: w galerii „Na Piętrze”, 
przy ul. Dworcowej 2, w godzinach od 
10 do 14 - nowa wystawa o tajemniczo 
brzmiącym tytule „Papier”, będąca plo
nem niedawnego ogólnopolskiego ple
neru plastycznego w Połczynie-Zdroju; 
w galerii „Region” (Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna przy ulicy Kościuszki 
24), w godzinach od 10 do 16: „150 
razy Europa” - wystawa fotograficz
na Stanisława Rejmana; w Domu Sztu
ki i Architektury przy ulicy Piastowskiej 
21, w godzinach od 10 do 17, prezento
wana jest twórczość architektoniczna 
Konrada Kuczy-Kuczyńskiego.

* W niedzielę o godzinie ll Bałtyc
ki Teatr Dramatyczny zaprasza naj
młodszych na „Czerwone pantofelki” 
- bajkowy spektakl, barwną historię o 
małej Karen, pajacu i czarach, (alek)

SŁUPSK
* W piątek, 13 bm„ o godz. 16.30 i 

21,15 w sali Orkiestry i Teatru (ul. Wa
towa 3) z koncertem wystąpi kabaret

OTTO. Natomiast o godz. 19 odbędzie 
się koncert świąteczny. W pierwszej czę
ści Państwowa Orkiestra Kameralna pod 
batutą Bohdana Jarmołowicza wykona 
III Symfonię - „Eroica” Ludwika van 
Beethovena. W drugiej części z kolęda
mi wystąpi chór WSP „luventus Can- 
tans” pod batutą Henryka Stillera. Zespo
łowi będą towarzyszyły solistki: Katarzy
na Broda (mezzosopran) oraz Medei 
Berianidze-Osuch (fortepian).

* Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” 
zaprasza w piątek o godz. 10 i w sobotę 
o godz. 11 do swojej siedziby (ul. Wa
ryńskiego) na spektakl „Ludowej Szop
ki Polskiej” Henryka Jurkowskiego, w 
reżyserii i inscenizacji Stanisława 
Ochmańskiego, ze scenografią Rajmun
da Strzeleckiego i muzyką Bogumiła 
Pastemaka.

* Muzeum Pomorza Środkowego 
(ul. Dominikańska) zamek: (godz. 10- 
16) „Współczesna sztuka ludowa i 
amatorska Pomorza Środkowego” - 
Plakat japoński ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu (otwarcie w 
sobotę o godzinie 17).

„Skarby książąt pomorskich”, 
„Sztuka dawna Pomorza od XIV do 
XVIII wieku”, malarstwo, pastele i ry
sunki Stanisława Ignacego Witkiewi- 
cza-Witkacego.

Młyn Zamkowy: „Dawna i współ
czesna sztuka ludowa na Pomorzu 
Środkowym”.

* Galeria „Kameralna” (ul. Party
zantów 31 A) - wystawa dzieł artystów 
plastyków ze Szwecji: Mony-Lisy Eri
ksson, Martena Medbo, Evy Mozard, 
Hanny Stahle.

* Galeria „Baszta Czarownic” (ul. 
Francesco Nullo 13) - wystawa prac ar

tystów plastyków: Danuty Dąbrow-
skiej-Wojciechowskiej i Waldemara 
Wojciechowskiego.

BYTÓW
* Muzeum Zachodniokaszubskie 

(zamek, piątek w godzinach 10-18, so- 
bota-niedziela w godzinach 10-15), 
wystawy: posympozjalna - IV Między
narodowe Sympozjum Artystów „Tu
chomie 96”, „Współczesna sztuka lu
dowa Kaszub”, portrety książąt po
morskich”.

KLUKI
* Muzeum Wsi Słowińskiej w godz. 

11-16: Kultura i sztuka ludowa Słowiń-

CZŁUCHOW
* Muzeum Regionalne-ekspozycje: 

„Pradzieje ziemi człuchowskiej”, rysun
ki S. I. Witkacego - Witkiewicza - ze 
zbiorów MPŚ w Słupsku”, „Z dziejów 
Człuchowa”, „Kultura ludowa” - sala 
człuchowian.

LĘBORK
* W piątek, o godz. 9 i 10.30 w sali 

Państwowej Szkoły Muzycznej (ul. Le
gionów Polskich 35) zespół Państwowe
go Teatru Lalki „Tęcza” ze Słupska wy
stąpi w spektaklach pt. „Wielka draka 
o drogowych znakach” Jerzego Stasie- 
wicza, w reżyserii Małgorzaty Kamiń- 
skiej-Sobczyk, ze scenografią Jana Zie
lińskiego i muzyką Jerzego Stachur
skiego.

* Muzeum (ul. Młynarska 14) „Lę
bork w zabytkach i dokumentach”, 
„Pradzieje ziemi słupskiej”, prace lu
dowe (między innymi rzeźba Alfreda 
Lubockiego). gabinet grafiki i rysunku, 
gabinet numizmatyczny.

* Galeria „Strome Schody” - malar
stwo Jana Baucia. (joj)

Wszystko o Indianach
Nakładem wydawnictwa „Trio” uka

zała się książka profesora Jerzego Gąs
sowskiego „Indianie Ameryki Północnej 
od początków po wiek XIX”. Jest to pierw
sza praca z tej dziedziny napisana przez 
polskiego autora.

- Kultura Indian interesuję się od dziec
ka. Bakcyla połknąłem podobnie jak wie
lu rówieśników pod wpływem westernów i 
powieści z Dzikiego Zachodu. Kiedy po raz 
pieiwszy osobiście skonfrontowałemfilmo- 
wo-literacki wizentnek Indian z rzeczywi
stością byłem rozczarowany. Czerwono- 
skóizy mieszkańcy USA. Kanady i Meksy

ku wydali mi się całkiem zwyczajnymi ludź
mi, ukształtowanymi w dużej mieize pizez 
cywilizację białego człowieka - powiedział 
autor.

W książce znaleźć można wnikliwie 
opracowane dzieje poszczególnych szcze
pów indiańskich. Zarówno tych, których 
potomkowie żyją do dziś (na przykład 
Apacze czy Komańcze), jak i wymarłych 
(Mohikanie). Autor przybliża ich historię, 
obrzędy, obyczaje i sztukę oraz przedsta
wia, jak wyglądało życie codzienne w wio
skach indiańskich. (PAP, alek)

Na kołatki i piszczałki
Ryby mają zdolność wyłapywania 

pewnych dźwięków, reagując na określo
ne bodźce akustyczne. Połów jazgarzy 
może odbywać się z zastosowaniem ko
łatki, a połowowi sumów-co jest szcze
gólnie rozpowszechnione w krajach po
łudniowo-wschodniej Europy -towarzy
szą melodie wygrywane na piszczałce.

Zdaniem profesora Józefa Świniarskie
go z Wydziału Rybackiego Akademii Rol
niczej w Szczecinie, dźwięki mogą być 
wykorzystywane z powodzeniem w kie

rowaniu zachowaniem ryb i podczas po
łowów na skalę przemysłową.

Jedno z narzędzi stosowanych do 
połowów, zwane niewodem pułapko
wym, wykorzystuje zalety efektów dźwię
kowych. Składa się ono z czterech jed
nakowych głośników i magnetofonu. Naj
pierw włączany jest głośnik najbardziej 
oddalony od niewodu, a potem - kiedy już 
ryby otoczą go - następuje włączenie 
następnego, położonego bliżej niewodu. 
W len sposób ryby zostają skierowane 
dokładnie w stronę przygotowanej dla nich 
pułapki. (PAP, alek)

Koszalińska VIDEOMODA poleca 
wideomanom następujące nowe filmy:

MORDERSTWO 
PIERWSZEGO STOPNIA

Thriller. Alcatraz-najcięższe więzie
nie na świecie, duma amerykańskiego 
systemu penitencjarnego i postrach prze
stępców. Przeznaczone dla sprawców 
najgorszych zbrodni, stało się miejscem 
cierpień niewinnych. Henri Young był 
jednym z nich. Osadzony w mrocznych 
podziemiach, bity i torturowany, zapo
mniał, że jest człowiekiem. Wtedy w jego 
życiu pojawił się prawdziwy przyjaciel. 
Młody adwokat James Stamphill wkro
czył w ponure mury Alcatraz zdecydo
wany bronić Younga.

MURDER IN THE FIRST. Reż. 
Marc Rocco. W rolach głównych: Ke- 
vin Bacon i Christian Slater. Dystry
bucja: VISION.

WIDEO NA WEEKEND
THE QUEST

Akcja. Chris Dubois, staruszek, roz
prawia się w barze z kilkoma opryszka- 
mi. Nagabnięty przez świadka tego zaj
ścia zaczyna snuć niezwykłą opowieść 
swego życia. W latach dwudziestych był 
drobnym złodziejaszkiem, ale przypad
kowo wpadł mu w ręce mafijny łup i 
musiał uciekać przed gangsterami i po
licją. Ukrył się na statku odpływającym 
na Daleki Wschód. Tu traktowany był jak 
popychadło i chłopak do najgorszych 
prac, a bezduszny kapitan i przemytnik 
broni w jednej osobie utrudniał mu ży
cie. Wydawało się, że dni Duboisa są 
policzone, ale z opresji wybawili go pi
raci. Nie był to jednak szczęśliwy traf...

THE QUEST., Reż. Jean-Claude 
Van Damme. W rolach głównych: Ro
ger Moore i J. C. Van Damme. Dystry
bucja: NVC.

STAN ZAGROŻENIA
Thriller. Górska Dolina jest sielską 

dzielnicą Los Angeles - miejscem wy

jątkowo bezpiecznym, gdzie były gene
rał armii Jack Coleman i jego dwoje dzie
ci mogą bez obaw spędzić spokojną noc.

W jednej chwili ich beztroski świat 
staje się pasmem udręki, a spokój Gór
skiej Doliny zostaje zburzony. Olbrzy
mie trzęsienie ziemi - niszczący żywioł, 
nie jest jednak tym najgorszym, co zgo
tował im los.

MARSHAL LAW. Reż. Stephen 
Cornwell. W rolach głównych: Jimmy 
Smits i James LeGros. Dystrybucja: 
WARNER.

SIERŻANT BILKO
Komedia. Sierżant Bilko może 

spóźnić się na własny ślub, ale na miej
sce, gdzie można zagrać o wysoką staw
kę nie spóźni się nigdy. Prowadzi bazę 
maszynową Fortu Baxter jak kasyno, co 
zjednuje mu dozgonną sympatię żołnie
rzy. Gorzej z przełożonymi - jeden z 
nich, porucznik Thom, próbował nawet 
usunąć sierżanta z wojska. Wtedy wy
starczył jeden sprytny ruch Bilko i po
rucznik został przeniesiony do bazy na

Grenlandii. Dziś jednak Thom, już jako 
major, powraca do Fortu Baxter, by do
konać zemsty.

SGT. BILKO. Reż. Jonathan Lynn. 
W rolach głównych: Steve Martin i 
Dan Aykroyd. Dystrybucja: ITI.

VIDEOMODA oferuje nowości (w 
nawiasach ceny filmów):

„Wampir w Brooklynie” (120,80) - 
komedia - ITI, „Zbyt wiele” (115,90) - 
komedia - POLMEDIA/BEST FILM, 
„Zostawić Las Vegas” (115,90) - oby
czajowy - IMP, „Pan domu” (103,70)
- komedia - IMPERIAL, „Mroczny 
anioł” (91,50) - sensacyjny - BEST 
FILM, „Polska śmierć” (97,60) - sen
sacyjny - DEMEL, „Oblicze zła” 
(120,80) - sensacyjny - ITI, „Cicha noc
- rodzinne kolędowanie” (29,80) - ko
lędy - ITI, „Rozterki serca” (85,40) - 
obyczajowy - VISION, „Zdrada” 
(91,50) - sensacyjny - POLMEDIA.

Filmy te można kupić z 10-procento- 
wą bonifikatą lub wypożyczyć w VIDE- 
OMODZIE, Koszalin, tel. 41 -41 -84 i 41 -. 
10-58. (mars)

SZACH MAT

Rozwiązania zadań z nr 62: l.Kbl 
dow. 2.Sc2X, l...Sc4! 2.Wd3X, l...Sb7! 
2.Hg3X. Zadanie z nr 63: l.W5cl dow. 
2.Hb5X, 1...S dow. 2.Ha3X, l...Sa2! 
2.WabIX, l...Sc2! 2.WebIX.

Rozwiązanie zadania z poprzedniego 
numeru65: l.Wh2 Kfl 2.WhlX, L..flH 
2.Hb4X, l...flS 2.Sf3X. Mat w dwóch posunięciach

i I
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iTcm^Mmzcmrć „Las” największym 
eksporterem dziczyzny

Przedsiębiorstwo „Las”, posiadające sieć 
punktów skupu w 30 województwach w kraju, 
jest największym eksporterem polskiej dziczy
zny_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W Gorzowskiem mięso z samy, jelenia i dzika skupuje za
kład w Skwierzynie. Szef zakładu - Ryszard Jurgiewicz twier
dzi, że jego firma skupuje, przerabia i eksportuje dziczyznę, 
bo w Polsce nie ma wielu zwolenników tych produktów 
(także z uwagi na cenę). Głównymi odbiorcami mięsa z jele
nia i samy są Belgowie, Niemcy i Francuzi. Ostatnio kraje 
europejskie nie chcą kupować mięsa z dzika - ze względu 
na embargo Unii Europejskiej, podyktowane rzekomym „po
morem” dzików. Zdaniem Jurgiewicza, wynika to głównie z 
ochrony własnych interesów przez te kraje. Gorzowskie słynie 
z obfitości grubego zwierza w lasach. Tutejszy oddział 
Polskiego Związku Łowieckiego szacuje, że żyje tu prawie 
8,5 tysiąca jeleni, 30 tysięcy saren i 9 tysięcy dzików.

(PAP, tim)

Targi Mleko-Expo ’96
Prawie 120 firm działających w branży mleczarskiej, w tym 72 spółdzielnie mleczarskie, weźmie 
udział w V Targach Mleczarskich „Mleko-Expo ’96”, które rozpoczną się w dniach 13-15 bm. w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie - poinformowano dziennikarzy w środę na konferencji, zorgani
zowanej przez inicjatora i organizatora Targów - Krajowe Porozumienie Spółdzielni Mleczar
skich.

Tegoroczna impreza odbywać się bę
dzie pod hasłem „Naturalna Zdrowa Tra
dycja, Naturalnie”. Patronat nad nią ob
jął minister rolnictwa. Oprócz firm zaj
mujących się przetwórstwem mleka, w 
targach wezmą też udział producenci opa
kowań, maszyn i urządzeń. Wystawa zaj
mie powierzchnię ponad 1600 metrów 
kwadratowych. W opinii wiceprezesa 
KPSM - Piotra Garczyńskiego, targi sta
nowić będą okazję do prezentacji swych 
wyrobów przez producentów mleczar
skich, a także do prezentacji swojej ofer

ty przez firmy zajmujące się zaopatrze
niem mleczami i producentów mleka. 
Impreza da równocześnie możliwość 
nawiązania kontaktów handlowych i pro
dukcyjnych oraz zapoznania się z ofertą 
polskich mleczami. Targi służyć mają 
również promocji najlepszych wyrobów 
producentów krajowego przemysłu mle
czarskiego.

Jak twierdzi Garczyński, wysoka 
jakość, świetny smak i naturalność tych 
produktów są atutami branży w proce
sie integracji polskiego mleczarstwa z

mleczarstwem europejskim i światowym. 
Podczas targów Krajowe Porozumienie 
nagrodzi produkty wyróżniające się 
szczególnymi walorami smakowymi i 
odżywczymi, a w przypadku maszyn i 
urządzeń właściwościami użytkowymi 
i technicznymi.

Do tej pory do konkursu zgłoszono 
ponad pięćset takich produktów. W 
kraju działa ogółem blisko czterysta 
firm mleczarskich, w tym prawie trzysta 
spółdzielni.

(PAP, tim)

Odzież, kosmetyki 
z DH nad 
KAZAMATAMI 
w Kołobrzegu

PRZENIESIONO MA 
NOWĄ STARÓWKĄ 
UL GIEŁDOWA SC 

DO SKLEPU .ANNA" 
Zapraszamy

G-4702-3)

teSsfj doL 'aqbki 4

i '
G-4699-0 Id11;11l,TiI

Hurtownia Chemiczno- 
Kosmetyczna

SKAT-ZBYTEX
POLECA ARTYKUłY 

ZNANYCH,
RENOMOWANYCH FIRM.

Zapraszamy do współpracy 
76-200 Słupsk ul. AA.C. Skłodowskiej 3 
tel./fax (0-59) 423-178 w. 319.

G-4701-0

Naj Ićsjf 

prezent na święta 
dla pań, panów 
i milusińskich 

zakupisz w; sklepie 
„Upominki"/ 

Słupsk / /
ul. Wojska Polskiego\A, 
tel. (0-59) 42-51-53^

Senxlezj*Ue yzfntwpwiy!

DOGODNE
SYSTEMY
RATALNE

Gminna Spółdzielnia „SCh1 
ui Słauinie

11 11111/ 1Ü 1 i ' i Hi■ i:
-

: 

p
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99

76-200 Słupsk, ul. Szymanowskiego, tel. 411-451

zaprasza odbiorców 
nurtowych oraz 

______ inwestorów______
Glazura już od 15,00 -t- Vat

oraz
Gresy Jopex" w cenach fabrycznych!

I

BMEX HURTOWNIA OBUWIA
Stupsk Przemysłowa 10 tel. 411115

* trapery
* kozaki
* kalosze
* kapcie
* obuwie sportowe
* obuwie tekstylne

mmmmmm*

F.H.U. „OPONEX”
Słupsk ul. Szczecińska 17 (wjazd przez SAFO) 

tel. (059) 433-522 w. 215

Wyłączny przedstawiciel firm
^ „ OPONY, FELGI ALU MICHELIN, PIRELLI

DUNLOP, SEMPERIT 
DĘBICA, STOMIL CONTINENTAL I INNE

1 Zakupy powyżej
1 600 zł premiowane czekiem hotelowym uprawniającym do
° bezpłatnego zakwaterowania w sieci ośrodków wczasowych

* bombki
* łańcuchy choinkowa
* papier ozdobny
* torebki ozdobne

DUŻY WYBÓR ŚWIĄTECZNYCH
* kartek, karnetów
* kartek grających
* serwetek
* kredek, puzzli f
* gier planszowych 1

ZAPRASZAMY OD 8-16 
W SOBOTY 8-12 5

HURTOWNIA MIŚ SP.C. 75-400 KOSZALIN, 
ul. PtASTOWSKA 1 TEL./FAX 43-05-28

HUPTOWMIA

fIR-DOM
Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 38 
tel. (0-94) 410-428

poleca:--------------------------------------------------------

— ozdobij choinkowe

— szkło i ceramikę

— WLjrobij z plastiku

— tanie czajniki bez

przewodowe
Czlj nne:----------------------------

pon.—piqt. 8-16 
każda sobota 8—13 

Zapraszam y.
U-423

'4* : 
: ^

SŁUPSK
r ul. Wileńska 12

tel. (059) 42-85-44

ZAPRASZAMY
PAŃSTWA

NA PRZEDŚWIĄTECZNE 
ZAKUPY.

* TANIE CHOINKI

* BOMBKI, GIRLANDY 
♦ŚWIATEŁKA CHOINKOWE

* DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

* ORAZ WIELE 
PREZENTÓW POD CHOINKĘ

'MY NASZYM 
MIŁYM KLIENTOM 

RADOŚCI
O NARODZENI 
IA W 1997 ROKU.

RTV DAEWOO AGD
SPRZEDAŻ 

i PROMOCYJNA

com_ coJ2 CM

£ 8
o cóCU ^ IMo « 
im r** co o

A I D
/ l—l \

Koszalin, ul. Połtawska 8, tel. 420-661

OFERTĘ ŚWIĄTECZNĄ

icścicwi

ZAPRASZAMY 
76-200 Słupsk, Bałtycka 16 
Dz. Handlowy tel. (059) 42-68-35

G-4932

PflHtiętdj. a bwiaUątyni

O.

Zakłady Mięsne
INMARK

77-100 Bytów
ul. Lęborka 39, tel./fax 3103 j

m

*
wędliniarskie i garmażeryjne 
najwyższej jakości------------—

Naszym klientom 
oraz Rolnikom - hodowcom 

życzymy pełnych radości Świąt Bożego Na ro
dzenia i wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku! G-4933

Okręgi

OSM
MIASTKO

ywa
Spółdzielnia Mleczarska

77-200 Miastko
ul. gen. 11 laczka IO. tel. (05Q5) 2Ó-OJ

oferuje:
- mleko 1%, 2%, 3,2% tłuszczu
- Mleko ACIDOFILNE 
-jagodowe
- truskawkowe
- bananowe
- wieloowocowe
- brzoskwiniowe
- malinowe
- śmietanę 18% i 30% tłuszczu ^
- twaróg półtłusty
- masło

Vlasszym Klientom i JtC 
— Hostawcom mleka 

0 ~— źuęzzymy pogodayc11 i spokojnych 
Świąt IBożego Ylavodszenia 

i wielu radości w Ylowym !QQV roku.

HURTOWNIA 
MARGARYNY 
I OLEJU

Koszalin
ul. Poprzeczna 3
tel. (094) 42-70-36

W i*

;

...i inne

854786
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TVP- PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 „Miasteczko na granicy” (4/52) 

- serial prod, kanadyjskiej
8.30 Wiadomości
8.40 Klapsik
8.50 Dzieci dzieciom
9.05 Gimnastyka
9.10 Mamai ja
9.25 Kolory
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Znak róży” (13-ost.) - serial 

sensacyjny prod. USA (1995)
10.50 Telezakupy
11.00 Kalendarz pani domu
11.15 Opowieści o smokach
11.25 Łyk matematyki - Ubieramy 

choinkę - program eduk.
11.40 Chochlikowe psoty - Rzeczow

nik z przymiotnikiem - program eduk.
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Magazyn Notowań
12.40 Dzieci takie jak nasze - maga

zyn Barbary Abramowskiej i Dariusza 
Begieja

13.05 Muzyka łagodzi obyczaje - 
quiz muzyczny

13.25 Sto lat - magazyn
13.35 Żyć skuteczniej - program po

radnikowy

13.55 Powtórka z historii - August II 
Mocny - program edukacyjny

14.20 Poezja współczesna - Edward 
Stachura

14.50 Powitanie
15.00 Wiadomości
15.10 Małżeństwo doskonałe - Kata

strofy - program eduk.
15.30 „Tajemniczy świat Aleksan

dry” (1 1/13) „Kaseta wideo” - serial prod. 
USA (1994) '

16.00 Dla dzieci - Ciuchcia
16.25 Muzzy - język angielski dla dzie

ci
16.30 Dla młodych widzów - Pojutrze

- magazyn harcerski
17.00 Teleexpress
17.25 „Tata, a Marcin powiedział...”
17.35 Goniec - tygodnik kulturalny
17.55 Stan pamięci - reportaż
18.10 Randka w ciemno - zabawa qui- 

zowa
19.00 Wieczorynka: „Smurfy”
19.30 Wiadomości
20.10 „Podwójne śledztwo” - komedia 

kryminalna prod. USA (1990)
21.50 W centrum uwagi - program pu

blicystyczny
22.20 Giełda - przegląd tygodnia - pro

gram
22.30 Sceny wojenne z życia prowincji

- reportaż

23.00 Wiadomości
23.10 Nocny Klub Jedynki 
0.15 „Fucha” - film fab. prod. ang. 

(1982)
1.45 Zakończenie programu
TVP-PROGRAM 2
7.00 Panorama
7.05 Sport telegram
7.10 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 „Pełna chata” (70) - serial kome

diowy prod. USA (1993)
9.00 Świat kobiet - mag. dla pań
9.30 „Odkrywanie 7 kontynentu” (7/12) 

„Zdumiewające jaskinie. Jaskinie Hawa
jów” - serial dokumentalny prod, szwaj
carskiej

10.00 Paragon - quiz
10.30 Pośredniak
11.00 Turniej satyryków - Zagrajmy w 

kabaret - Kabaret Moralnego Niepokoju 
contra Kabaret po Żarcie - program arty
styczny

12.00 Koncerty na życzenie - Spotka
nie z WOSPR i solistką Hanną Lisowską 
- koncert

13.00 Panorama
13.20 „Piraci z Malezji” - film przy- 

godowo-kostiumowy prod, włoskiej
15.05 „Lucky Luke” (4/26) - Dyli-

żanę/’"- serial animowany prod, fran
cuskiej

15.30 Akademia Zdrowia Dwójki 
(powt.)

15.40 „Magia bieli” - film dok.
16.00 Panorama
16.10 Animals - magazyn ekologicz

ny
16.35 Jeden na jeden
17.00 Mixer - magazyn młodzieżo

wy
17.330 Program lokalny
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.35 Va banque - teleturniej
19.05 Tele Wizje Kultury - XXV

Warszawskie Spotkania Teatralne
19.05 Paragon
20.00 „Piętnaście lat po...”
21.00 Panorama
21.30 Sport telegram
21.35 Stare i nowe pieniądze - deno

minacja
21.40 „Potwór - portret Stalina” 

(6—ost.)— „Koniec imperium Stalina” - 
serial dokumentalny prod, francuskiej 
(1991)

22.35 „Zaginieni bez śladu” - film 
fab. prod. USA (1993)

0.05 Panorama
0.15 Perfect - koncert
0.55 Zakończenie programu

POLSAT
6.00 „Nieustraszony” (60) - amery

kański serial sensacyjny; 7.00 Poranek 
z Polsatem; 7.55 Poranne informacje;
8.00 Polityczne graffiti - komentarz;
8.15 Klub Fitness Woman; 8.30 „Ufo- 
zaury” (30) - serial animowany dla dzie
ci; 9.00 „Drużyna A” (56) - amerykań
ski serial sensacyjny; 10.00 „Żar mło
dości” (75) - kanadyjski serial obycza
jowy; 11.00 „Ulice San Francisco” (86) 
- amerykański serial sens.; 12.00 Klip 
Klaps - najmłodsza lista przebojów;
12.30 Wrażliwość - program dla mło
dzieży; 13.00 Nie tylko dla dam - pro
gram Kariny Szafrańskiej; 13.30 Maga
zyn; 14.00 Sztuka informacji; 14.30 Por
tret pamięciowy; 15.00 Halo GralMyl;
15.20 Ye! Ye! Ye! - program muzycz
ny dla dzieci; 15.30 „Czarodziejka z 
księżyca” (113) - serial animowany dla 
dzieci; 16.00 Informacje; 16.15 Kuba 
zaprasza - program Kuby SŻylińskiego;
16.45 Klub satyryków - program roz
rywkowy; 17.10 Kalambury - program 
rozrywkowy; 17.40 „Skrzydła” (46) - 
amerykański serial komediowy; 18.10 
„Świat według Bundych” (75) - ame
rykański serial komediowy; 18.40 Moim 
zdaniem - komentarz polityczny; 18.45 
Informacje; 19.00 „MacGyver” (84) - 
amerykański serial sensacyjny; 19.50 
Losowanie LOTTO; 20.00,/Zaginiony” 
(13)- serial prod, amerykańskiej (1995);

21.00 „Dziwny traf’ (13) - serial prod, 
amerykańskiej; 22.00 Informacje i biznes 
informacje; 22.20 Polityczne graffiti;
22.30 Biznes tydzień; 22.45 „Powrót znad 
rzeki Kwai” - film sensacyjny prod, an
gielskiej (1988); 0.30 Playboy; 1.30 „Żar 
młodości” (75) - kanadyjski serial obycza
jowy; 2.20 Pożegnanie

TV-3 GDANSK
7.55 Program dnia; 8.00 Panorama; 8.10 

Dzień dobry, tu Gdańsk; 8.30 Trójmiejski 
serwis informacyjny; 8.40 Naftalinka ode. 
29 „Czekoladowe ciasto”; 8.45 Studio 
„Trójki”; 8.55 Co mnie gryzie?; 9.15 Kla- 
rysa wyjaśni wszystko ode. 14 „Grypa” - 
serial fab. dla młodz.; 9.40 Kość niezgo
dy - próg. publicystyczny; 10.10 Maria 
Celeste ode. 51; 10.55 Zakręty historii ode. 
12 „Rewolucja październikowa” - serial 
dok.; 11.20 Błękit morza - dramat obycz. 
prod, hisz.; 13.05 Dar serca - próg. o po
mocy udzielanej przez Stowarzyszenie 
Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot; 13.25 
Sport w „Trójce” - magazyn; 13.55 Va- 
demecum petenta; 14.05 45 minut - mag. 
młodzieżowy; 14.50 Program dnia; 14.55 
Panorama; 15.00 Studio „Trójki”; 15.10 
Bajkowe trojaczki ode. 22 - serial anim.;
15.35 Nowe odkrycia ode. 34 „Podwodna 
grota” - serial popularnonaukowy prod. 
USA; 16.05 Chcę być gwiazdą ode. 3 - 
serial fab. prod, ang.; 16.30 Magazyn węd
karski; 16.45 Kwiaty w domu i ogrodzie;

17.05 Program o zdrowiu; 17.15 Co, gdzie, 
kiedy w Trójmieście - mag. public - kul
turalny; 17.30 E O L - Ebląsko-Olsztyń- 
ski Magazyn Telewizyjny; 18.00 PANO
RAMA; 18.10 Panorama - wydanie 
główe; 18.30 „Maria Celeste” ode 52;
19.20 Punkt - temat dnia; 19.30 Wieczór 
ze starym, dobrym rock and rollern cz. 1 
(2) - prog. muz. prod, ang.; 20.00 Leka
rze- (ode. 11) „Życie i kłamstwa” - serial 
obycz. prod, ang.; 20.55 Dzieje lokomo
tywy ode. 1 (6) „Magiczne maszyny i wę
drujący ludzie” - serial dok. prod, ang.;
21.45 Panorama - wydanie wieczorne;
22.00 15 lat stanu wojennego; 22.30 Na
miętność ode. 154; 23.20 Policjanci z 
dzielnicy - magazyn; 23.30 Europaplatz 
- Gdzieś w Europie; 24.05 Zakończenie 
programu

TV GAWEX
17.30 Program dnia; 17.35 Echa Dnia;

17.40 Z naszą kamerą; 18.15 Bajka: Ro
bin Hood (8); 18.40 Dokument: Exodus;
19.00 Supermodelka (13); 19.26 Z archi
wum TV Gawex; 20.00 TV Gawex na bis;
20.45 Słońce smoka - film karate; 22.15 
TV Gawex na bis; 23.00 Komendianci z 
wczorajszej ulicy - komedia

gram samorządowy; 17.45 „Kropla ży
cia” cz. II; 17.55 13 grudnia... 15 lat 
temu; 18.05 Magazyn filmowy; 21.30 
Przegl wydarzeń; 21.40 Tu mieszkamy;
22.00 Kropla życia cz. II; 22.10 13 gru
dnia... 15 lat temu; 22.20 Magazyn fil
mowy

TV BRYZA KOSZALIN

8.58 Program dnia; 9.00 Kimba - 
biały lew - bajka; 9.25 Grand Prix - 
bajka; 9.50 Statek miłości - serial ko
mediowy; 10.50 Grace w opałach - se
rial obycz.; 11.20-16.40 Teletetext od
kryty; 16.40 Kimba - biały lew - bajka;
17.00 Grand Prix - bajka; 17.30 Program 
Lokalny „TVR BRYZA” Wiadomości 
Koszalińskie, Prosto z Parnasu; 18.00 
Statek miłości - serial komediowy;
19.00 Separation - film fab.; 21.00 
Grace w opałach - serial obycz.; 21.30 
Program Lokalny TVR „BRYZA”; 
Wiadomości Koszalińskie, Prosto z 
Parnasu; 22.15 Na celowniku - (pilot 
serialu); 23.45 Teletext odkryty

TVTKK KOŁOBRZEG
9.30 Powtórzenie programu czwartko

wego; Wiadomości TKK: 17.15 Przegląd 
wydarzeń; 17.25 „Tu mieszkamy” - pro-

TV SŁUPSK
17.15 - Serwis słupski, 17.30 - Po

witanie, 17.40 - Przygody T-Rexów - 
film dla dzieci, 18.05 - Supermodelka 
(12) - telenowela, 18.30 - Tarpany - 
film obycz., 19.55 - Menedżer - dramat 
obycz. (powt.), 21.30 - Serwis słupski,
21.50 - Zagrożenie - film fab.

RADIO KOSZALIN
Dyżur redakcji wiadomości nr teł. 45- 

47-05
Telefon w studiu 45-04-38 
Wiadomości: 5.00,6.00,7.00 8.00,9.00,

10.00, 11,00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 24.00

Skrót wiadomości: 5.30, 6.30, 7.30,
8.30, 9.30

Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00,
10.00, 12.00,14.00,16.00,18.00, 20.00 

Pogoda na morzu: 6.45, 9.05, 13.05,
19.05, 21.05

5.00-9.00 Studio Bałtyk, w nim: 5.50 
Kromka policyjna; 6.10 Serwis informacyj
ny dla rolników; 6.20 Prognoza pogody dla 
regionu środkowopomorskiego; 6.35 En
glish? No problem!; 7.40 Wiadomości spo
rtowe; 8.50 Propozycje kulturalne; 9.00-
12.30 Studio Kontakt, w nim: 11.10 Prze
gląd prasy ogólnopolskiej; 11.30 „W sta
rym piecu diabeł pali” - pow. Ingrid Noll;
11.55 English? No problem!; 12.15 Gdzie 
jest nasz reporter? - konkurs; 12.30 Radio- 
Biznes; 13.05 Muzyczne wędrówki P. 
Mroczka; 13.15 Mamo, tato to ja; 13.45 No
towania giełdowe; 14.00-16.00 Popołudnie 
z nami - „Ekologia i nauka”, w nim: 14.50 
Pies, kot i inne zwierzęta - aud. R. Dro
zdowskiej; 15.30 Na ryby - magazynek J. 
Nyka; 15.45 Kącik melomana; 15.55 En
glish? No problem!; 16.05 Auto - maga
zyn motoryzacyjny; 17.05 Atut - program 
reporterów, w nim: 17.30 Wiadomości spo
rtowe; 18.05 Cały ten zgiełk - aud. I. Suto- 
bo; 19.45 Opowieści Gargamela w wyko
naniu W. Drzewicza; 20.05 Wieczorne spo
tkania - Rocznica po latach - aud. D. Czer
niawskiej; 21.05 Radiowy Klub Muzyki - 
aud. B. Gołembiewskiej; 22.00 BBC;
23.00-3.00 Nocny Koncert Życzeń - aud. 
A. Adamowicza; 3.00-5.00 Muzyka nocą

RADIO VIGOR
TELEFON INTERWENCYJNY 439- 

924, 439-926, FAX: 439-927. Wiadomo
ści BBC z kraju i ze świata: od 6.00 do
23.00 cogodz.; Wiadomości lokalne: 6.30,
9.30, 13.30, 15.30, 16.30; Moto-serwis: 
6.35, 7.35, 9.20, 12.20, 14,20, 15.20; Po
goda: od 6.13 do 19,13 co godz.; Komuni
katy reklamowe: 10.30,12.35,14.35; Ogło
szenia drobne: 9.50, 11.20, 13.30; Kursy 
walut N.B.P. 8.38, MIX 9.38; Nowości ze 
świata komputerów: 12.50, 17.30; Horo
skop: od 6.10 do 19.10 co godz. (na sobotę 
1.10); Kalendarz muz.; 13.38, 15.38; Ak
tualne płatności: 6.53,7.56; Płyta tygodnia: 
10.20, 15.45

7.30 „Przebudzanki”; 7.50 Przegląd pra
sy lokalnej; 8.50 Porady prawnika; 10.00-

13.00 Konkurs „Peep show”; 11.40 Serwis 
ekonomiczny; 11.45 To był rok - muz. non- 
stop; 13.45 Do trzech razy sztuka - muz. 
nonstop; 14.45,17.45 Muzyka na weekend;
15.51 Projektor filmowy; 16.06 „Rockowe 
kalendarium”; 17.13, 19.26 Zgrzyta płyta 
- konkurs; 18.06 Godzina z SONY MU
SIC; 20.06 Muz. od NAS dla WAS; 21.00 
Godzina z GM-MUSIC; 22.00-02.00 Pry
watka z RV; 22.06, 23.06 Co jest grane?; 
22.27 Telefoniczy udział słuchaczy -, Jak 
się bawicie z Radiem Vigor FM”; 24.00- 
06 Z nami te numery - konkurs; 2.00-7.00 
Muzyczny dżem z Vigorem FM

■ill'II'l'lH'
66.5 i 100,9 MHZ TEL. 412-564,411- 

902
6.00- 23.00 - Wiadomości RWE - co 

godzinę
6.00- 9.00 PORANEK Z RC - poranna 

pieśń echem powracająca, horoskop, felie
tony, przegląd prasy, powtórki materiałów 
reporterskich z dnia poprzedniego

9.00- 14.00 OTWARTE STUDIO - RA
DIO CITY ZAPRASZA - rozmowy z go
śćmi, konkursy, rozrywka, publicystyka

14.00- 15.00 ŻYCIE NA GORĄCO - 
najświeższe relacje z miasta i okolic, felie
tony, aktualności miejskie, propozycje kul
turalne i sportowe

15.00- 18.00 DISCO DANCE RELAX - 
audycja muz.

18.00- 22.00 WIECZÓR Z RC - audy
cja muz.

22.05 - Fakty, wydarzenia, opinie 
(RWE)

1.00- 6.00 NOC Z RC - muzyka non stop

69,23 Mhz i 95,90 Mhz
Redaktor dyż.tel. 410-460; studio 

tel.410—444;
Serwisy informacyjne: 6.30, 7.30,

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30 17.30, 18.30, 20.00,
21.00.

Szczegółowa prognoza pogody dla 
regionu koszalińskiego: w każdym ser
wisie.

5.00 Kalendarium; 5.30 Pobudka z 
Radiem Północ; 6.00 Budzik zadzwonił;
6.15 Szczęśliwa dwója - konkurs; 6.45 
Show kalendarium; 7.00 Informacje o 
działalności służb miejskich; 7.10 Serwis 
sportowy; 7.15 Prace zlecone; 7.45 Infor
macje dla kierowców; 8.00 Przegląd prasy 
regionalnej; 8.15 Morska prognoza pogo
dy; 9.00 Gdzie się wybrać?; 9.05 Cover 
Box; 9.15 Dyżur reportera; 9.45 Rock 
Blok dla kierowców; 10.00 Giełda pracy;
10.10 Mistrzostwa par - konkurs; 11.00 
Kursy walut; 12.00 Gość w studiu Radia

Północ; 13.10 Zagadka kryminalna-kon
kurs; 14.00 Show kalendarium; 14.10 
Godzina firmowych propozycji; 15.15 
Serwis dla kierowców; 15.35 Rock Blok 
dla kierowców; 16.00 Biznes informacje;
16.05 Muzyczne nowości - Patefon; 17.15 
Minął dzień; 18.00 Porady prawnika; 19.00 
Show kalendarium; 19.05 1 z 3 - konkurs;
19.45 Wiadomości sportowe; 20.05 Lista 
przebojów innego pokroju; 21.05 Randka 
z Radiem Północ; 22.00 Gorąca linia - 
koncert życzeń Radia Północ; 23.00-2.00 
Gramy na skrzypach; 2.00 Night Club Ra
dia Północ

KOŁOBRZEG
Częstotliwość 71.15 i 90.20 FM
Dział łączności z słuchaczami: tel. (0- 

965) 244-79
Dział reklamy: tel. 282-11 w. 124
SERWIS ŚWIATOWY BBC co godzi

nę od 6.00 do 23.00
6.00-8.30 Przebudzanki z Radiem Ko

łobrzeg, a w nich: 6.00-7.00: 6.15 progno
za pogody, 6.20 przegląd prasy lokalnej,
6.40 kalendarium, 6.55 rybacka prognoza 
pogody; 7.00-8.00: 7.10 dyżur reportera:
7.15 prognoza pogody; 7.20 przegląd pra
sy krajowej; 7.45 prognostikon; 8.30 Wia
domości lokalne i rybacka prognoza pogo
dy; 9.00-11.40 Przedpołudnie z Radiem 
Kołobrzeg: 9.30 Wiadomości lokalne;
10.05 „Muzyczne kalendarium” - przedsta
wia Jerzy Zemanek; 10.15 „Bestsellery li
teratury światowej” -powieść w odcinkach;
11.30 Wiadomości lokalne; 11.40 Giełda 
pracy i ogłoszenia „pomóżmy sobie”; 12.30 
Magazyn aktualności BBC; 12.40 Dwa za
kurzone przeboje; 13.30 Wiadomości lokal
ne; 13.45-14.00 „Doradztwo gospodarcze” 
- Tadeusz Laskowski; 14.00-16.30 Popo
łudnie z Radiem Kołobrzeg: 15.05 „Mu
zyczne kalendarium” - przedstawia Jerzy 
Zemanek; 15.30 Magazyn aktualności 
BBC; 18.15 „Bestsellery literatury świato
wej” - powieść w odcinkach; 18.30 Maga
zyn aktualności BBC; 19.00-19.15 Maga
zyn informacyjny Radia Kołobrzeg; 19.15—
20.00 „Nowości muzyki dyskotekowej” - 
prezentuje Aga Gatkowska; 20.05-21.00 
„Drżące głosy” - muzyka trans; 21.05-
22.00 „Giganci brzmienia” - classic rock, 
classic blues - D. Chereziński; 22.05-24.00 
„Muzyczne fascynacje” - program autor
ski Mariusza Wolańskiego; 24.00-6.00 Mu
zyczna noc z Radiem Kołobrzeg

Szczecinek, UKF 72,38 MHz i 99,00 
MHz

Serwis BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00

Serwis VOA: 23.00, 24,00 
Wiadomości lokalne: 6.45,8.45,10.45,

12.45,14.45,16.45,18.45 
POWER PLAY: 6.07, 8.07, 10.07, 

12.07; 14.07,16.07,18.07,20.07, 22.07 
0.00-6.00 ReJa nocą; 6.00-9.00 Poran

ne LSD - lecą same dźwięki; 6.15 Wiado
mości kulturalne; 6.30 Serwis Głosu Ame
ryki; 7.45 3 dla 3 - piosenki na telefon; 8.05 
BBC Aktualności; 8.20 Reporterzy zapra
szają na... - zapowiedź Magazynu reporte
rów; 8.35 Konkurs alfabetyczny; 9.00-
11.00 Otwarte studio; 9.15 Wiadomości 
kulturalne; 9.20 Linia spięć - wasze opinie 
na temat wydarzeń w mieście i nie tylko;
9.35 Głos Ameryki donosi...; 9.45 Przegląd 
prasy regionalnej; 10.15 Gawęda historycz
na mgr Jerzego Dudzia; 12.00-16.00 Ma
gazyn reporterów RR; 11.10 3 dla 3 - pio
senki na telefon; 11.25 Magazyn dla kobiet 
- PANI DOMU; 11.55 Głos Ameryki do
nosi...; 12.15 Serwis ekonomiczny; 12.20 
Nasi reporterzy; 12.35 BBC Sport; 12.50 
Konkurs filmowy; 13.15 Wiadomości kul
turalne; 13.20 Nasi reporterzy; 13.30 BBC 
Aktualności; 14.20,15.20 Nasi reporterzy;
15.30 BBC aktualności; 15.45 3 dla 3; 16.35 
BBC Sport; 16.50 Konkurs historyczny;
17.15 Wiadomości kulturalne; 17.30 BBC 
Aktualności; 18.10 Telefoniczny Koncert 
Życzeń (tel. 439-87); 18.35 BBC Sport;
19.00-20.00 Magazyn młodzieżowy - Pół 
żartem, pół serio; 21.00-22.00 Konkurs 
muzyczny - Gorąca setka; 22.00-23.00 
Ogólnopolska lista przebojów; 23.00-24.00 
Muzyka na bezsenność

mMsmmmam
Częstotliwość 103,9 MHz FM 
Telefon w studiu: (094) 14 45 50 
Serwis Informacyjny Radia Wolna 

Europa: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
24.00

Panorama dnia RWE: 7.05-7.30 
Fakty, wydarzenia, opinie RWE: 

18.05-18.30
Rybacka prognoza pogody: 8.10,

10.10.12.00
Kursy walut: 9.45,11.45,13.45,15.45 
Muzyczna promocja Radia Darłowo:

7.00, 9.00,11.00,13.00 
Horoskop: 7.30,10.30,12.30 
Pozdrowienia na telefon: 17.30-18.00 
Dzień jak w radiu: muzyka, reklamy,

komunikaty lokalne, giełda radiowa, tele
fon dla wszystkich, oraz m. in.: 17.00 Szkol
ne jęki - aud. szkolna; 19.00 Hyde Park 
czyli audycja wolnych wypowiedzi - pro
wadzi Kamil Podlasiewski; 0.05 Muzyka 
nocą w Radio Darłowo
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Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Produkcyjne 

76-200 Słupsk, al. 3 Maja 30, tel. 435-014 
oferuje:
w szerokim asortymencie narzędzia 

i elektronarzędzia do obróbki
drewna i metalu.

Ceny promocyjne do końca grudnia! 
Przyjdź, zobacz, kup!

PACZKI
Tylko NAJWIĘKSI 
MOGĄ DAĆ WAM 

TAK DUŻO ZA TAK MAŁO

oszczcDzncic do 20%
Do większych zamówień 

„POMORZANKA” 
dokłada paczki gratis!
Mikołaj z „Pomorzanki” i „AZ” 

ma naaaaaaaaj większy worek! 
Kasia.

SPECJALNE MIKOŁAJOWE PRODUKTY 
GOTOWE PACZKI LUB ZESTAWY 
ZADZWOŃ, ZAMÓW - TEL. (059) 433-675

------- ■-------J- G-4941-0 J i---------------------- — J

,T óy:efi n ii ,
Przyszłość przestaje być zagadką... /

Pellegrini
WM \ Słynna autorka ksiąztćf "Czytanie losu"

Ś»Nowość!
holociciny

Oto jak policzyć Twój numer:
Twoja data urodzenia, np.:1996. 
1+9+9+6+0+1+0+7=33, Ißf3 3+3=6 
Wynik to Twój szczęśliwy numer!
ZADZWOŃ _------------- "JĄ Ą Q A Po raz pierwszyI I HOH w Polsce!

I Koziorożec Ryby
J26 ^7 Skorpion

j^-ew Vpanna Waga 0-700mk H2
horoskop 'lii osn

MtNjpW/DZ TAROT« 
0^700014 83 0-700^7«

;z mieć 18 lat. 3.70 zł/min z VAT (37 022)p.6, 00-963 Warszawa 81, 0-800 20003. Musisz

Uwaga! Uwaga!
Ostatnia w tym roku szansa na wielką wygraną w konkursie Totalizatora Spor

towego! Daewoo nexia sedan GL może być twój, jeśli zadzwonisz pod nr telefonu 
0-700 74 849 i odpowiesz na jedno proste pytanie związane z działalnością Toto
lotka. Losowanie głównej nagrody odbędzie się 30 grudnia 1996 r„ a nazwisko 
szczęśliwej osoby, której przypadła wygrana, opublikujemy na łamach „Głosu Po
morza". Nie zwlekaj, dzwoń i graj!

| Która edycja konkursu „Lotto Zaprasza” 
jest rozgrywana w miesiącu grudniu?
• - 18 b - 7 c ■ 12

ktmkurs trwa od 2.12.i996r. do 27.12.1996r. losowanie na antenie W Wisła dnia 30.12.1996r. o godz. 20.50

NOWÓPOWSTAŁA FIRMA 
JOWOCZESNE MASZYNY 

PROMOCYJNE CENY

ROLMONT Sp. z o.ł 
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