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Kim byl właściwie „Bo
lek”. kto kryje się pod nu
merem 12 535 rejestru dzień
nika Wydziału I I I b. Woje
wódzkiego Urządu Spraw We
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sław Kaczyński podczas spo
tkania ze współautorami ksią
żki „Lewy czerwcowy’* na
Uniwersytecie Warszawskim.
Przy aplauzie szczelnie wy
pełnionego Auditorium Maxi
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Sobotni bal w zielonogórskiej Hali Ludowej zakończył X X X plebiscyt na najpopu
larniejszego sportowca województwa zielonogórskiego, którego współorganizatorem,
obok redakcji „Gazety Lubuskiej” i „Gazety Nowej” (III plebiscyt), był Wydział Kul
tury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego.
W glosowaniu na najlepszych w roku 1992 wszyscy byli nadzwyczaj zgodni: asem
zielonogórskiego sportu wybrali bezapelacyjnie podwójnego złotego medalistę z Barce
lony, pięcioboistę zielonogórskiego Lumźlu Arkadiusza Skrzypaszka, który uzyskał
69-135 punktów. Dalsze miejsca zajęli następni medaliści olimpijscy: 2. Małgorzata
Książkiewicz (strzelectwo — Gwardia Zielona Góra) — 45.427 pkt., 3. Dariusz Goździak
(pięciobój — Lumel) — 37.620 pkt., 4. Maciej Czyżowicz (pięciobój — Lumel)
— 33.365 pkt., 5. Andrzej Huszcza (żużel — Morawski Zielona Góra) — 31.064 pkt.
6. Anna Sulima (pięciobój — Lumel) — 29.298 pkt., 7. Grzegorz Krawców (kajakar
stwo — Nowa Sól) — 27.224 pkt., 8. Lucjan Błaszczyk — (tenis stołowy — Lumel) —
23.122 pkt., 9. Jarosław Szymkowiak (żużel — Morawski) — 19.296 pkt., 10. Jacek Kub
ka (strzelectwo — Gwardia) — 11.383 pkt.
(Ciąg dalszy na str. 3)

„Gazetka Plebiscytowa" na str.
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Amerykańscy przeciwnicy
aborcji, pozbawieni po raz
pierwszy od 12 lat poparcia
Białego Domu, demonstrowali
w sobotę drugi dzień z rzędu
przeciwko prawu do usuwa
nia ciąży, blokując w przeszło
20 miastach USA kliniki do
konujące tych zabiegów.
Policja aresztowała setki
osób, w tym aktywistów, któ
rzy przykuwali się łańcucha
mi lub przytwierdzali klejem
u wejścia do tych klinik, aby
zagrodzić drogę pacjentkom.
(Ciąg dalszy na str. 2)
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W ciągu 19 minut Sejm
zmienił w sobotę zdanie co
do projektu ustawy, która
miała umożliwić rządowi ob
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Duże straty w energetyce
Przez dwie ostatnie doby
szalała na środkowym Nadodrzu wichura. Temperatura
sięgała lokalnie plus 15 st. C
i padał deszcz. Jak na sty
czeń, zjawisko niezwykłe.
Wiatr wiał z prędkością 26
metrów na sekundę, a w po
rywach do 30 metrów. Naj
więcej szkód było w energe
tyce. W woj. zielonogórskim
przerwane zostały dwie linie
wysokiego napięcia Szprota
wa — Przemków i Żary —
Bronowice. Uszkodzonych zos
tało
36 ciągów liniowych
(Ciąg dalszy na str. 2)

i oczekiwania aa referendum

Zjazd społecznych komitetów
popierających referendum w
sprawie karalności przerywania
ciąży odbędzie się najprawdopo
dobniej w drugiej połowie lu
tego — poinformowała pos. Bar
bara Labuda po posiedzeniu
Międzyklubowego Zespołu Par
lamectarnego ds. referendum.
Labuda dodała, że zjazd odbę
dzie się z pewnością po ostate
cznej decyzji parlamentu w
sprawie ustawy o planowaniu
rodziny, co jest przewidywane
na połowę lutego. Nie kryła,
że decyzje, tak komitetów, Jak
i międzyklubowego zespołu, bę
dą determinowane ostatecznym
kształtem ustawy.
Podczas posiedzenia omawia
no propozycję ewentualnego
sformalizowania działalności ko
mitetów. Odpowiednie projekty
(w grę wchodzi m.in. inożll-

Czołowa
z karetką
W piątek, 22 bm. w woj. go
rzowskim wydarzyły się dwa
śmiertelne wypadki drogowe.
Ok. godz. 20.15 koło wsi Brzoza,
na drodze Strzelce — Gorzów,
kierujący oplem kadetem po
trącił idącą poboczem 39-letnią
kobietę, która zginęła na miej
scu.
Jeden trup i trzy osoby ran
ne, to skutki zderzania samo
chodu datsun z karetką pogo
towia w Gorzowie, na ul. Kostrzyńskiej, ok. godz. 23.35. Da
tsun, kierowany przez 19-letnie
go mężczyznę, zjechał nagle w
iewo i uderzył czołowo w jadą
cą z przeciwka karetkę. Kiero
wca datsuna zginął na miejscu,
ranni zostali też pasażer tego
auta oraz kierowca karetki i
wieziona nią pacjentka.
(sc)

wość utworzenia partii politycz
nej lub stowarzyszenia) zostaną
przygotowane w przyszłym ty
godniu na posiedzeniu zespołu.
Pos. Labuda dodała, że zjazd
wypowie się w sprawie propo
zycji rozszerzenia pola zaintere
sowania komitetów o sprawy
związane m.in. z oświatą sek
sualną, pomocą dzieciom osie
roconym oraz przypadkami ła
mania wolności i swobód oby
watelskich, v/ tym do nieingerowania państwa w światopo
gląd obywateli.

k o a lic ja
e m e ry to m

niżenie podstawy waloryzacji
emerytur i rent. Najpierw
Izba nie zgodziła się — nie
znaczną większością — na od
rzucenie ustawy, poczym, po
przegłosowaniu kilku popra
wek, ustawę odrzuciła — rów
nic nieznaczną większością.
Ta decyzja Sejmu oznacza
dodatkowe obciążenie budżetu
państwa kwotą ok. 13 bln zł
z tytułu zwiększenia dotacji
do funduszu ubezpieczeń spo
łecznych.
Rządowy projekt z 25 listo
pada ub.r. przewidywał moż

Na krawędzi
nowej wojny

Zwalone przez wiatr drzewo zatarasowało część jezdni w po
bliżu Ochll i zerwało kabel telekomunikacyjny.
Fot.: T. GAWAŁKIEWICZ
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Rozejm mimo atakOw
Irak oświadczył w niedzielę, że nadal utrzyma rozejm zade
klarowany ze względu na zaprzysiężenie prezydenta Billa Clinto
na, mimo ataków amerykańskich samolotów w północnej i po
łudniowej strefie zamkniętej dla lotnictwa irackiego.
Ministerstwo spraw zagranicznych zaprzeczyło w oświadcze
niu, opublikowanym przez iracką agencję INA, że irackie siły
przeciwlotnicze otworzyły w sobotę ogień do trzech amerykań
skich samolotów w strefie południowej.
Amerykański: departament obrony oświadczył w sobotę, że sa
moloty floty woiennej Stanów Zjednoczonych zbombardowały
sieć radarów w południowym Iraku po tym jak zostały zaatako
wane przez obronę przeciwlotniczą Bagdadu w trzecim tego ro
dzaju incydencie w ciągu trzech dni.

Clint Eastwood
jako najlepszy re
żyser (za western
„Unforgiven”, w
którym sam też
gra), brytyjska
aktorka Miranda
Richardson za ro
lę w „Enchanted
April” I Tim Ro
bbins za postać
stworzoną w fllmle „The Player”
znaleźli się wśród
tych, którzy zdo
byli w sobotę Zło
te Globusy, nagro
dy przyzna wane
przez Hollywoo
dzkie Stowarzy
szenie Prasy za
granicznej. Złotb
Globusy rozdzie
lono po raz 50. Za
najlepszy
film
dramatyczny uz
nano „Scen t of a
Woman”, nagra
dzając także grarającego w nim
Al Pacino.
Na zdjęciu: Cllnt
Eastwood ze sta
tuetką „Złotego
Globu”.
PAP/ CAF - EPA
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Ofensywa przeciwko Serbom
została zakończona — oświad
czył w niedzielę wieczorem
przed kamerami zagrzebskiej te
lewizji prezydent Chorwacji
Franjo Tudjman.
Chorwaci — jak stwierdził —
osiągnęli swój cel, którym by
ło zapewnienie bezpośredniego
połączenia z południową częścią
kraju przez przeprawę w Maslenicy. Wprawdzie most w Ma
slenicy nadal jest zniszczony —
wysadzili go w powietrze Serbo
wie jeszcze podczas walk w
1991 roku — ale chorwaccy sa
perzy rzucili już most pontono
wy, dzięki czemu można zorga
nizować w miarę normalną ko
munikację z południową Chor
wacją.
Sytuacja w południowej Chor
wacji staje się coraz bardziej
napięta. Serbowie twierdzą, że
walki nadal trwają a Chor
waci angażują w nie wciąż
nowe oddziały. Władze nowej
Jugosławii zapowiedziały, że
udzielą wszelkiej możliwej po
mocy — nie tylko humanitar
nej — Serbom mieszkającym
Krajinie. Belgrad zwrócił się
do sekretarza generalnego ONZ
z wnioskiem o zwołanie pilne
go posiedzenia Rady Bezpieczeń
stwa, które byłoby poświęcone
„chorwackiej agresji”.

liwość obniżenia podstawy
waloryzacji emerytur i rent
z obecnych 100 do 91 proc.
przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce. Został on w
grudniu
ub. r.
odrzucony
przez Izbę, Jednak po głoś
nej sprawie „podwójnego gło
sowania” przez jednego z po
słów w tej sprawie — odbyło
się ponowne głosowanie, w
wyniku którego projekt skie
rowano do komisji.
Zanim Sejm w sobotę od
rzucił całość ustawy, przyjął
(Ciąg ¿alszy na str. 2)

Obradujący 23—24 bm. w War
szawie I Kongres Unii Pracy
potwierdził socjaldemokratycz
ny charakter tego ugrupowania
oraz wiodącą pozycję Ryszar
da Bugaja, który został wy
brany na przewodniczącego UP
przy sprzeciwie zaledwie G z
blisko 200 delegatów. Honoro
wym przewodniczącym UP zos
tał Karol Modzelewski.
UP, która jako „ugrupowanie
nie będące ani postsolidarnoś
ciowym, ani postkomunistycz
nym” chce dotrzeć ze swoją
ofertą programową do środo
wisk pracowniczych, skrytyko
wała rezultaty gospodarcze
ekip rządzących w Polsce w
ciągu ostatnich 3 lat i zapo
wiedziała ofensywę programo
wą i polityczną.
Kongres opowiedział się za
neutralnością światopoglądową
i rozdziałem Kościoła od pań
stwa. Wyraził poparcie dla
Ruchu Komitetów na rzecz Re
ferendum i zapowiedział dalszy
wsparcie UP dla tej inicjaty
wy.

Zapowiedź
szczytu
Prezydent Rosji — Borys Jel
cyn i USA — Bill Clinton uz
godnili w czasie sobotniej roz
mowy telefonicznej, że w naj
bliższym czasie, w neutralnym
kraju, odbędą spotkanie na
szczycie. Poinformowała o tym
służba informacyjna Jelcyna.
Inicjatorem sobotniej rozmo
wy telefonicznej był Clinton,
który zadzwonił, by omówić
perspektywy dalszej współpra
cy między USA i Rosją; obie
cał też udzielić poparcia dla de
mokratycznych reform w Ro
sji.

Wideo czy sala
gimnastyczna?
Ferie będą biedne. W tym
roku zostały pozbawione do
tacji z Ministerstwa Eduka
cji Narodowej. Placówki za
silane z budżetu kuratorium
mogą liczyć jedynie na włas
ne, wygospodarowane, środ

ki i pomysłowość swoich pra
cowników. Na akcję zimową
wydadzą ok. 500 min zł. Oso
bom zatrudnionym na czas
ferii do pracy z dziećmi za(Ciąg dalszy na str. 2)
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Bydgoszcz, ul. Równa 1, tel. 63-20-41
Koszalin, ul. ZWM15 A, tel. 45-31-97
Piła, ul. Śniadeckich 28 B, tel. 13-83-55
Zielona Góra, ul. Lisia 10, tel. 64-467
Szczecin, ul. Lutniana 39. tel. 23-08-18
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„Poznańskiej Pyry“
nad„Drożdżami“
Najwięcej emocji i czasu w
irakcie obrad Poznańskiego
Koła Unii Wielkopolan po
chłonęły bynajmniej nie pro
blemy gospodarcze, ale spory
o nazwę nagrody, która ma
być przyznawana osobom wy
różniającym się w pracy dla
regionu. Jedni zażarcie opto
wali za „Srebrną Pyrą Poz
nańską'* o kształcie dorodne
go ziemniaka, drudzy kpili z
pomysłu, twierdząc że lepsza
jest nazwa „Drożdże", bo ta
pyra coś niepoważna. Byli i
tacy, którzy twierdzili, że Po
znańskie Koło Unii Wielko
polan wpierw samo powinno
wykazać się inicjatywami, a
potem nagradzać innych za
inicjatywy.

- S w io f u w ie lb ia

ZAPRASZAMY
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ZIELONAGÓRA, ul. Faktyczna 14 (D.H. .POLON"), tel. 48-51/59
WOLSZTYN, ul. Przemysłowa7, tel. 20-06
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Diuga „karta“
Kaczyńskiego
(Ciąg dalszy ze str. 1)

AUSTRIACY PRZECIWKO KSENOFOBII
Największa w powojennej Austrii manifestacja odbyła
się w sobotę wieczór na wiedeńskim Hcldeplatz (Placu
Bohaterów) | pobliskich ulicach. Uczestnicy — było ich
około ćwierć miliona — protestowali przeciwko szerzonej
przez prawicowo-nacjonalistyczną Austriacką Partię Wol
nościową (FPOe) Joerga Haidera niechęci do obcokrajow
ców.

EWAKUACJA
„OMYŁKOWO" WYPĘDZONYCH
13
„omyłkowo” deportowanych przez Izrael Palestyń
czyków repatriowały do Izraela trzy helikoptery armii
brytyjskiej, wypożyczone Międzynarodowemu Komitetowi
Czerwonego Krzyża (MKCK). Do Hajfy przywieziono też
czterech innych ciężko chorych Palestyńczyków, którzy —
po wydaleniu przed pięciu tygodniami przez Izrael — prze
bywali wraz ze swymi 400 towarzyszami niedoli na ziemi
niczyjej, między pozycjami izraelskimi i libańskimi.

DWIE MIARY ONZ
Szef libańskiej dyplomacji Fariz Bueiz zaapelował w so
botę do ONZ, by „zrezygnowała z uprawiania polityki
dwóch różnych miar” przy wcielaniu w życie swych re
zolucji, tzn. by traktowała tak samo wszystkie kraje, któ
re naruszają uchwalone prze* nią rezolucje. „ONZ musi
zdać historyczny egzamin i zmusić Izrael do wcielenia w
życie rezolucji 799 RB ONZ nakazującej repatriację bez
prawnie deportowanych Palestyńczyków” — powiedział
minister.

LITWINI WYBIORĄ PREZYDENTA
Kampania przed wyborami prezydenckimi na Litwie
rozpoczęła się oficjalnie w sobotę. Jak wykazują badania
opinii publicznej głównym faworytem w wyborach jest
p.o. prezydenta Algirdas Brazauskas.
3,5 min mieszkańców Litwy będzie wybierało 14 lutego
między byłym komunistą, a obecnie nacjonalistą Brazauskasem i jego jedynym rywalem Stasisem Lozoraitisem, litewskim ambasadorem w USA. Pozostałym pięciu
kandydatom nie udało się uzyskać wymaganych 20 tys.
podpisów, by móc startować w wyborach.

„OCHOTNICY”
ODLECIELI DO IRAKU
Bosyjski polityk nacjonalistyczny Władimir Zyrynowski
pożegnał w niedzielę na lotnisku w Moskwie paramilitar
ny oddział „ochotników'’, którzy polecieli do Iraku, by
walczyć przeciwko Ameryce I pomóc w organizacji nowej
rosyjskiej arm ii

Źyrynowski, który nawołuje do odrodzenia imperialne
go Rosji, uroczyście odprawił swych ludzi na pokład sa
molotu „Aerofłotu” lecącego na Bliski Wschód. Partia
Żyrynowskiego dąży do restauracji rosyjskiego imperium
w granicach z 1917 r., w których znajdowały się trzy kra
je nadbałtyckie i Finladia.

WYMIANA ZAŁÓG NA ORBICIE
Z kazachskiego Bajkonuru wystrzelono w niedzielę rano
rosyjski statek kosmiczny Sojaz TM-16 z Giennadijem
Manakowem 1 Aleksandrem Foleszczukfem na pokładzie.

Ma on połączyć się we wtorek ze stacją orbitalną Mir
i zmienić na pół roku jej załogę, którą tworzą od sierp
nia ub.r. Anatolij Sołowiow i Siergiej Awdiejew.

NIEMCY HANDLUJĄ Z SERBIĄ
Mimo embarga Narodów Zjednoczonych liczne firmy
niemieckie potajemnie handlują % Serbią i Czarnogórą
czyli tzw. nową Jugosławią. Tygodnik „Der Spiegel” do
niósł, że władze badają 180 przypadków, a w 50 jutż

wszczęły postępowanie. Ośmiu przedsiębiorców tymcza
sowo zatrzymano. Grozi Im kara co najmniej dwóch lat
więzienia.

PRZELOTY BEZ ZEZWOLENIA
Premier Turcji Sulejman Demirel oświadczył w sobotę,
że USA nie pytały o zezwolenie na przelot nad teryto
rium tureckim samolotów bojowych z lotniskowca „Ken
nedy”.

Telewizja NBC podała, że samoloty bojowe z lotnis
kowca „Kennedy”, który znajduje się w pobliżu wybrze
ża tureckiego na Morzu Śródziemnym, nie miały zezwo
lenia ze strony Ankary na przelot nad terytorium Turcji
w drodze do Iraku.

IRAN KUPIŁ BOMBĘ ATOMOWĄ
Iran kupił poradzieckie bomby atomowe w Kazachsta
nie I w Tadżykistanie, a obecnie pracuje nad systemami
przenoszenia tych pocisków — pisze w najnowszym nu
merze niemieoki tygodnik „Focus”.

Zdaniem tygodnika, Iran kupił przed rokiem w Kazach
stanie — a za pośrednictwem Tadżykistanu — dwie gło
wice atomowe, bombę atomową oraz atomowy pocisk
artyleiyjski. Tygodnik powołuje się na amerykańskie
źródła wywiadowcze. Według tych źródeł głowice bojo
wo — o mocy 40 kiloton — zostały przygotowane „do
użytku” przez rosyjskich ekspertów.

OFIARY POWODZI W NIEMCZECH
Pierwsi* wielka powódź w Niemczech północnych od
prawie 17 lat stała się w nocy z piąta na sobotę przyczy
ną śmierci trzech ludzL Przy sile wiatru dochodzącej do

10 stopni w skali Beauforta i opadach gradu, na Łabie
Zewnętrznej koło Cuxhaven przewróciła się łódź pilota.
Dwóch członków załogi utonęło, trzeci zmarł w szpitalu
na skutek wychłodzenia organizmu.

SŁOWACY BIJĄ MONETY
W miasteczku Kremnicy rozpoczęło się uroczyste bicie
monet słowackich, pierwszych po zaniku Czechosłowacji
z końcem ubiegłego roku. Są to monety o nominale 10

mum UW Kaczyński, Jan Pa
rys, Antoni Macierewicz i
Adam Glapiński powtarzali
sformułowane w swej książ
ce zarzuty pod adresem Le
cha Wałęsy i jego współpra
cowntków, m.in. o powiaza
nia ze Służbą Bezpieczeńst
wa PRL.
Kaczyński ponowił zapo
wiedź „wielkiego rajdu po
Poilsee” na rzecz wcześniej
szych wyborów prezydenckich
i parlamentarnych. Zarówno
prezes PC, jak i Parys —
lider Ruchu Trzeciej Rzeczy
pospolitej, wyrazili nadzieję
na wspólny blok centroprawi
cy w tych wyborach.
Mimo, że spotkanie zosta
ło zorganizowane przez Nie
zależne Zrzeszenie Studen
tów UW, przeważającą więk
szość jego uczestników stano
wili ludzie starsi. Według or
ganizatorów, w spotkaniu
uczestniczyło
ok. 2,5 tys.
osób.
,.Nie będziemy komentowali
każdego wystąpienia auto
rów „Lewego czerwcowego”,
— powiedział zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta Lech
Falandysz, poproszony przez
PAP o skomentowanie spot
kania na UW.

W yrok
z b liż a

s ię !

„Kurier”
wprokuraturze

Redaktor depeszowy: TAD EUSZ NO R M AN
Serwis Informacji krajowych i zagranicznych opraco
wany na podstawie PAP, Reutera I ĄFP.

poprawkę polegającą na pod
niesieniu podstawy waloryza
cji z 91 proc. (proponowa
nych przez rząd) do 95 proc.
Wniosek w tej sprawie zgło
sił pos. Marek Borowski. W
szeregach koalicji „nastąpiła
konsternacja” po przyjęciu
tej poprawki — przyznał póź
niej pos. Bronisław Geremek.
Część posłów najwyraźniej
pogubiła się i nie wiedziała,
czy ma głosować za ustawą,
która nie w pełni uwzględ
nia propozycje rządowe.
Ugrupowania koalicyjne po
stanowiły w tej sytuacji wy
stąpić z nową inicjatywą usta
wodawczą w tej sprawie. Już
w sobotę da laski marszałko

wskiej wpłynął nowy pro
jekt nowelizacji niektórych
ustaw dotyczących zaopatrzę
nia emerytalnego.
Projekt ten w niewielkim
tylko stopniu różni się od do
kumentu odrzuconego przez
Sejm — także w sobotę —
na skutek pogubienia się po
słów koalicyjnych. Przewidu
je delegację dla Rady Mini
strów pozwalającą na ustalę
nie 91-procentowej pod9tawy
waloryzacji emerytur i rent.
Jednakże — i to jest nowum
— tylko w przypadku, gdy
dotacja do Funduszu Ubez
pieczeń Społecznych przewi
dziana w ustawie budżetowej
będzie wyższa niż 5 proc.
wydatków na ubezpieczenia
społeczne.

F E R IE
(Ciąg dalszy ze str. 1)
płaci kuratorium, ale kwoty
są minimalne. W tym roku
po raz pierwszy odczuło się
zainteresowanie samorządów
terytorialnych wypoczynkiem
dzieci. Wsparcie finansowe
jest wyraźne.
Około 70 placówek oświato
wych w woj. zielonogórskim
zorganizowało tak zwane pół
kolonie. Weźmie w nich udział ponad 5 tys. dzieci. Są
to głównie uczniowie młod
szych klas, których rodzice
nie chcą zostawiać bez opie
ki. Odpłatność jest różna, w
zależności od ilości posiłków
i zaplanowanych atrakcji.
Tam gdzie jest jeden posiłek
rodzice płacą ok. 10 tys. zł
dziennie, tam gdzie organizo
wane są wycieczki do 150
tys. zł. Na przykład Między
szkolny Ośrodek Sportowy w
Żarach oferuje codziennie dla
40 osób wycieczkę w Kotlinę
Jeleniogórską. Kilka ośrod
ków z terenu województwa
będzie dowoziło dzieci na ba
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sen do Drzonkowa i Zielonej
Góry. Będą czynne sale gim
nastyczne tych ośrodków. Naj
większym współorganizato
rem ferii są organizacje har
cerskie. Na obozy wyjedzie
tysiąc dzieci. W tak zwa
nych harcerskich centrach
bawić się będzie kolejne 5
tys. dzieci.
Na wieksze zainteresowanie
swoją działalnością liczą oś
rodki kultury, do których
warto zajrzeć w ciągu naj
bliższych dwóch tygodni.
Nie ma co ukrywać, że
większość dzieci to wideoma
nii, że bajki i filmy wystar
czą za całą rozrywkę. To je
dnak najbardziej niezdrowa
forma wypoczynku. Do szkoły
będzie można przecież pójść
bez stresu. Może warto spró
bować. Czynne będą niemal
wszystkie szkoły. Tylko re
mont pozwala na zamknię
cie drzwi. W placówkach tych
otwarte będą świetlice, sale
komputerowe, sale gimnasty
czne i siłownie.
mak

Posłowie wnioskodawcy po
prosili marszałka o rozpatrzę
nie projektu w trybie pilnym.
Sejm podjął, po raz wtóry,
problem 416 tys. osób, które
utraciły w grudniu ub. r. pra
wo do zasiłku dla bezrobot
nych.
Izba ponownie skierowała
do
komisji
proponowaną
przez posłów KPN zmianę w
ustawie a zatrudnieniu i bez
robociu, polegającą na prze
dłużeniu okresu wypłaty za
siłków dla bezrobotnych w
rejonach o bezrobociu przekraczającąm 10 proc.
Do dalszych prac w komi
sjach Izba skierowała także
projekt ustawy o samorządzie
powiatowym. Odrzuciła nato
miast zgłoszony przez posłów
KPN projekt ustawy o sa
morządzie wojewódzkim. Po
rządek dzienny posiedzenia
nie został wyczerpany w cią
gu trzech dni. Obrady Sejmu
zostały odroczone do 3 lutego.
CICHE UPOMNIENIE
Po raz pierwszy w historii
obecnego Sejmu, poseł został
ukarany za obrażanie posłów
Sojuszu Lewicy Demokratycz
nej.
Na wniosek pos. Tadeusza
Iwińskiego (SLD) skierowane
go do marszałka Sejmu Komi
sja Regulaminowa i Spraw Po
selskich ukarała pos. Jacka Tur
czyńskiego ze Zjednoczenia
Chrześcijańsko - Narodowego
upomnieniem. Pos. Turczyński
obrażał posłów lewicy podczas
dyskusji na temat majątku po
byłej PZPR. Faktu tego jak na
razie nie odnotowała żadna z
warszawskich gazet.
(Łuż)

Podstawą wszczęcia postę
powania wyjaśniającego a
obecnie już przygotowawcze
go. było złożenie w prokura
turze doniesienie ok. 30 osób
o popełn<en;u przestępstwa
obra^v ich uczuć religijnych.
Red^kcia dziennika twierdzi,
że tekst utworu zamieściła
przy okazi; onisywania spra
wy wyemitowania tej p:osen
ki w radiowej Trójce. W za
skarżonvm artykule „Kurie
ra” znalazły się wyoowiedzi
redaktorów naczelnych miej
scowych rogłośni PR oraz sta
nowisVo sekretarza general
nego ZChN-u Mirosława Ja
kubowskiego, który uznał, że
,.w tekście piosenki są tre
ści obrażające uczucia religij
ne katolików”.
Za obrazę uczuć religijnych
innych osób przez publiczne
znieważenie przedmiotu czci
religijnej lub miejsca prze
znaczonego do publicznego
wykonywania obrzędów reli
gijnych, Kodeks Karny prze
widuje karę pozbawienia wol
ności do lat 2, ograniczenia
wolności lub grzywny.

scowości pozbawionych zos
tało dopływu prądu.

Energetycy, na granicy ry
zyka, pracowali dzień i noc.
W Zielonogórskiem
co naj
mniej 100 osób. Do niektó
rych linii był bardzo utrud
niony dojazd. Wczoraj
do

godz. 15 straż pożarna w Zie
lonogórskiem wyjeżdżała do
jednego tylko niewielkiego
pożaru, natomiast dziesiątki
razy ekipy strażackie wzy
wane były do usuwania pa
dających drzew na drogach
i szosach oraz w pobliżu'do
mów.
W podmuchach wiatru sy
pały się dachówki i pękały
szyby. Jeśli okna nie były
gdzieś domknięte, to zosta
wały tylko puste ramy, bez
s?:yb. Wiatr uszkodził wiele
anten telewizyjnych.
Naj
bardziej wichura dała
się
we znaki w południowej cięści woj. zielonogórskiego.
W Gorzowskiem też wiało

mocno. W nocy z soboty na
niedzielę ciśnienie spadło do
992 Hp. Wczoraj wiatr wiał

Samobójstwo
w tatrzańskiej jaskini
W niedzielę w tatrzańskiej
jaskini
Dziura
znaleziono
zwłoki mieszkańca Białego

stoku. Jego kolega został w
stanie ciężkim przewieziony
do szpitala. Prawdopodobnie
była to próba samobójstwa
— podało Tatrzańskie Ochot
n cze Pogotowie Ratunkowe.
Jak poinformował Adam
Marasek z TOPR, ratownicy
zostali powiadomieni o wo
łaniach o ratunek dochodzą

POLICJA
W nocy z 23/24 bm. do
sklepu motoryzacyjnego ko
ło CPN przy ul. Sulechowsklej w Zielonej Górze dos
tali się, przez wykutą w mu
rze dziurę, złodzieje. Zabrali
akcesoria samochodowe róż
nego rodzaju na dość znacz
ną kwotę — 70 min zł.

cych z jaskini. Po przyby
ciu na miejsce stwierdzili, że
prawdopodobnie
mężczyźni
chcieli
pozbawić się życia
przez otrucie.
Na samobójstwo wskazuje
także fakt, że na jednym z
grobów na starym cmentarzu
zakopiańskim znaleziono list
mieszkańców
Białegostoku,
w którym zapowiedzieli, że
odbiorą sobie życie w Ta
trach.

Również w nocy z 23/24 bm.
do kiosku spożywczego przy
uL Gwiaździstej w Gorzowie
dostali się włamywacze i za
brali stamtąd słodycze i róż
ne produkty spożywcze war
tości około 20 min zł.
W niedzielę w godzinach
rannych do samochodu mar
ki nissan, zaparkowanego na
placu Staromiejskim w Go
rzowie, przez wybitą szybę
dostał się złodziej i zabrał ęi
dioodtwarzacz, kasety i ra
dio CB. Wartość strat (łącz
nie z wybitą szybą) ~ 15
min złotych.

POŻARY
W późnych godzinach wie
czornych w niedzielę, wybuch!

za średnią prędkością 12 m
na sek, osiągając w pory
wach 25 m na sek., czyli 90
km na godz. Taka siła wia
tru oznacza już duże szkody
w drzewostanie i liniach
energetycznych,
fruwały
także znaki drogowe i frag
menty dachów.
W niedzielę w południe w
gorzowskim rejonie energe
tycznym wyłączonych było
14 stacji transformatorowych,
najwiecej w okolicach Strze
lec
Kraj., Zwierzynia i
Kurowa, a jedna, niedaleko
podgorzowskich Wieprzyc, po
upadku ogromnej topoli cał
kiem się spaliła. Dokuczli
we były również chwilowe
zaniki prądu na sieciach wy
sokiego napięcia, gdyż huś
tane wichrem przewody sty
kały sie i powodowały zwar
cia. Najwięcej linii niskiego
napięcia wichura zerwała na
przedmieściach Gorzowa, za-
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(Ciąg dalszy ze str. 1)
Wystąpienia sobotnie, naj
gwałtowniejsze od kilku lat,
były poniekąd odpowiedzią na
piątkowa decyzje prezydenta
Billa Clintona, który postano
wił zliberalizować przepisy do

pewnając także służbom ener
getycznym bardzo pracowitą
n‘edzielę. Kilkakrotnie
do
zwalonych drzew wyjeżdża
li strażacy, usuwając tara
sujące przejazd kłody koło
Strzelec Kraj. i Bobowicka.
Gd>by tak policzyć łączne 1
u ieloletnie koszty usuwania
szkód w energetyce na sku
tek wichrów, to na pewno
byłyby one wyższe od kosz
tów zamiany sieci napowie
trznych na podziemne. Ale
wtedy również gazety stra
ciłyby jeden z dyżurnych te
matów...
W innych województwach
zwłaszcza na Wybrzeżu i w
Szczecińskiem, a także w po
łudnioy/ej części Polski skut
ki wichury są groźniejsze.
Doszło do wypadków i ofiar
w ludziach. Promy polskie i
statki rybackie nie wycho
dzą v/ morze. Darłowo zagro
¿one jest powodzią,
(sz) (sc)

GORZÓW. Z udziałem
53 delegatów obradował
Wojewódzki Kongres Stron
nictwa Demokratycznego,
który ocenił sytuację w
tej organizacji oraz omó
wił niektóre problemy spo
łeczne. Przewodniczącym
Rady Okręgowej SD został
wybrany lekarz z Gorzo
wa Jan Jarosz.
(sc)

L

tyczące aborcji. Anulował czte
ry ustawy restrykcyjne obo
wiązujące od czasów poprze
dnich prezydentów Ronalda
Reagana i George’a Busha.
Przestały obowiązywać prze
pisy. ograniczające dokony
wanie aborcji tylko do klinik
otrzymujących pieniądze z
kas państwowych. Zniesiono
również ograniczenia w finan
sowaniu orać badawczych nad
płodem. Zezwolono także na
znacznie szersze niż do tej po
ry korzystanie z amerykań
skich szpitali wojskowych za
granicą kobietom pragnącym
dokonać aborcji. Wreszcie,
Clinton polecił, aby wyjaśnio
no. czy usprawiedliwiony jest
zakaz stosowania francuskiej
pigułki aborcyjnej RU 486 na
terenie Stanów Zjednoczo
nych.
W trakcie kampanii wybor
czej Clinton podkreślał, że
nie pochwala aborcji, ale
uważa, że kobieta ma prawo
do decydowania o utrzymaniu
bądź orzerwaniu ciąży.
..Usuwanie ciąży powtono
być bezpieczne i legalne, ale
rzadkie” — powiedział prezy
dent w piątek.
Watykan wyraził w sobotę
niezadowolenie z decvzii Clto
tona. ,.Osservatore Romano”
naoisał w artykule redakryi
nym. że tych którzy mieli
nadzieje, iż nowy prezydent
USA orzejawi troskę o prawa
człowieka. ,.sr>ot>ał''> wielkie
rozczarowanie” Piątkowe roz
porządzenia Clintona stano
wią zdaniem Watykanu ..uoo
karzającą porażkę” ludzkości.

L u b rz y

Sądowy epilog po
14 kwietnia 1984 roku zgi
nął w Lubrzy niedaleko jezio
ra, Mirosław A. Śmierć —
jak formułuje akt oskarżenia
— była następstwem strzału
z pistoletu służbowego. Strze
lał funkcjonariusz MO —
Leon N., który w ubiegłym ty
godniu stanął przed Sądem
Wojewódzkim w Zielonej Gó
rze. Wkrótce po tym tragicz
nym zdarzeniu sprawa zosta
ła umorzona przez prokuratu
rę. W rezultacie raportu sej
mowej „komisji Rokity” Pro
kuratura Generalna nakazała
podjąć umorzone śledztwo.
Po 2-letnim ponownym śle
dztwie w tej sprawie Proku
ratura Wojewódzka sporządzi
ła akt oskarżenia przeciwko
Leonowi N.

pożar w PGR Gtaiewo w
gminie Międzyrzecz. Spłonęła
konstrukcja dachu nad chlew
nią. Wstępnie straty ocenia
się na 20 min zł. Przyczyny
poiaru jeszcze nie są znane.

GRANICA
Tylko na wjazd (wyjazd z
Polski następuje po weeken
dzie po godz. 22 w niedzielę)
kierowcy ciężarowych pojaz
dów czekali: w Olszynie — 20
odz., Gubinie — 16 godz.,
wiecku — 10 godzin.
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GORZÓW. W miniony
piątek — 22 bm. — woje
woda Zbigniew Pusz spot
kał się z burmistrzem mia
sta i gminy Pełczyce Miro
sławem Klukiem. Przedys
kutowali oni problemy,
związane z rosnącym bez
robociem w tej gminie
(obecnie 32 proc. ludności,
czynnej zawodowo) oraz z
możliwościami sprawnego
dokonania przekształceń
własnościowych zakładów
rolnych, a także wykorzy
stania turystycznych walo
rów tego zakątka wojewó
dztwa gorzowskiego. Wszy
stko to z myślą o gospo
darczym ożywieniu gminy
oraz stworzeniu nowych
miejsc pracy.
R.G.

Pierwsze starcie Clintona

Duże straty w energetyce

STRAŻACY NA TANKOWCU

Tankowiec, z którego wyciekają tony ropy na godzi
nę, pozostawił za sobą 46-kilometrowy ślad. „Maersk Na
vigator” wiózł niemal dwa min baryłek ropy, zmierzając
z Omanu do Japonii, gdy zderzył się w czwartek z pustym
tankowcem japońskim.

(Ciąg dalszy ze str. 1)

Prokuratura Rejonowa w
Białymstoku, nod nadzorem
Prokuratury
Wojewódzkiej,
prowadzi postępowanie przy
gotowawcze przeciwko redak
cji popołudn*ówki ..Kurier
Podlaski", która w listopa
dzie ub. r. zamieściła tekst
piosenki „ZChN zbliża się”
wykonywanej przez zespół
(Ciąg dalszy ze str. 1)
„Piersi” — poinformował rze
cznik prasowy Prokuratury
średniego
napięcia
oraz
Wojewódzkiej,
Sławomir 610 (!) stacji transformatoro
Luks.
....
« wych. Bardzo wiele
miej
= "¡r-'*1Ą •

i 5 koron słowackich. Potem dojdą do nich także jednoi dwukoronówki. W Kremnicy na środkowej Słowacji bi
to monety od wielu wieków. Tamtejsza mennica wytwa
rzała także przez dziesięciolecia korony i halerze cze
chosłowackie.

Prawdopodobnie trzy dni zajmie strażakom ugaszenie
pożaru na uszkodzonym supertankowou, który pozostawił
po sable olbrzymią plamę ropy na północ od Sumatry
(Indonezja) — poinformował w niedzielę armator statku.

Za g u b io n a koalicja

Wczoraj około godz. 18.40 w
rejonie Gubina Straż Granicz
na zatrzymała 6 Rumunów,
którzy usiłowali nielegalnie
przekroczyć granicę.
(ma)

Krytycznego dnia Leon N.
w towarzystwie mężczyzny,
który pilnował wód przed
kłusownikami, szedł w oko
licy jeziora w Lubrzy. Do
strzegł czterech mężczyzn,
którzy — według jego rela
cji — byli podpici. Wcześniej
zauważył żak w kanale mię
dzy jeziorami i sądził, że są
to kłusownicy. Ludzie ci nie
mieli przy sobie dokumen
tów, wobec tego postanowił
zaprowadzić ich na posteru
nek w celu wyjaśnienia. Użył
w tym czasie broni palnej,
strzelając w powietrze.
Po drodze doszło do incy
dentu, którego następstwem
był śmiertelny strzał. Znajdu
jący się obecnie na rencie b.
milicjant twierdzi, że strzelał
w stanie zagrożenia i w ob
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ronie, leżąc na ziemi. Swiad
kowie, którzy towarzyszyli
ofierze — Mirosławowi A. ze
znali, że milicjant i ofiara
znajdowali się w pozycjach
stojących.
Przeprowadzone
zostały
wizja lokalna i powtórna eks
pertyza, które nie wyklucza
ją żadnej z obu przedstawio
nych wersji.
Rozprawa przerwana zosta
ła do 10 lutego br. Będzie
zeznawał jeszcze jeden świa
dek.
5-osobowemu składowi sę
dziowskiemu przewodniczył
sędzia SW — Andrzej Hoszo
wski,
oskarżał prokurator
Krzysztof Borowiak, bronił
oskarżonego mec. Jan Glin
ko.

(sz)

Promocja nowego dziennika
W ub. piątek w Zielonej
Górze ukazał się pierwszy nu
mer nowego pisma — „Sło
wo — Dziennik Katolicki”,
wydawanego przez spółkę
„Inco-Veritas”, należącą do
Stowarzyszenia PAX. Pod
czas promocji pisma, która
odbyła się w sobotę z udzia
łem duchowieństwa diecezji
zielonogórsko - gorzowskiej,
przedstawicieli partii polity
cznych, dziennikarzy i czytel
ników, przewodniczący Oddzia
łu Wojewódzkiego» PAX —
Karol Irmler powiedział, że
dziennik jest zgodny z zasa

dami prawa kanonicznego i
uzyskał akceptację Prymasa
Polski. Pismo, adresowane
do całego laikatu katolickie
go, ma promować dobro.
„Słowo” ukazuje się 5 razy
w tygodniu w nakładzie co
dziennym 100 tys. egzempla
rzy, w sobotę, niedzielę —
200 tys. Są czynione starania
o utworzenie w Zielonej Gć
rze redakcji zachodniej dzier
nika. Nieoficjalnie dowiedzit
liśmy się, że mutacja zachoc
nia będzie drukowana w Zi<
lonej Górze.
(as
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Umrzeć z głodu,
czy być zatrutym?
W miniony weekend (22-24 bm.) w Legnickiem gościł minister
ochrony środowiska Zygmunt Hortźnanowicz. Zwiedził największe
inwestycje proekologiczne w województwie. Z wicewojewodą Stanis
ławem Wal kowskim oraz dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska
UW Marią Horman omówił problemy dotyczące ochrony środowiska
w Zagłębiu Miedziowym. Spotkał się też z przedstawicielami prasy,
radia i telewizji z całego woiewództwa legnickiego. Przybyli na spot
kanie dziennikarze domagali się rzeczowych odpowiedzi na konkret
ne pytania. Odpowiedzi te były jednak ogólnikowe i nie zadowalały
pytających.
• Ruch Wolności „Pokój” przyznał panu w tym roku Nagrodę
Diamentowego Gwoździa do Trumny Środowiska...
- Nie chciałbym tego komentować. Ale ci, którzy przyznali mi tę
nagrodę z pewnością nie wiedzieli, co robi się w Ministerstwie Och
rony Środowiska i Zasobów Wodnych. Ich opinie nie są ani dokładne
ani prawdziwe.
• Z czym związana jest Pana wizyta w Legnickiem?
- Przyjechałem tu dlatego, że region uznawany jest za jeden
z najbardziej zagrożonych ekologicznie w Polsce. Chcę być wszędzie
tam, gdzie rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo dla środowiska.
Zacząłem od Górnego Śląska i kolejno trafiłem do Zagłębia Mie
dziowego. Wszystko, co mogłem przeczytać na temat tego regionu
w porównaniu z tym, co tu zobaczyłem, bardzo się różni. Na plus.
Dostrzegłem, że dużo tutaj się robi. Jestem mile zaskoczony. Moje
wyobrażenia były dziesięciokrotnie gorsze.
- Jednak o ochronie środowiska w Zagłębiu Miedziowym general
nie mówi się źle. 1taki właśnie jest odbiór społeczny. Jak pan postrze
ga głównego truciciela tego regionu czyli Kombinat Górniczo-Hutni
czy? Tylko pozytywnie?
• Oczywiście, pozostaje tu do zrobienia bardzo dużo. Niemniej
jednak to, co już zostało zrobione i to, co zamierza dokonać nowy
zarząd kombinatu stwarza nadzieję, że w tym regionie naprawdę
będzie można żyć bezpiecznie.
- Zachwyca się pan Zagłębiem Miedziowym. Tymczasem drzewa,
całe lasy umierają tutąj stojąc. Nadleśnictwo twierdzi, że to zdecydo
wana wina kombinatu miedziowego...
- Nie zamierzam bronić obecnego zarządu. Ale zniszczone środo
wisko nie jest efektem jednego roku. Tylko kilkudziesięciu la t Jeżeli
ktoś sądzi, że to wina obecnego zarządu, to się grubo myli.
• Nie odnosi pan wrażenia, że obejrzał pan Legnickie niejako z lotu
ptaka? A gospodarze postarali się pokazać tylko to, co zrobiono tu
dobrego? Widział pan wysiedlane wsie? Schnące lasy? Wyniki badań
krwi dzieci?
- Zdaję sobie sprawę z tego, że zarząd pokazał mi to, co najlepsze.
To zrozumiałe i naturalne. Jednak poinformowano mnie o planowa
nych tu inicjatywach proekologicznych. I to jest pocieszające.
A w programie mojej wizyty są, oczywiście, spotkania z mieszkańca
mi najbardziej zagrożonych wsi
. Taka będzie decyla Ministerstwa Ochrony Środowiska w spra
wie Żelaznego Mostu? Czy zostanie rozbudowany? Stanie się wów
czas potężną bombą ekologiczną z opóźnionym zapłonem... A kombi*
nat twierdzi wręcz, że most limituje jego działalność...

Wybór,
zatrutym? Wszak kombinat jest nie tylko trucicielem,
dobroczyńcą. Daje pracę i płacę. Nie można o tym zapominać...
* A co resort robi dla Zagłębia Miedziowego?
- Chcemy, by ludzie mogli żyć tutaj bezpiecznie. Wymaga to jednak
nakładów. Tymczasem budżet z roku na rok się kurczy... Mimo to
postaramy się, by rozpoczęte już inwestycje proekologiczne były
Kontynuowane.
• Kombinat w ubiegłym roku zapłacił 395 mld zł za gospodarcze
korzystanie ze środowiska. Czy przewiduje się jakieś rozwiązania
prawne, które pozwoliłyby zatrzymać choć część tych pieniędzy
w zagłębiu?

- Niestety, jako minister de facto nie mam żadnego wpływu na
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Ale robię wszystko, by
pieniądze wracały tam, skąd przychodzą. Czy się to uda, nie wiem.
- Jak sytuuje Pan Zagłębie Miedziowe w skali całego krąju pod
względem zatrutego środowiska?

- Najgorszy bez wątpienia jest Górny Śląsk. Potem Karkonosze,
a konkretnie Zagłębie Turowskie i Czarny Trójkąt Zagłębie Mie
dziowe zajmuje w tej klasyfikacji trzecią lokatę.
Niestety, dziennikarzom nie udało się uzyskać konkretnej odpo
wiedzi, z mieszkańcami jakich wsi miał spotkać się min. Hortmanowicz.

A N N A W IE JO W S K A

N o to w a n ia
g ie łd o w e
GORZÓW.
FIAT 126P (92) 47,5; (91) 42;
(90) 26; (88) 29-23,5; (87) 26,523,5; (86) 23; (85) 15; (84) 15,314,8; (83) 13,5; (82) 12,5 i 11,5;
(81) 12 i 10,3. POLONEZ (92)
90, (91) 63; (79) 14. FSO (83)15;
(77) 7,5. VW GOLF (91) 165;
(85) 80; (80) 33 i 25,5; DERBY
(77) 20; JETTA (84) 76; PASSAT (85) 79; OPEL KADETT
(88) 105, (82) 40; MERCEDES
200D (81) 55; AUDI 100 (84) 75;
FORD ESCORT (85) 81; (83)
57; (80) 37,5; SIERRA 2¿D (87)
115; SCORPIO 2,0 (87) 103;
(86) 105, CITROEN AX (89) 79;
BX (86) 82; FIAT PANDA (87)
65, TOYOTA COROLLA (83)
105, MAZDA 626 (83) 44; NIS
SAN SUNNY (86) 120; SKODA
FAVORIT (92) 79; (91) 80;

(sc)

ZIELONA GÓRA.
FIAT 126P: (92) - 46; (91),
41-42,5 (90) - 36,5-38; (89) 28,5-31; (88) 25,5-29; (87) 2223; (86) 19,5-21, (85) 15,5-17;
(84) 14-14,5; (83) 13-13,5; (82)
9-11. POLONEZ (92) 82-85;
(91)72, (89)54; (87) 40-42; (84)
27; (83) 20. FSO 1500 (87) 2530,5; (86) 26; (85) 20,5; (82) 9.
ŁADA SAMARA (92) 92; (90)
75; FORD FIESTA (87) 92; AU
DI (88) 160; (84) 95; (82) 46;
NISSAN SUNNY (91) 140;
FORD SIERRA (85) 67; (83) 61;
(82) 58; FORD ESCORT (83)
55; MITSUBISHI LANCER (92)

195; HONDA ACCORD (87) 98;
RENAULT 21 (88) 94; BMW
(86) 80; (83) 58; OPEL ASTRA
(92) 175. OPEL KADETT (90)
135; (85) 78; (84) 52; TOYOTA
COROLLA (88) 117; VOLKS
WAGEN
97;
?50; VOLKSWAGEN PASSAT
(91) 162; MAZDA 625 (85) 70;
TAVRIA (91) 50; SKODA FA
VORIT (92) 88; (91) 84; MER
CEDES (641) 32,5; HYUNDAI
(90) 106; PEUGEOT 205 (90)
115; PEUGEOT 405 (92) 210;
(89) 180; OPEL OMEGA (88)
140; FIAT UNO (91) 100; (85)
46; SEAT IBIZA (91) 115.

wak.

LUBIN
CINQUECENTO (92) 70088-93; (92) 900-94-105; POLO
NEZ CARO(92) 1,5 - 76-78;
FIAT 126 (92) 46-50; (91) 40-46;
)) 35-40; (89) 30-35; (88) 25; (87) 22-25; (86) 20-23; (85)
17-19; (84) 14-17; (83) 12-15;
(82) 11-13; (81) 9-11; (80) 8-10;
(79) 7-9; FIAT 126 BIS (91) 44;
(90) 40; (89) 37; (88) 33; (87) 31;
FSO 1500 (90) 42-47; (89) 3134; (88) 30-34; (87) 25-31; (86)
20-26; (85) 17-21; (84) 16-19;
(83) 14-16; (82) 12-15; (81) 1013; POLONEZ (91) 60-70; (90)
52-60; (89) 43-50; (88) 40-44;
(87) 36-41; (86) 30-36; (85) 2529; (84) 22-27; (83) 20-24; (82)
16-21; (81) 15-18; SKODA FA
VORIT (92) 86; (91) 83; (90) 78;

S

Ziem ia dla parafii
Kuria Metropolitarna Szczecirisko-Kamieńska
zwróciła się do wojewody gorzowskiego o przeka
zanie ponad 30 parafiom z północnej części tego
województwa po 15 ha gruntów rolnych - poinfor
mował Piotr Slezion, dyrektor Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp, Decyzje w tej sprawie jeszcze nie
zapadły.
Zgodnie z uchwaloną jesienią 1991 r. ustawą
o zmianie ustawy o stosunku do Kościoła katolic
kiego w RP, osobom prawnym Kościoła na Zie
miach Zachodnich i Północnych mogą być przeka
zane nieodpłatnie na własność grunty znajdujące
się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi: do
15 ha dla gospodarstw rolnych prowadzonych
przez parafie, ao 50 ha dla diecezji i seminariów
duchownych, do 5 ha dla domów zgromadzeń za
konnych.
Zdaniem dyr. Sleziona, wywiązanie się z tego
ustawowego zobowiązania nie spowoduje proble
mów w woj. gorzowskim. W zasobach PFZ znajdo
wało się tu bowiem w ub. r. 24 tys. ha gruntów.
W woj. gorzowskim jest 121 parafii Kościoła
rzymskokatolickiego, co określa skalę ewentual
nych wystąpień o przekazanie ziemi na ok. 1800 ha.

K R A JU

Załatwiono wnioski dwóch z czterech parafii
z rejonu Międzychodu, które wystąpiły do Komisji
Majątkowej w Warszawie o zwrot, na mocy pop
rzedniej ustawy, bezprawnie przejętego majątku,
ziemie te należały do Polski także przed wojną.
Parafia w Międzychodzie przejęła 20 ha gruntów
użytkowanych przez Akademię Rolniczą w Pozna
niu, a parafia w Silnej budynek mieszkalny (wraz
z lokatorami) w Lewicach, z przyległym doń hek
tarem gruntów - poinformował Zbigniew Nowacki,
kierownik oddziału geodezji Urzędu Rejonowego
w Międzychodzie.
Dziennikarz PAP usiłował dowiedzieć się od ks.
proboszcza parafii pw. Ścięcia Świętego Jana
w Międzychodzie, jak parafia zamierza zagospoda
rować przejęte 20 ha gruntów, ale proboszcz od
mówił udzielenia informacji, bez zgody kurii bis
kupiej w Poznaniu.
Od kilku miesięcy oczekiwana jes decyzja Ko
misji Majątkowej w sprawie wniosku Kongregacji
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Ro
kitnie. Mieści się w nim bowiem od wi ilu lat Pań
stwowy Dom Opieki Społecznej dla chłopców z upośledzeniem umysłowym.

PAP

Arkadiusz Skrzypaszek
asem sportu
(Ciąg dalszy ze str.l)
Druga dziesiątka przedstawia
się następująco; 11. Radosław
Walczak (akrobatyka - Gwardia
Zielona Góra), IZ Julita Macur
(strzelectwo • Gwardia), 13. Lars
Gunnestad (żużel - Morawski),
14. Edyta Małoszyc (pięciobój Lumel), 15. Andrzej Greń (pod
noszenie ciężarów - Start Zielona
Góra), 16. Arkadiusz Bachur
(jeżdziectwo-Lumel),
17. Gwi
dona» MarkevfczjSus (koszykówka
- Zastal-Fortum Zielona Góra),
18. Daniel Sagan (tenis stołowy
- Lumel), 19. Dariusz Mejsner
(pięciobój-Lumel) 20. Adrian
Sienkiewicz (akrobatyka - Gwar
dia).
Sklasyfikowano 39 sportow
ców. Na tegoroczny plebiscyt
wpłynęła rekordowa liczba 8131
kuponów, z czego nasi czytelni
cy nadesłali 6637 , a „Gazety
Nowej” 2094.
Óal rozpoczął się o godz
20,00, a prowadzący go redakto
rzy Ryszard Malitowskł i And
rzej
Gajda u m iejętnie

„podkręcali” nastrój oczekiwa
nia i emocji. Około godz. 2200
poznaliśmy „złotą dziesiątkę”.
Nagrody wręczali: wojewoda
zielonogórski Jarosław Ba
rańczak, redaktorzy naczelni obu lubuskich dzienników: Mi
rosław Ratąj i Andrzej Buck,
z-ca redaktora naczelnego „GL”
Jerzy Mischke, oraz kierownik
Wydziału Kultury i Sportu Pa
weł Suder. Obok nagród woje
wody, pucharów i dyplomów re
dakcja naszej gazety postanowiła
uhonorować brązową medalistkę
z Barcelony Małgorzatę Książ
kiewicz. Znakomita zawodnicz
ka Gwardii otrzymała półroczne
stypendium o łącznej wartości 10
min, Arkadiusz Skizypaszek ot
rzymał komputer ufundowany
przez Gazetę Nową. Były również
nagrody indywidualne.
A później była znakomita za
bawa. Nie brakowało też atrakcji,
z recitalem wystąpił Wojtek
Korda przypominając swoje zło
te przeboje z lat siedemdzie
siątych. Słabiej wypadła aukcja „tylko” za 3 miliony złotych

sprzedano zaproszenie na bal or
ganizowany przez Fundację dla
Sportu Arkadiusza Sluzypaszka
i spadochron za „jedyne” 600 ty
sięcy. Nie znalazła nabywcy
żużlowa jawa przekazana na
aukcję przez KS Morawski Ewentualnych nabywców odstra
szyła „wyjściowa” cena 30 milio
nów i jak stwierdził red Malitowski -albo zielonogórscy biznes
meni przez ubiegły rok zubożeli,
albo stali się zn acznie
oszczędniejsi
Przez cały czas trwania sprze
dawano kolorowe wydawnictwo
pośw ięcone historii zie lo 
nogórskiego plebiscytu którego
autorami byli dziennikarze obu
lubuskich gazet A ponadto tań
czono, dyskutowano, spierano
się i wznoszono toasty. Wszyst
ko do białego rana.
Listę nagród dla czytelników
opublikujemy w jutrzejszym wy
daniu „GL”.

LADA 1300 (92) 87; (91) 83; (90)
75; (89) 68; (88) 57; (87) 51;
MERCEDES 200Q (92) 370;
(91) 300; (90) 230; (89) 190; (88)
170; (87) 160; MERCEDES
300D (92) 450; (91) 420; (90)
350; (89) 270; (88) 260; (87) 230;
(86) 195; MERCEDES 190D

PEL ASTRA (92) 180; OPEL
KADETT (91) 1,6-140;
1,6-1
(90) 1,6120;
>;(89)1,6D(89) 1,6D-115; (88)
. . i,6D110; (87) 1,6-90; (86) 1,3-80;

0; (90) 1,8-220; (89) 1,8-170;
(88) 1,8-160; (87) 1,8-140; (86)
1,6-120; (85) 1,8-100; (84) 1,680; (83) 1,8-70; AUDI 100 (91)
240; (90) 170; (89) 140; (88) 135;
(87) 120; FORD SIERRA (91)
2,0-175; (90) 2*0-170; (89) 23D160; (88) 2.ŚD-115; (87) 1,8-90;
(86) 2,3D-80; (85) 2,0-80; (84)
2,3D-70; (83) 2,0-60; (82) 2,3D50; FORD ESCORD (91) 1,3150; (90) 1,3-120; (89) 1,3-110;

(88) 1,3-90; (87) 1,3-85; (86) 1,375; (85) 1,3-70; (84) 1,3-60; (83)
1,3-55; FORD FIESTA (92) 1,1135; (91) 1,1-120; (90) 1,1-110;
1,1-100; (88) 1,1-85; (87)
1-75; (86) 1,1-70; (85) 1,1-60;
i 4) 1,1-50; (83) 1,1-40; (82) 1,1¿5; FIAT UNO (92)-140; FIAT
TIPO (90)-115; RENAULT (90)
21-180; RENAULT CWD (92)
1,9D-170; RENAULT 25 (91)250; RENAULT 15 (89)-75;
VOLVO (92) 340-380; VOLVO
(91) 440-200; (90) 340-100;
BMW (92) 318D - 330; (91)
318D - 310; TOYOTA COROLLA (92)-200; (89)-105; TOYO
TA SUPRA (9l)-420; TOYOTA
CELICA (90)-220; HONDA
CRX (92)-200; HONDA CIVIC
(91)-170; (89)-l 10; HONDA
ACCORD (90)-200;
Samochody ciężarowe: ÍUK
(92)-55; (91)-41; NYSA (91)-40;
FORD (92)-260; (91)-230;
Na giełdę jechało 1481 samo
chodów, podpisano 132 umowy.
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KOMPUTEROWA

NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKJERMCZE

SPRZEDAM konia (klacz). Książ Śląs
ki a

__________________ CGX00645
Z 16/17 stycznia (sobota) skradziono
forda sierrę-ZGV>068& niebieski me
talik, tapicerka jasna, brak radia, pęk
nięty zderzak tylni, paa przedni i lewe
tylne drzwi jaśniejsza, opony „Conti
nental”, na tylnej szybie nalepka „Komes”. Wyznaczam nagrodę • informa
cje - Zielona Góra, tri 626-37,

__________________ CGX00676
DĄB, jesion - sezonowany, L5m3-ku
pię. TeL 66-814.

rc-l. 222-5C,

MAGISTRA farmagi przyjmę. Apte
ka „Zdrowie”. Świebodzin, teL 230-83.
_________________________ 38GS
POSZUKUJĘ pracy z własnym samo
chodem dostawczym (1 tona) Gorzów
teL 320361
________________________ 61GW
FIATA tipo 1991 z ABS • sprzedam.
Przedpłatę na malucha • kuplę. Szcze
cin teL 601-710 do 15.00, po 15.00 Żu
ków teL kier. 0 -« 630-177.
________________________ 189GG
SPRZEDAM • mieszkaniewłasno&ao
we 100 m kw. w 4 rodzinnym domu
z gruntem, telefon, garaż, atrakcyjny
punkt oraz działkę rekreacyjną - Alta
na. Barlinek 62*130.
._________________ 63GW
FSO 12Sp - październik 1990 • sprze
dam. Lubniewice, tri 71-35, po 16.00.
________________________ 234GG
DZIAŁKĘ budowlany w Raculi- sprze
dam. Zielona Góra, ŁeL28-770.
_____________________ BGX00610

ATRAKCYJNApraca Iwysokie zarob
ki w dystrybucji. Gorzów tel 285-19
(do 15.00).
________________________142GW
SPRZEDAM poloneza 1,5 SLEX/1994 przebieg 23 tys. Tri 602-24.
_____________________ BGX00611
SPRZEDAM stara 20 oraz opony 20 x
825. Lipinki Łużyckie uLŁączna 28, teL

cg
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40 posłów i senatorów, głównie z UD, PSL i SLD zaapelowało
w liście do premier Hanny Suchockiej o złożenie przez rząd
deklaracji uznającej właściwość Komisji Praw Człowieka Rady
Europy oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do roz
patrywania skarg obywateli polskich. Parlamentarzyści napisali,
ze z zaskoczeniem dowiedzieli się, iż niedawnemu złożeniu do
kumentu ratyfikacyjnego dotyczącego Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Wolności Zasadniczych nie towarzyszyło po
wiadomienie Rady Europy o uznaniu przez Polskę kompetencji
obu tych organów.

RACHUNKI JURCZYKA
Polityka wszystkich postkomunistycznych rządów doprowa
dziła polską gospodarkę do ruiny i przyniosła 4-milionowe bezrohpcie - powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność 80”
Marian Jurczyk w czasie spotkania z mieszkańcami Stargardu
Szczecińskiego.
Zdaniem Jurczyka w krajowym rejestrze bezrobotnych znaj
dują się nazwiska 2,5 min osób. Tymczasem materiały zgroma
dzone przez ekspertów „S 80” mówią o 4 min 06Ób pozostających
bez pracy. Do 2,5 min oficjalnie uznanych za bezrobotnych należy
bowiem dodać ponad 1,5 min ludzi w wieku produkcyjnym,
których siłą wyrzucono na emerytury.

PROPOZYCJE ZMIAN
W USTAWACH PODATKOWYCH
Organizacje wyznaniowe i kościoły nie powinny korzystać
z przysługujących im dotychczas ulg i zwolnień od podatku do
chodowego - zaproponowały sejmowe komisje budżetowa i usta
wodawcza.
Komisje poparły stanowisko rządowe, przyznając ulgi inwes
tycyjne tylko w rejonach o dużym bezrobociu. Odrzucone zostały
wnioski o przyznanie ulg podatkowych dla przeznaczających
część dochodu na inwestycje.

MISS ŚWIATA NA BALU PCK
Pod hasłem „Pomóż pomagającym" odbył się w sobotę w war
szawskim hotelu „Marriott” galowy bal na rzecz PCK, którego
organizatorem była firma austriacka „Prosystem”.
Podczas balu odbyła się aukcja trzech futer - dwóch z rysi
Julia Kuroczidna. Cały dochód z balu, aukcji
oraz dary pieniężne, które zostały złożone do wystawionych
skarbonek, PCK przeznaczy na organizację letniego wypoczynku
dla dzieci niepełnosprawnych.

K O M U N IK A T

Telekomunikacja Polska - S.A.
Zakład Telekomunikacji
w Zielonej Górze
informuje PT Abonentów, że 23.01.93 r. zmieniony
zostanie numer kierunkowy z Zielonej Góry do Pozna
nia i Poznańskiego Węzła Telekomunikacyjnego z nr 86
na numer 0 - 61. W przypadku wystąpienia trudności
w uzyskaniu połączenia w ruchu automatycznym roz
mowę można zamówić na CMM nr 900.

__________________ CGX00681

UKŁADANIE glazury, tel 53-87.
_____________________ CGX00664

SAMOCHODY OSOBOWE
I DOSTAWCZE

OBYWATELE POLSCY NIE MOGĄ
SIĘ POSKARŻYĆ

ANDRZEJ FLÜGEL

Trzy czerwone ¡superexpress
W Zielonej Górze z ul. Podwójnej nocą z 22 na 23 bm. skradziono
czerwonego poloneza, nr rej. ZGA 68-61, wycenionego na 22 min zŁ
23 bm, ok. godz. 20, również w Zielonej Górze, ukradziony został
czerwony mercedes 190, nr rej. ZGV 91-80. W Jasieniu przy ul.
Żeromskiego, skradziono czerwony samochód volkswagen-jetta, nr
rej. ZEE 70-41. Również wczorai, skradziono z uL XX-lecia w Żaga
niu samochód opel-kadett, nr rej. ZEE 27-62, tym razem niebieski
(sz)

100 LAT RUCHU LUDOWEGO
Polskie Stronnictwo Ludowe, wspólnie z Ogólnopolskim
Związkiem Żołnierzy „Batalionów Chłopskich” i innymi organi
zacjami działającymi na wsi zainaugurowało w sobotę obchody
100 lecia Ruchu Ludowego. Początcs tych obchodów wiąże się ze
119 rocznicą urodzin przywódcy polskich chłopów i męża stanu
Wincentego Witosa.
W asyście blisko 100 pocztów sztandarowych z całego kraju
prezes honorowy PSL, były komendant Batalionów Chłopskich
gen. Franciszek Kamiński i prezes PSL Waldemar Pawlak ¿ożyli
wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Odbyła się też uroczys
ta msza w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej Jana Chrzci
ciela.

110.
________________________ 76GZ
KUPIĘ przedpłatę. Sprzadam toyotę
stariet, 1961r. Teł. Lubsko 710-563.
CGX00699

AK000138
POLONEZA, 1981, tanio sprzedam.
Lubsko, Chopina 2/8.
_________________________ 8CGZ
FIATA uno 1300 diesel, 1988r. sprze
dam, tel 67S-8Ł
_____________________ CGX0Q7Q1
16 ha terenów rekreacyjnych 100 met
rów od jeziora, 30 km od Bydgoszczy sprzedam. Informacja: tel Szamotuły
21-785.
________________________ 266GG
AGENCJA TOWARZYSKA „PARADIS" zaprasza, teL 221-19 oraz
przyjmie miłe panie. Informacja: Mini
Bar kina Wenus, Zielona Góra, Sikor
skiego 10.
_____________________ BGX00642
TRANSPORT BUS - l t - Kraj - Euro
pa. Bytom Odrz. teL 116.
__________________________89NS
BUTELKI po wodzie grodziskiej oraz
bryzowe po piwie - sprzedam. Bytom
Odrz. tel 116.
__________________________88NS
M-3z telefonem wynajmę na rok. No
wa Sól teL 38-64
_________________________SONS
ŻALUZJE. Gorzów, tel 325-400.
________________
276GG
DOM w zabudowie szeregowej przy
Świerczewskiego - Gorzów, tel 324»
269.
_______________
229GG
MIESZKANIE dwupokojowe, telefon,
co., wygody, ewentualnie garaż sprze
dam. Świebodzin 230-25.
_________________________ 34GS
MERCEDESA 132 D sprzedam. Myszędn tel Świebodzin 230-301
30GS

KOMBAJN bizon super 056 z kabiną
sprzedam. Niewielki przebieg. Myszędn 56.
_________ ________________ 33GS
ŻUKA tanio - sprzedam. Nowi Sól tri
784)78 po 18.001
_________________________ 10SNS
BIEGŁA księgową do prowadzenia
spółki cywilnej- zatrudnię. Zielona
Góra, Naftowa 81 tri 224-66,
_________ ____________BGX00827
OPLA kadetta combi-1979- poj. 1200sprzedam. Świdnica, Parkowa 12.
_____________________ BGX00829
PRZEDPŁATĘ kupię. Słubice, tri 35ÓG.
________________________ 148GW
KOMBAJN ziemniaczany ANNAmało używany-sprzedam, tri grzeczn.
Świebodzin 246-6L
________ ____________ BGX00640
ŻUK 1983, + częid, sprzedam, tri
644-48
_____________________ 130X00648
KUPIĘ przcdpłatęJSantok, tri 16-269.
________________________ 285GG
M-2 zamienię na większe z dopłatą.
Nowa Sól tel 52-34
BGX859
FIRMA zajmująca się aranżacją
pomieuzczert użytkowych zatrud
ni projektanta wnętrz (pożądana
znajomość obsługi komputera)
Gorzów, tri 320-288122-11&
1380W
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Smolno Wielkie, tel. Kargowa 115

A

N

S

DUŻY WYBÓR SPODNI
Różne fasony, kolory

oferuje:
mieszanki i koncentraty do
produkcji drobiu.

N IC I
POLIf STEK

Zapewniamy bardzo wysoką jakość na bazie norm zachod
nioeuropejskich, oraz bardzo konkurencyjne ceny.

Z a p ra sza m y d o

E

K S E R O

(d o

!• • ni » )

w s p ó łp r a c y .
CGOO507O

ZAKŁAD CERAMICZNY „CERAMICS" s.c.
Bobrzany 2, 67-320 Małomice tel. 149, tlx 0432245

Gorzów tel. 223-92

PHP „LUBROL”
oferuje Pańśtwu

ZATRUDNIMY
PANIE (18-30 LAT)

* śrutę sojową workowaną i luzem,
* mączkę mięsno-kostną,
* kukurydzę oraz 10% superkoncentraty drobiowe i trzodowe

PHP „Lubrol”, Jemiołów 22, tel. Łagów Lub. 359.
Zapraszamy do współpracy.

\

Żagań, ul. Kożuchowska 1 tel/fax 2567

j

powypadkowe samochodów firm zachodnich

Ü

GWARANTUJEMY

;

* całościowe zabezpieczenie w części
* krótkie terminy
* termin płatności za wykonaną usługę zgodnie i po refundacji
PZU, WARTA
* konserwację nadwozi
* w okresie remontu zakład bezpłatnie wypożycza samochód
osobowy
* sprzedaż lakierów samochodowych i dodatków firmy Spics Hecker.
AK000073
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UWAGA KSIĘGARZE!
Szczególna okazja
P.P. „Dom Książki” w Zielonej Górze,
oferuje do sprzedaży
atrakcyjne, pełnowartościowe książki wyda
ne do roku 1990 po cenach ewidencyjnych
z zastosowaniem 50% rabatu.

UBRANIA ROBO
CZE OCIEPLANE
- PIKOWANE
Cena producenta
oraz
inne artykuły BHP
oferyje:
nła „KRYSTAL"
„KR>
Hurtownia
Zielona Góra,
ul. dr. Pieniężnego 21
tel. 57-40 lub 42-31,
wew. 407.
BGX00785

iiv e n tu r ®-

AK000171

kedur

Anteny Satelitarne
HURT, DETAL,

RATY, MONTAŻ.

Zielona Góra, tel.68-410
«L Lisia 51/64 VII p.

BOGATA OFERTA
ZIMOWA

5 tysięcy miejsc w kraju i za granicą
NARTY
* Chopok, Wysokie Tatry I Karkonosze
* Kaukaz
* Austria - S t Martin, Kaprun I inne atrakcyjne miejscowości
w ALPACH (Indywidualnie lub autokarem)
* Włochy - Levlco Terme
* Szwajcaria (samolot)
* Bułgaria - Borowiec (samolot)

w KRAJU
* wczasy specjalistyczne, wypoczynek - Szczyrk, Zakopane,
Zawoja, Kudowa, Ustka I 30 atrakcyjnych miejscowości.

W KRAJU I ZA GRANICĄ
ATRAKCYJNE WYCIECZKI I WYPOCZYNEK
* Wyspy Kanaryjskie (apartamenty), Cejlon, USA.

.ZAPRASZAMY!,
JUVENTUR - TRAVEL’’ SPÓŁKA Z P.O.
Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 11
tel. c. 42-31 w: 190, 191, 195, 199.

Anteny Satelitarne
PACE, CX,AMSTRAD
Hurt * Detal - Raty - Serw/s
Fachowy montaż na telefon.
Dojazd bezpłatny do 100km.
Zielona Góra,
ul. Chmielna 20, tel. 701-17
oraz Gubin - Ratusz.
BGX00428

Hurtownia
„DorKat”
oferuje
bogaty wybór odzieży
z Korei, Tajlandii, Turcji.
Zapraszamy od poniedział
ku dio piątku
w godz. 10.00 -18.00.
Zielona Góra (Jędrzychów)
ul. Podwójna 1a, tel. 715-57.
CGX00091

P A N A S O N IC
O N W
A

Świebodzin, ul. Mickiewi
cza 24 tel. 264-25.

sprzedaż - serwis
ul. Malczewskiego 13

21GS

Rewelacyjne zabezpieczenia antykorozyj
ne pojazdów na licencji kanadyjskiej

RUST CHECK

* proces bezwzględnie czysty, trwa ok. 4 godz.
* pojazdy nowe (do 6 m-cy) przy corocznym procesie konserwa
cji otrzymują pisemną gwarancję, że nie skorodują nigdy
* w pozostałych pojazdach nastąpi całkowite zatrzymanie korozji.

Sulęcin, ul. Lipowa 16 C,
tel. 39-38, tlx 44-55-14.

DRUKI AKSYDENSOWE
SAD
- duże rabaty
Kasety do drukarek
komputerowych
FHnWIG’ Zielona Góra,
ul. Żytnia 23 tel. 720-00.

'188GG

BGX00562

Usługi świadczy Serwis RENAULT - ANABO
Zielona Góra, ul. Dworcowa 31, tel. 705-52.
CG006205

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
i CENTARLNEGO OGRZEWANIA
PIOTR KACZMAREK
świadczy usługi w zakresie budowy, remontów i konserwacji

I M

n i l !

Zielona Góra
tei. 37-49

U

(S A Tonietylko
towarzystwo
pięknych pan
orazseksownych
panćw, to również
erotyczne masaże.

Sprzedaż rataln a ■"!
SN K o m p u te r L
Z ie lo n a G ó r a l*j
u l. D r z e w n a 4 (*,
te l. 7 0 5 - 4 7
Czynne 1 0 - 1 8 |
s o b o ty IO - 1 4

* sieci cieplnych
* centralnego ogrzewania
* węzłów cieplnych
* wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan.
* robót ziemnych koparką „Białoruś"

Zakład z tradycję 30-letnią
Informacje: Zielona Góra, tel. 632-53 lub 31-99.
BGX00538

/ gj UJ
Zatrudnimy
[ r ¡Tmasażystki oraz panie
£ do towarzystwa

BOM75

Agencja Towarzyska

Całodobowa

G R ZEJN IK I
ŻELIW N E

CLAUDIA
zapewnia
towarzystwo
MIŁYCH PAŃ
ZADZWOŃ
Gorzów Wlkp.,
tel. 322-038
Zielona Góra tel. 68-772
Zatrudnimy Panie.

„C E N T R A L ”

zapewni towarzystwo
miłych pań

Nowa Sól,
ul. Szeroka 15
tel. 47-21.

Głogów 33-49-56.
Zatrudnimy panie
w wieku 20-35 lat.

BGX00607

I
i

■ P.H. Oguzhan s.c.

:

•HURTOWNI ODZIEŻY:
l
Gorzów
l
ul. Jagiełły 14,
tel. 264-71 w. 15
Czynna
Zynn codziennie
od
)d 9.00
9.( do 17.00
soboty
od 9.00 do 14.00.

g d Ch ę b

„ONA I ON”

C.Z.B.H.

!
SHOCK
: CREATION

^ s t i b Staropolskiego

AGENCJA
TOWARZYSKA

49.000 zł/szt.
cena zaopatrzeniowa.

124GG

8GH

s e r w is

P O M P Y « ó r a d z tw

o

głębinowe * obiegowe * próżniowe * do ścieków'samossace ‘ hydroforom
SERWIS G W A R A N C Y JN Y — ~ \ A
/ P O G W A R A N C Y JN Y

INFORMACJE I ZAPISY:
sekretariat Szkoły Bankowej
Banku Staropolskiego S.A.
w gmachu WSI przy ul. Podgórnej (pok. 107)
tel. 48-31. wew. 314. 446 lub tel. 662-85.
w godz. 8.00 - 15.00 l 16.00 - 21.00

m\

Jedyny autoryzowany zakład naprawy pomp na zachodzie Polski
mgr Inź. Jerzy Fularz

sp r z e d a ż

przyszłych księgowych
obsługi komputerów

--------

Przykładowe cen y naprawy:
hydroforowe od 200 tys. zł
głębinow e od 9 0 0 tys. zł

EDMUNDOWI ŻUBERKOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu
ŻONY
składają:
Dyrekcja i pracownicy O/W BGZ
w Gorzow ie Wlkp.

AK000179

ZIELONA GÓRA
ul. Dolina Zielona 24a
telefax 4552
Cenytatryczne; pompytyMorowe od lirfn, c.o. od600 tys.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 stycznia 1993 roku
odszedł od nas na zawsze, po krótkiej i ciężkiej chorobie,
w wieku 86 lat mój najdroższy
Mąż, nasz ukochany Tatuś i Dziadek

75GG

KWIATY
SZTUCZNE
* szeroki wybór
* najwyższa jakość

HURTOWNIA
DOM - HURT
Zielona Góra, al. Zjednocze
nia 106 tel. 620-56
wew. 117 dni powszednie
9.00-17.00
soboty 9.00 -14.00

ZATRUDNIMY
AKWIZYTORÓW
Wymagania podstawowe:

ZATRUDNIMY
*
*
*
*
*
*

główną księgową
sekretarkę
brygadzistę
trakowego
stolarzy
ostrzarza

* wykształcenie średnie
* prawo jazdy
* wiek do 30 lat
Preferujemy:
* znajomość angielskiego
* maszynopisanie, obsługę
komputera
* prawo jazdy zawodowe

DAGFED sp. z o.o. - tartak
Zakład Zbąszynek (Ekspe
dycja Towarowa PKP)
Zbąszynek, tei. 7 w. 493
w godz. 8.00 -14.00.

Oferty listowne
(kwestionariusz osobowy,
świadectwa pracy) 66-200
Świebodzin, skr. 98.
CGX00453

27GS

C0006126

Całodobowa
Agencja Towarzyska
zapewnia towarzystwo
urodziwych I zgrabnych
pań
oraz przystojnych panów.
Gorzów, tel. 261-76.

Agencja - dyskrecja.
Zatrudnimy panie w wieku
16-25 lat.

HURTOWNIA
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
oferuje:

CAŁODOBOWA
AGENCJA
TOWARZYSKA
n

WENUS”

zapewnia towarzystwo
miłych Pań.
ZADZWOŃ

|

Kostrzyn tel. 28-21. j
Zapewniamy dyskrecję, j
Zatrudnimy Panie 18 -3 0 lat \
(również masażystki).
i
1730GW

* kleje do płytek
* zaprawy do fugowania
* masy
samopoziomujące
* szpachle do ścian
duńskiej firmy LIP
Zielona Góra, ul. Naftowa 1
tel. 72-200, 710-61 w. 39
czynne od 8.00 do 16.00.
CGX00376

i

171GG

DK000100

S A fE C

oferuje do
sprzedaży:
- kołdry puchowe
- poduszki po atrak
cyjnych cenach.

U

„SELAVU”

* obozy młodzieżowe.

„TRANSHANDEL”
jako bezpośredni importer

A G E N C JA
TO W ARZYSK A

Izaprasza do ttowo otwartej ■

szeroki wybór,
zaskakująco niskie ceny.

PAPIER DO:
* drukarek komputerowych
* kserokopiarek
* telefaxów, telexów
* kalkulatorów i kas
sklepowych

do A M IG I 6 0 0

Ponadto „Dom Książki" informuj©, że posiada jeszcze
kalendarze na 1993 r. (ścienna, trójdzielne, podkładowe
oraz biurowe „Zodiak”).
Sprzedaż w magazynie przy ul. Botanicznej 70.

„IMAM”

DK000088

od C -6 4

_______

fa fy

■zatrudnią pracownika w Dziale Handlowym ze
znajomością języka niemieckiego
* wykształcenie - minimum średnie
* wynagrodzenie - ca 3.000.000 - 3.500.000 zł.
Bliższych informacji
udziela Dział Kadr, tel. 20-31,

BGX00732

NAJTANIEJ
W KOMPUTERY
COMMODORE

29GS

fe ty

IVc.nlralkl ».totony I

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO
„K O M ES” w Słubicach

ATRAKCYJNE ZAROBKI.

Firma

zapewnia
towarzystwo miłych Pań

u tff

to najtańsze zabez
pieczenie przed kra
dzieżą.

41GG

* LAKIERNIKÓW MEBLOWYCH LUB SAMOCHODOWYCH
* SZLIFIERZY MEBLOWYCH
* STOLARZY
* KSIĘGOWEGO
* PRACOWNIKA NA STOISKO MEBLOWE

" M A R IO ”

MIESZALNIE PASZ I ROLNICY

Zapraszamy.

hurt - detal - raty
Gorzów Wlkp. ul. Urocza 11
tel. 324-236 fax 323114
10.00-16.00.

CAŁODOBOWA AGENCJA
TOWARZYSKA

Uwaga

N

"HURTB0X"
Z ie lo n a G óra
i
t e l. 2 2 2 - 7 6
a l. Z j e d n o c z e n ia 1 2 8

MESART MEBEL

(CX475

CGX00504

WYKONUJE NAPRAWY

ANTENY
SATELITARNE

Zielona Góra, ul. Batorego 118 B tel. 700-16, 226-20
zatrudni:

WIT • STAR
ZIEL GÓRA, KOŚCIELNA 8
teL 718*14, 718 04

* oferuje
- kafle kominkowe i piecowe
- doniczki ozdobne
* zatrudni
- technologa ceramika
* sprzeda
- prasę ślimakową - prasę cierną.

ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ

K O L O R
A -4 , A -3

20/3
2 0 0 0 Y»
20/2
3 0 0 0 Y0
40/2
5 0 0 0 YD
C! NAt
34.000 i ł / szpulko

ZNAKOWANIE
POJAZDÓW

f § Ą E L g % .A g

ANTENY SATELITARNE
+M /0O V M « m odal» +
* PACE PSR 900*
* UNHJ&AT* AMSTRAD 310.32d
* ECHOSTAR I w1*l§ Innych
* ztitawy wlafoaatełłtarne

zapruza

w godz. 9*16

Szamówí'atti t»L 15-495 naw top
HURT'DETALU0NTAŻ*$EXWIS

UWAGA
Rolnicy, Hodowcy drobiu,

śp. IGNACY KOSOWICZ
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 26 stycznia 1993 roku
o godz. 12.45 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wrocławs
kiej w Zielonej Górze.
Pogrążona w smutku żona z rodziną.
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
(BGX-857)_________________________________________
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 stycznia 1993
roku zm arł, w wieku 45 lat mój nąjukochańszy
Tatuś i Syn, nasz drogi Brat, Szwagier i W ujek

śp. ZYGMUNT KAŁUŻNY
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 26 stycznia 1993 roku
o godz. 13.30 na cmentarzu kom unalnym przy ulicy
Wrocławskiej w Zielonej Górze.
Pogrążona w smutku rodzina.

(BGX- 856.)

Mgr KRYSTYNIE MAJKOWSKIEJ
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci
Męża
składa:
kierownictwo, koleżanki i koledzy
z Urzędu Skarbowego w Gorzowie W lkp.

DK000096

,

Wytwórnie pasz, Handlowcy F.H.Z. „AGROPASZ”
bezpośredni importer

koledze

oferuje
po korzystnych cenach towary holenderskiej
firmy KOUDIJS koncentraty dla trzody,
brojlerów, niosek, indyków i kaczek.

STANISłAWOWI SIUSCIE

F.H.Z. „AGROPASZ”
Dobieżyn k/Buku Powstańców Wlkp. 31
tel/fax 140-619
AK000144

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Ojca
składają
koleżanki i koledzy z E L T O R -P O L w Zielonej Górze.

BGX00622
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B ry d ż y ś c i
w a lc z y li
STILON GORZÓW - STAL STOCZNIA SZCZECIN 3:0 (17:15,15:7,15:5) 1
2:3 (4:15,15:11,11:15,15:10,9:15).
STILON: Hachuła, Wojczuk, Paluch, Zarzycki, Bartuzi, Bogu ta oraz Kowalski,
Dworczanin, Nowak i Borczyiisld.
STAL STOCZNIA: Zwierko, Podolski, Malitfdy, Kasprzak (tylko w sobotę),
Wojdyga (tylko w sobotę) , Kowojsza oraz Czerlonek (w niedzielę w „szóstej”),
Sireich (w niedzielę w „szóstce”), Marian, Matysiak (tylko w sobotę), Cziszewski
(tylko w sobotę) i Sokołowski (tylko w sobotę).
Sędziowali: Andrzej Kiszczak i Adam Żelazny - obydwaj z Warszawy.
Widzów: 800 i 500.

Liderzy zagrali na remis
Pojedynki na szczycie tabeli grupy
,,B” I ligi siatkaizy spełniły oczekiwa
nia licznie zgromadzonej publicz
ności. Obydwa mecze stały na wyso
kim - zważywszy na realia naszej ligi poziomie sportowym, a duża mobili
zacja, panująca w obydwu ekipach
i przykładna ambicja, wykazywana
przez wszystkich graczy, dodały tym
spektaklom dramaturgii i uroku.
W sobotnim spotkaniu najbardziej
dramatycznym i - jak się później oka
zało - przełomowym był już pierwszy
set Początkowo, głównie na skutek fa
talnego przyjęcia zagrywki w wykona
niu gorzowian, prowadzili stoczniow
cy (6:1 i 8:3). Gospodarze „wy
ciągnęli” na 8:8, by jednak chwilę
później przegrywać 12:14. Na tym emocje wszakże się nie skończyły. Do
stanu 15:15 stilonowcy obronili 6 setboli, by z kolei samym objąć prowa
dzenie 16:15 i wygrać tę partię za
czwartą piłką setową. Tak udany
początek podziałał bardzo mobili
zująco na gospodarzy, zaś wyraźnie
zdeprymował szczecinian. W drugim
secie wyrównana walka trwała tylko do
stanu 6:6, a później na parkiecie
„rządził” już tylko świetnie dyspono
wany w ataku Roman Bartuzi i jego
koledzy. Trzecia partia okazała się
czystą formalnością. Rozpędzony Sti
lon wręcz demolował obronę stocz
niowców pomysłowymi i szybkimi ata
kami, zaś widzowie nie szczędzili braw
za piękne zagrania w wykonaniu obyd
wu zespołów. Ostatecznie gorzowianie
wygrali ten pojedynek do zera po go
dzinie i 22 minutach gry, zbierając za
swą postawę wiele pochlebnych opinii.
W niedzielę było już znacznie go
rzej. Treneer Stali Stocznia Wiesław
Klimecki w ogóle nie wystawił do skła
du rutyniarzy Janusza Wojdygę i Bo
gumiła Kasprzaka, którzy wyraźnie za
wiedli jego oczekiwania w pierwszym
spotkaniu. Ich miejsca zajęli Leszek
Czerlonek i Jerzy Streich, okazując się
bardzo wartościowym wzmocnieniem
swego zespołu. Zanim gorzowianie
przyjęli ten fakt do wiadomości, przeg
rali pierwszego seta do 4 po zaledwie
15 minutach gry. W drugim - głównie
dzięki
skutecznym
atakom
w końcówce tej partii w wykonaniu
Karola Hachuły - zwyciężyli do 11,
lecz w trzecim znów musieli uznać
wyższość swych rywali Stilonowcy
„wyciągnęli” co prawda w tej partii od
stanu 5:11 na 11:11, jednak ostatnie
słowo należało już do szczecinian.
Prawdziwą huśtawkę nastrojów przeży
li widzowie w czwartym secie. Gospo
darze prowadzili początkowo 7:1,
chwilę później przegrywali 7:10, by os
tatecznie wygrać tę partię do 10 za
drugim setbolem. W tie breaku nie
było już jednak wątpliwości, której
z drużyn należy się końcowe zwy
cięstwo w tym pojedynku. Grający bar
dzo regularnie i spokojnie stoczniow
cy konsekwentnie zdobywali punkt po
punkcie, a gubiący się w zagrywce, jej
odbiorze i ataku stilonowcy ani przez
moment nie byli w tej partii dla szcze
cinian równorzędnym przeciwnikiem.
W sumie w gorzowskim dwu meczu
„na szczycie” drużyny sprawiedliwie
podzieliły się punktami Dla Stali
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PROGRAM I

6.00
9.00
9.10
9.25
9.50
10.05
11.00
11.20
11.30

Kawa czy herbata?;
Wiadomości;
Mama i ja;
Domowe przedszkole;
Porozmawiajmy o dzie-

„Dynastia" (173);
Szkoła dla rodziców;
Dzieci to lubią;
Hebanowski - szkic do por
tretu;
12.00 Wiadomości;
12.10 Program dnia;
12.15 - 16.00 Telewizja Edukacyj
na:
12.15 Język francuski (repetycja
I. 13-16);
12.45 „Brunatna dżuma” - film
franc. (wersja oryginalna);
13.10 Nauka języka migowego
(2);
13.15 Język niemiecki (20);
13.45 Oblicza Austrii - film prod.
niemieckiej (wersja orygi
nalna);
14.15 Język włoski (20);
14.30 Język angielski (20);
15.00 „Alf” (wersja angielska);
15.30 Prezentacje;
16.00 Program dnia;

Stocznia oznacza to praktycznie wyg
ranie podstawowej fazy rywalizacji
w grupie „B”, zaś dla Stilonu - pilną
konieczność szukania punktów w ko
lejnych spotkaniach, by móc realnie
myśleć o wystartowaniu do play offów
z pozycji wicelidera.
ROBERT GORBAT
Wyniki pozostałych spotkań gr. B:
Resovia Rzeszów - Hutnik Kraków 3:2
i 3:0, Avia Świdnik - Baildon Katowice
2:3 i 0:3, Legia Warszawa - Chemik
Kędzierzyn 0:3 i 1:3.
l.Stal Stocznia
¿Baildon
3.Chemik

24
24
24

iS til« n

22
24
24
22
24

5,Hutnik
6.Avia
7.Legia
8.Resovia

46
39
38

56:19
51:36
46:46

36

52:31

32

34:53
34:58
32:50
28: 8

32
30
26

Olsziynianie
zbyt mocni
AZS II OLSZTYN - ORZEŁ MIĘ
DZYRZECZ 3:0 (15:9, 15:2, 15:10) i
3:0 (15:2,15:9,17:15)
W obu spotkaniach międzyrzeczanie wystąpili w następującym składzie:
Maciejewicz, Grzybowski, Filak, Wiertlewski, Chmielenko, Kotowicz, oraz na
zmiany - Gty, Butkowski, Legiędź
i Podpora.
Sobotnie spotkanie trwało zaledwie
50 minut i z powodzeniem nazwać je
można meczem „bez historii”. Ani przez
moment gospodarze nie byli zagrożeni
pewnie wygrywając wszystkie sety.
Pierwsze dwa sety wczorajszego me
czu miały podobny przebieg jednak
w trzeciej partii przy stanie 8:2 dla gos
podarzy trener miejscowych - Józef
Kopaczel wprowadził na parkiet ju
niorów i w kilka minut później Orzeł
po raz pierwszy objął prowadzenie
11:10. Można powiedzieć, że międzyrzeczanie przegrali tego seta na własne
życzenie, tracąc ostatnie dwa punkty
dzięki swoim błędom przy odbiorze,
oraz posyłając piłkę w siatkę. Spotka
nie to trwało niespełna 65 minut
Tak więc rezerwy pierwszoligowego
AZS Olsztyn w przekroju dwóch
meczów okazały się zbyt silne dla
Orła, który nie potrafił nawet
wykorzystać szansy wygrania jednego
seta.
Wyniki pozostałych spotkań: Stal
Grudziądz - AZS Biała Podlaska 3:2 i
3s0, Bzura Ozorków • Maraton Warsza
wa 3:0 i 3:0, Chemik Bydgoszcz - AZS
AWF Wars22 wa 3:013:0, AZS PWWar
szawa - Gwardia Wrocław OJ i 2:3.

4. Gwardia
5. Stal
6. AZS 110 .
7. AZS AWF

24
22
24
24
24
24
24

8. Orzeł

24

29

22:62

24
22

27
26

14:64
18:58

t Bzura
Z Chemik
3.AZSPW

9. Maraton
10. AZS B.P.

44
43
40
39
38
35
33

62:21
65: 4
53:34
49:46
52:36
43:41
30:51

PAWEŁ SCHREITER
16.05
16.50
17.00
17.25
17.50
18.10
18.20

Luz (progr. nastolatków);
Muzyczna Jedynka;
Teleexpress;
„Alf” - ser.;
Antena;
Magazynio (progr. satyr.);
Raport (mag. public.
międzynaród.);
18.45 Raport o zagrożeniach;
19.00 Wieczorynka;
19.30 Wiadomości;
20.00 Miniatury • „Uwięziony w
śmierci”;
20.10 Teatr TV: O. Juriew - „Miriam”. Wyk.: J. Szczepkow
ska, J. Schejbal, K. Majch
rzak, J. Bukowski;
21.10 „Śmierć jest częścią ży
cia” - filmowy portret prof.
Jacka Łuczaka;
21.35 Powstanie Styczniowe
w sztuce;
21.45 „Ja, komediant" (1) „Z
Podhajec na Mont Blanc” film dok. o T. Łomnickim;
22.45 Wiadomości;
23.00 Muzyczna Jedynka;
23.10 „Pogranicze w ogniu" (22).
PROGRAM II
8.00 Panorama;
8.10 Program lokalny;
8.40 „Tajemnicze złote miasta” ser.;
9.10 „Pokolenia” - ser.;
9.35 Kolekcjoner (mag.);
10.00 Język angielski (46);

e d a le

S . P io tr o w s k ie g o

Udane mistrzostwa
pływ ackiej m łodzieży

-

o „L o d o w y
K ry s z ta ł W a rty ”
Blisko 150 zawodników z północ
no-zachodnich województw naszego
kraju wzięło udział w rozgrywanym
w Gorzowie od minionego piątku do
niedzieli XXXI Ogólnopolskim Kon
gresie Brydżowym o „Lodowy Krysz
tał Warty”. W poszczególnych turnie
jach najlepszymi okazali się:
I kongresowy turniej par: 1. Ta
deusz Husak - Eugeniusz Rybak
(Gorzów), 2. Piotr Olech - Ryszard
Smejda (Myślibórz). 3. Ryszard Borodriuk - Wincenty Galczak (Kostrzyn);
Kongresowy turniej indywidualny:
1. Zdzisław Świątek (GOK Zwierzyn),
2 Ryszard Łokcik (Gorzów), 3. R. Borodziuk;
II kongresowy turniej pan 1. Zbig
niew Przybylski - Edward Wachowicz
(Gorzów), 2. Sławomir Dobrzyński Henryk Koi (Gorzów), 3. Jerzy Bałuka
• Zygmunt Zygmańsld (Szczecin);
Kongresowy turniej teamów: 1. Te
am Kultura - międzyrzecko-szcze
ciński (Szatkowski, Buzarewicz, Razik,
Stypuła), 2 Team gorzowsko-poznańsld (Hliwa, Kowalicki, Rodzie
wicz, Woźniak), 3. Szczecin (Karpo
wicz, Bałuka, Muzyczka, Zygmański);
Łączna klasyfikacja kongresowa: 1.
Z. Zygmański 98 pkt, 2 Jerzy Bałuka
(obydwaj ze Szczecina) - 96 pkt, 3. R.
Łokcik - 66 pkt, 4-7. Cezary Szatkow
ski (Międzyrzecz), E. Rybak, P. Olech,
Bogusław Buzarewicz (Myślibórz) - po
50 pkt, 8. IL Borodzi uk - 49 pkt, 9. R.
Smejda - 48 pkt, 10. Tomasz Nowa
kowski (Gorzów) - 47 pkt; najlepszym
juniorem kongresu zostali Paweł Miechowicz (Zielona Góra) - 38 pkt, zaś
najlepszą wśród pań okazała się Ewa
Rodziewicz (Poznań) - ¿6 pkt
R.G.

m

Od piątku do niedzieli na pływalni zielonogórskiej Novity-10 odbywały się
zimowe mistrzostwa Polski 12-latkóww pływaniu. W mistrzostwach udział wzięło
257 pływaków z 43 klubów. W tym doborowym towarzystwie udanie zaprezento
wali się nąjmłodsi zawodnicy z klubów lubuskich Stilonu Gorzów, Piasta Głogów
i miejscowej Novity-10. Duży sukces w imprezie odniósł utalentowany zawodnik
głogowskiego Piasta > Sebastian Piotrowski zdobywąjąc cztery złote medale.
Podopieczny trenera Mirosława Szwaczki podczas mistrzostw zaprezentował się
z jak nąjlepszej strony prezentując bardzo dobre przygotowanie do zawodów.
Złoty medal na swym koncie mają też gospodarze mistrzostw, wywalczył go
w ostatnim dniu Radosław Nitschke. W drużynie gorzowskiej najlepiej zaprezen
tował się Mariusz Orzechowski zdobywąjąc dwa srebrne medale.
Oto wyniki medalistów, oraz naj
100 m st zmienn. - l.Sebastian Piotlepszych zawodników lubuskich:
rowsld (Piast Głogów) -1.14,41; 2MaDZIEWCZĘTA: 200 m st mot riusz Orzechowski (stilon) - 1.15,57;
1.Agnieszka Gut (Czarni Radom) 3.Adam Kamas (Pałac Katowice) Pingpongistki I ligi (grupa B) ro
223,74; 2 Katarzyna Góral (Stal
1.16,75; 200 m st grzb. -1 Józef Słozegrały wczoraj 12 kolejkę spotkań.
Stocznia Szczecin) - 224,03; 3.Agpińsld (Stal M.) - 241,85; 2Paweł
Gorzovia podejmowana była przez ol
nieszka Kaźmierczak (Start Łódź) Krzywosz (Gomik Jaworzno) sztyńskie akademiczki, a spotkanie to
230,75; 9.Ewelina Koblenc (Stilon) 243,08; 3.Łukasz Hryniewsld (Juvenia
zakończyło się wygraną gospodyń 8:2
235,02; 12Julia Galas (Novita-10) Białystok) - 243,16; 4.Łakasz JoachlPunkty zdobyły: dla AZS WSP 2.4282; 100 m stzmienn. - 1.Agniesz
miak (Stilon) - 246,04; 50 m st mot Romanowa 2, Walendziak 2 Stawicka
ka Braszidewicz (Delfin Łodź) l.Tomasz Kloc (Lublinianka Lublin) 2 Danielewicz 1, oraz debel Romano
1.13,81; 2Anna Draczyńska (Delfin) 0.3284; 2M. Orzechowski - 0.33,06 ;
wa - Stawicka; dla Gorzovii - Kulczyc
1.17,36; 3.Łucja Kaczmarek (Novita3.Łukasz Stolarczyk (Żagiew) ka 1 oraz debel Babiczewa - Kulczycka
10) -1.18,59; 100 m st grzb. -1.Małgo
0.34.19; 400 m st dow. - I.g TCisek rzata
Piemicka
(AZS
AWF
Gdańsk)
O
losach spotkania przesądziła
4.56,22; 2P. Jurek - 4.56,95; 3.Adam
- 1.14,56; 2Ewa Owczarek (Polonia
praktycznie już pierwsza seria gier sin
Olszewski (Polonia Warszawa) Warszawa) -1.15.57' 3.Zuzanna Oliwa
5.04,62; ll.Robert Zielony (Piast
glowych. Niestety Marina Babiczewa
(Żagiew Dzierżoniow) - 1.15,59; 5.Ł.
Głogów) - 5.18,68; 100 m st mot - l.T
przegrała swoje pojedynki z Daniele
Kaczmarek -1.17,90; o.Marzena Muga
Kloc - 1.13,44, ZMichał Gajos
wicz 21:11, 16:21, 22:24 oraz Roma(Stilon) - 1.18,09; 9.Agnieszka Smy(Górnik Jaworzno) -1.17,27; 3.A Karnową 19:21, 15:21. Gry deblowe wy
kowska (Novita-10) -1.19,81; 100 m st
nas -1.17,56:100, st klas. - I.S. Piot
padły na remis: Kamila Kulczycka
mot - l.E Owczarek -1.17,75; 2.Karowski - 1.2272; 2 Artur Kapućcik
i Babiczewa pokonały w dwóch setach
tarzyna Bruska (Start Gdańsk) (Victoria Racibórz) - 1.23,81; 3.Mi(21:11,21:17) duet Danielewicz - Wa1.18,24; 3.Dorota Jelonek (Żagiew) chał Gaudysiriski (Trójka) - 1.24,12;
lendzik, natomiast Ratajczak i Przywi1.19,81; 5.Marta Michalczyk (Piast
9.Bartłomiej Siodła (Novita-10) towska przegrały z Romanową i Sta
Głogów) -1.21,46; 400 m st dow. - l.K
1.27,69; 200 m st zmienn. -1 5 . Piot
wicką. Drugi punkt dla gorzowianek
Góraj - 5.05,15; 2 A Gut - 5.06,56;
rowski - 24250; 2J. Stopiński zdobyła Kamila Kulczycka, która po
3. A Kaźmierska - 5.13,18; 10.E. Kob
244,95; 3.MarekWal (Stal Mielec) konała Danielewicz 21:11, 21:17.
lenc - 5.38,56; 50 m stmot - l.M. Pier244,95; 8 .M. Orzechowski - 248,31;
Wyniki pozostałych spotkań: AZS
nicka - 0.34,38; 2D. Jelonek - 0.34,79;
100 m st dow. - l.T. Rosiński -1.04,94;
Kielce • Ogrodnik Bielsko Biała 2:8,
3J. Galas - 0.34,79; 200 m st klas. 2T. Kloc -1.05,60; 3.P. Jurek -1.05,68;
Lewart Lubartów - Start Nowy Sącz
1. A Braszkiewicz - 254,75; 2K. Brus
100 m st grzb. - l.R. Nitschke 7:3, AZS WSP Częstochowa - AZS PW
ka - 255,32; 3.Anna Król (Trójka
1.14,81; 2Piotr Daraowsld (Trójka) Wrocław 8:2. Mecz Spółdzielca II
Łódź) - 3.0247; 7.Karolina Przybylak
1.16,48; 3J. Stopiński - 1.17,00; 200
Płock i SKS 40 Warszawa został
(Stilon) - 3.07,59; 200 m st zmienn. m st klas. - I.S. Piotrowski - 254,97;
przełożony.
l.A Bruska - 24210; 221 Oliwa 2 A Kapuścik - 259,89; S.Kamil Po
1-2. Ogrodnik
12 22
88:32
246,53; 3.Ewa Cieplucha (Delfin) laków (Juvenia Białystok) - 3.00,84;
AZS WSP O. 12 22
88:32
247,08; 9.E. Koblenc - 255,88; 100
10.Łukasz Zygiel (Piast) - 3.09,39;
3. Lewart
12 19
76:44
m st dow. - 1. A Gut - ^.06,05; 2.K.
12B. Siodła - 3.11,w ; 800 m st dow. 4. AZS PW
12 14
68:52
Góraj -1.07,38; S.Iwona Świątek (Ju1.G. Cisek - 10.14,72; 2P. Jurek 5. Start
11 12
67:53
venia Wrocław) - 1.07,88; 5.Ł. Kacz
10.18,79; 3A . Olszewski - 10.29,19;
6. AZS WSP Cz.
12 12
74:56
marek -1.08,31; 200 m st grzb. - l.M.
11.R. Zielony -11. 0208; 12P. Czyi 7. SKS
40 11
47:63
Piemicka - 2.40,31; 2E. Cieplucha 11.04,18; sztafety 4x100 m st dow. 8. Gerrovia
12
5
45:75
241,25; 3.Z. Oliwa - 244,65; 5.M. Mu
l.Polonia Warszawa - 4.37,56; 2MDK
9. Spółdzielca
3
11
34:76
ga - 249,87; 7.1 Kołodnicka - 249,05;
Warszawa - 4.39,87; 3.Novita-10 10. AZS Kielce
12
0
18:102
100 m st klas. - 1A Braszkiewicz 4.41,75 (Siodła, Weber, Nitschke, MaP.S.
1.20,94; 2A Bruska -124,00; 3A . Król
iskow), 5.Stilon - 4.44,25; 4X100 m st
-1.26,41; 7.Karolina Przybylak (Stilon)
zmienn. -1 .Górnik Jaworzno - 5.10,56;
-1.28,22; 800 m st dow. - 1.K Góraj 2Pałac Katowice - 5.15.23: 3.1Yójka
10.3733; 2 Marta Stepaiiczuk(Juvenia
Łódź - 5.15,56; 8 .Stilon - 5.19,03; 9.NoBiałystok) - 10.46,66; 3Agnieszka
vita-10 - 5.20,37; 10.Piast - 5,21,16.
Kaźmierska (Start Łódź) - 1031,77; 7.E
Najlepsi zawodnicy mistrzostw (su
Koblenc-11.17,28;
ma pkt za dwie konkurencje) sztafety 4x100 m st dow. - l.Delfin
dziewczęta: Agnieszka Braszkiewicz
rżyska Olimpijskie zapadnie 23 września
Łódź - 4.37,94; 2Stal Stocznia Szcze
(Delfin Łódź) -1:177 pkt 2 Agnieszka
w Monte Carlo na Kongresie MKOL Na
cin - 4.43,96; 3.Żagiew Dzierżoniów Gut (Czarni Radom)-1.115 pkt, 3.'Ag
razie kandydują na gospodarza Olim
4.48,34; 6.Novita-10 . 4.5200; 4x100
nieszka Bruska (Start Gdańsk); chłop
piady 2000: Berlin, Sydney, Pekin,
m ęt zmienn. - l.Delfin Łódź - 5.13,10;
cy: 1.Grzegorz Cisek (Stal Mielec) Stambuł, Mediolan, Manchester i Bra
2 Żagiew - 5.20,50; 3.Polonia Warsza
897 pkt, 2. Przemysław Jurek (Unia
silia.
wa - 5.20,91; 5.Novita-10 - 5.30,90;
Tarnów) - 885 pkt, 3. Sebastian Piot
6.Stilon - 5.31,28.
rowski (Piast Głogów) - 875 pkt
BOUTSEN UJORDANA?
CHŁOPCY: 200 m st dow. -1.Prze
Dla czołowych pływaków mist
Prawdopodobnie Belg Thierry Boutsen
mysław Jurek (Unia Tarnów) rzostw nagrody ufundowali: Dom Wy
zasiądzie za kierownicą Jordana w tego
221,10; 2Grzegorz Cisek (Stal Mie
syłkowy Alexan, oraz firmy Clasicc
rocznych wyścigach formuły 1. Właściciel lec) - 22288; 3.Tomasz Rosiński
i Baterflay.
zespołu - Eddie Jordan nie chcepotwier
(Neptun Stargard) - 223,22; ^ .R a
ANDRZEJ FALTYŃSKI
dzić tej informacji. Zapowiedział tylko, że
dosław Nitschke (Novita-10) - 2.31,90;

Gorzovia
bez punktów

Sportowe to i owo
PLATT MOŻE GRAĆ
Piłkarz Juventusu Turyn, reprezen
tantAnglii David Plaîtjestjuż po zabiegu
chirurgicznym i zapewne wystąpi w naj
bliższym meczu eliminacyjnym MS-94
przeciwko San Marino (17.02.). Platt
przeszedł ostatnio testy wAnglii i stwier
dził w piątek, że za 10 dni wraca na
boisko. -Jestem przekonany, żepo dwóchtrzech meczach - w połowie bitego będę
w normalną dyspozycji - dodał. Reprezen
tacja Angfti - to jeden z rywali polskich
piłkarzy w eliminacjach MS-94.
BANICJA UTRZYMANA
Jugosławia, złożona z Serbii i Czar
nogóry, nie będzie miała prawa repre
zentacjipodczas międzynarodowych im
prez sportowych. Międzynarodowa Fe
deracja Lekkoatletyczna (L4AF) pot
wierdziła na posiedzeniu w stolicy Indo
nezji odsunięcie sportowców Jugosławii
od udziału we wspomnianych zawo
dach. ProtestJugosławii został odrzuco
ny ze względu na obowiązujące sankcje
ONZ wobec tego kraju.
TASZKIENT ZREZYGNOWAŁ
Krąg kandydatów do organizacji Ig
rzysk Olimpijskich w 2000 r. zmniejszył
się o jednego. Taszkient nie ma na razie
gotówki i w pozostałych do 2-tysięcznego roku siedmiu latach raczej nie może
spodziewać się hossy. Narodowy Komi
tet Olimpijski poprosił MKOL o skreśle
nie z listy kandydatów do organizowania
Igrzysk Olimpijskich metropolii Środko
wejAzji. Rozstrzygnięcie o tym, gdzie os
tatecznie organizowane będą Letnie Ig-

Angielscy działacze rugby mają na
Władze piłkarskie Holandii zapowiadają otwartą walkę z narastającą wśród fanów falą rasiz
mu.
dzieję spotkać się z byłym graczem uni
Holenderski Związek Piłkarski (KNVB) wezwał do liczniejszej obecności sił policyjnych na
wersyteckiego Oxforcm, który wygrałnaj
stadionach, do instalowania elektronicznych urządzeń kontrolnych, kierunkowy«* mikrofonów
ważniejszy mecz swego życia, z prezy
i kamer telewizyjnych.
dentem USA Williamem Clintonem.
Holenderska Federacja Sportu (NSF) określiła inicjatywę KNVB jako niewystarczającą
Chris McCooey, który wprowadził Clin
i niekonkretną, uznając, iz same apele niewiele pomogą. Ze swej strony NSF wymaga od klubów
tona w świat rugby, 25 lat tanu, powie współpracy w ściganiu i karaniu rasistowskich chuliganów. Federacja powołuje się na przykłady
dział w wywiadde dla ,J)aUy Mail” że
z Niemiec i Włoch, gdzie piłkarze przed meczem wychodzą na murawę z transparentami, na
wyśle zaproszenie doprezydenta. McCo
których można przeczytac - „nie dla rasizmu” a na trybunach rozdaje się ulotki propagujące
oey był sekretarzem t kapitanem drugiej
tolerancję. Niemieccy piłkarze zdjęli z koszulek nazwy sponsorów i zastąpili je hasłem „cudzo
ziemiec jest moim przyjacielem,,...
drużyny University College w czasie
Przedstawiciel NSF, Jan Janasem stwierdził, że KNVB powinien najpierw wyjaśnić, jakie ma
dwuletnich studiów BiUa Clintona
fundusze i personel dla podjęcia akcji przeciw chuliganom. Według niego niezbędną sumą jest 200
w Oxfordzie. McCooey, 43-letni dzienni
tys. guldenów. NSF chciałaby także, by kampania walki z rasizmem i chuligaństwem miała swój
karz w gazecie ekonomicznej, jest obec
początek jeszcze przed meczem eliminacyjnym mistrzostw świata Holandia-lbrcja 24 iutegp br.
nie wiceprezydentem klubu mriby Tunb w
Rotterdamie.
ridge Wells. „ Chcępowiedzieć prezyden
Stadion Feyenoordu ma złą sławę. Już od dawna działacze klubu walczą tu z plagą rasistowtowi, że mamy teraz dobryzespót oldboyów skich wybryków. Antysemickie napisy, swastyki, malowane są na murach obiektu, a nawet na
i
jeśli zechce znajdzie w nim miejsce”
.
boisku...

10.30 Przeboje „Dwójki”;
11.00 -12.00 Halo Ferie;
11.00 „Opowieści kapitana Misia”;
11.05 „Zadziwiający świat
zwierząt" (1);
11.35 „Opowieści kapitana Mi
sia ;
11.40 Poeci dzieciom - Wielka za
bawa;
16.25 Powitanie;
16.30 Panorama;
16.40 Sport;
16.55 „Tajemnicze złote miasta” ser.;
17.20 Przegląd Kronik Filmo
wych;
17.50 Polska Kronika Filmowa;
18.00 Program lokalny;
18.35 „Pokolenia" - ser.;
19.00 „Ratujmy naszą planetę" (4);
20.00 „Dzieciaki, kłopoty i my"
(22);
20.30 Auto (mag.);
21.00 Panorama;
21.25 Bez znieczulenia (progr. z
udziałem Waltera Chełstow
skiego i Jerzego Owsiaka);
21.45 Koncert w 80 rocznicę uro
dzin Witolda/Lutosławskiego
(transm. II części koncertu);
22.30 „Dzieci smoka" (4);
23.20 997 (kronika kryminalna);
24.00 Panorama.

(ser.); 16.45 Program dla dzieci;
18.00 Star Trek (ser.); 20.00 Alf
(ser.); 21.00 Parker Lewis Can’t Lose
(ser.); 21.30 Holocaust
PRO 7: 6.20 i 16.45 Filmy rysun
kowe; 9.10 Kosmita; 11.45 Matlock;
12.45 i 18.35 Bill Cosby Show; 13.10
Shortlist; 13.30 Scarecrow ¡p an i
King (ser.); 14.15 Diablica (film);
15.55 Twardo ale serdecznie (ser.);
19.05 Ulice San Francisco (ser.);
20.15 Na dobre i na złe (komedia
USA); 22.00 Cannonball (film sen
sac. USA/Hongkong); 23.25 Max He
adroom (ser.); 0.25 Johnny Guitar
(film); 2.25 Detektywi (ser.).
RTL- 7.00 Dzień dobry, Niemcy;
9.00 Dr Marcus Welby (ser.); 10.00
Bogaci i piękni (ser.); 11.00 Teletur
niej; 12.30 Australian Open *93; 13.20
Santa Barbara (ser.); 14.15 Springfield
Story (ser.); 15.00 Dziwne hobby
(ser.); 16.00 Hans Meiser; 17.00 Kto
jest szefem? (ser.); 17.30 Ożeniony
z dziećmi (ser.); 18.00 Elf 99; 18.15
Australian Open *93; 19.15 Exptosiv;
19.45 Dobre czasy^złe czasy (ser.);
20.15 Cdumtx> - Śmiertelny ciężar
(ser.); 21.45 Quincy; 23.15 Program
rozrywkowy; 0.00 Tropical Heat (ser.);
1.05 Australian Ot>?n ’93 (na żywo).
SAT 1:6.00 Dzień dobry z SAT. 1;
8.50 i i 15.05 Imperium Colbych
(ser.); 10.25 Wszystkie właściwe po
sunięcia (film); 13.05 Młody Indiana
Jones (film); 13.55 Młody i niespo
kojny (ser.); 14.40 Sąsiedzi (ser.);
16.00 Riptide (ser.); 18.30 Drań -

- -

nazwisko drugiego kierowcy będziepoda
ne najpóźniej do 2 lutego. Na rade wia
domo na pewno, że w zespole Jordana
pojedńe debiutant wformule 1 - Brazylijczyk Rubens BarricheUo.
PREZYDENT I RUGBY

x

s a t e l i t y

POLSAT: 16.30 Powitanie oraz
„Dixie” - film animowany; 16.40 „23gomar- hiszpański ninja” (film USA);
18.05 Sport inaczej - „Kostkacukru”;
18.15 Dublet (teleturniej W. Pijanowskiego); 18.45 Pożegnanie; 23.15
Filmoteka Narodowa przedstawia „Sportowiec mimo woli” (film polski,
wyk.: A Dymsza, I. Benita, A Żab
czyński i inni); 0.20 Mistrzowie pols
kiego dokumentu: „ Kto ty jesteś" i
„Psychodrama”; 1.15 Pożegnanie.
PREMIERE: 8.30 Hoggy, Oskar
und der Tote Briefkasten (krym.);
10.05 Nicht ohne meine Tochter (film
USA); 15.30 Buddy’s Song (Rim muz.);
17.15 Misery (Ihrilter USA); 20.15 Ac
tion Jackson II (sensac. USA); 22.50
Das Gebrochene Gelübde (film krym.
USA); 0.25 Europa (thriller); 2.15 Ab
schuss (krym. USA); 3.40X-Trro... Die
2*eite Begegnung (horror); 5.15 Ra
ma Drama (dramat).
SKY ONE: 7.00 Program dla dzie
ci; 11.30 The Bold and the Beautiful
(ser.); 13.00 Falcon Crest (ser.);
14.30 Another World (ser.); 15.20
Santa Barbara (ser.); 15.45 Maude

„Nie” dla rasizmu
w Holandii

sport; 19.00 Program rozrywkowy;
20.15 Górski doktor (ser.); 21.15 Bitte melde dich!; 23.00 Magazyn pub
licystyczny; 23.45 Riptide.
FILM NET: 8.00 Super Mario
(ser.); 9.00 Running Against Time
(film s-f USA); 11.00 Ali Trough The
Night (thriller USA z H. Bogartem);
12.45 Listen to Me (dramat USA);
14.45 The Hot Spot (dramat USA);
19.00 Henry V (dramat USA); 21.30
FastGet Away (komedia USA); 23.30
Darkman (sensac.-przygód. USA);
1.00 Bumdown (thriller USA); 3.00
Johnny Handsome (sensac.-przygod. USA); 5.00 Ju Dou (dramat).
EUROSPORT: 9.00 Aerobic; 9.30
Narciarstwo; 11.30 Aerobic; 12.00
Magazyn sportów motorowych;
13.00 Europunkty; 14.00 Jazda figu
rowa na lodzie; 15.00 Narciarstwo;
17.00 Narciarstwo. Turniej skoków
w Predazzo (Włochy); 18.00 Jazda
figurowa na lodzie; 21.00 Eurofun;
21.30 Eurosport News; 22.00 Eurogole; 23.00 Boks; 0JO Eurosport News.
3 SAT: 13.10 Magazyn południo
wy; 13.45 Samiutki jak palec (rep.);
14.15 Christoph Dohanyi (portret
muzyczny); 15.10 Program muzycz
ny; 15.55 Komisarz (ser.); 17.10
Pszczółka Maja (ser.); 17.35 Adwo
kat (ser.); 18.00 Obrazy z Austrii; ;
20.00 Magazyn młodzieżowy; 21.10
Videoclipy; 21.45 Magazyn kultural
ny; 22.25 Załóżmy że (gra).

NR 20

1 STRO N A 7

Z

IW IN O l
.GRONKA

k ie r o w

ja k

n ik a m

P o la k

z

i

A B M ,

P o la k ie m

sunęła myśl skontaktowania się
- Mieszka nade mną sąsiad
CHODZI
właśnie z kierownikami rejonów.
ka z dzieckiem. Dziecko bez
O
D R O B I A Z G przerwy drze się i rozrzuca kJoc- Zaprosiłem czterech, przyszło
na spotkanie dwóch - Janusz Pu
ld, matka biega po mieszkaniu
CZYLI
chalski z ABM-4 i Bogdan Edel
w butach. Hałas dociera do mnie
PU N KTU ALN O ŚĆ
man z ABM-6. Poniżej próba
jakby nie było sufitu. Jestem
zrelacjonowania ich wypowiedzi,
chora, co mam robić?
W liście czytamy:„Jestem
ukazujących działania administ
- Uzbroić się w cierpliwość stałą klientką sympatycznych
racji w środowisku skompliko
dziecko wyrośnie, próbować się
fryzjerek z zakładu na depta
wanym, bardziej chyba zna
wyłączyć i nie słyszeć tego „bzy
ku, vis avis ratusza. Inie mia
kania”, a może kupić sąsiadce jącym swoje prawa niż obo
łabym najmniejszych zast
wiązki.
kapcie, może nie pogardziłaby
rzeżeń do jakości świadczo
W każdym rejonie znajdują
dywanem?
nych tu usług, gdyby nie dro
się ludzie, którym wszystkie na
Sugestie zeźliły niewiastę,
biazg czyli niepunktualne roz
sze działania nie podobają się.
trzasnęła drzwiami i pewnie pot
poczynanie pracy. Ani jedno
Krąg wyznających taką filozofię
raktowała mnie jak gbura, a ja
stanowisko nie jest przygoto
bardzo szybko rośnie. Jest po
przecież serio i uczciwie szu
wane do pracy o godńnie 7
kałem sposobu na jej spokojniej chodną ubożenia mieszkańców,
czy 14. Zawsze muszę z kwad
a nie tylko wrodzonego malkonsze życie. Ludzie nie lubią praw
rans poczekać na gaworzące
tenćtwa. Wielu rodzin nie stać
dy w oczy.
na zapleczu panie. W ten
•
Sąsiedni lokal zajmuje barpo prostu na jakikolwiek wyda
sposób fryzjerki kradną mój
tek na mieszkanie poza opłace
dzo liczna rodzina. Wiedzie ona
czas, a sobie uszczuplają chy
niem czynszu. Nie chcąc obnosić
bardzo uciążliwy tryb życia.
ba kasę. Niby nie moje zmar
swojej biedy, jakże często szukają
Ciągle odwiedzają ją postronne
twienie, a jednak moje rów
dziury w całym, stają się mrukli
osoby, ciągle trwąją hałaśliwe
nież’’.
wi, przesadnie dociekliwi, a na
przyjęcia alkoholowe, w czasie
N A P R A W IĆ
wet podejrzliwi. Przełożenie
których nierzadko dochodzi do
w pierwszej kolejności dachówki
awantur i interwencji służb
Korzystający ze schodów
na domu sąsiadów jest wystar
porządkowych. Sąsiedzi chcą
prowadzących na wiadukt
czającym powodem do interwen
w ten sposób zmusić mnie do
przy Sulechowskiej, a jest ta
cji, skarg a nawet posądzeń jako
wyprowadzenia się i zawładnąć
kich niemało, zwracają uwagę
by rączka rączkę myła. A prze
moim mieszkaniem.
na utrudniony do nich dostęp:
cież ekonomika zobowiązuje nas
Czytelniczka ma 84 lata, jest
pry&ny piachu i zniszczone
do robót planów ych, jakiejś mar
osobą samotną. Pewnie prześla
płytki chodnikowe. Sprawdzi
szruty rusztowań a nie przeska
duje ją starczy strach, uczucie
liśmy na miejscu - rzeczy
kiwania z nimi z ulicy na ulicę,
nieobce podeszłemu wiekowi.
wiście potrzebny jest tutaj
z kwiatka na kwiatek.
- Mnie jest dobrze bez domo
brukar. . Roboty raptem na
Szczególnie starsze pokole
fonu. Zmuszanie do wniesienia
pół godziny i jeden powód do
nie pamięta jak to drzewiej by
opłaty jest ograniczaniem wol
narzekań mniej.
wało, kiedy nawet za wodę nie
ności i praw jednostki. Zabierz
BRUDNE
trzeba było płacić. To były cza
cie w tej sprawie głos.
sy, powiada ta przeważająca licz
Zabraliśmy, nie po myśli
KLOSZE
bowo
w zasobach komunalnych
jednak
tej
pani.
Chwała energetykom za
gnipa lokatorów, próbująca na
Żaden z tych przykładów nie
dużą dbałość o poprawne
dal egzekwować od nas wciąż
jest wydumany za redakcyjnym
oświetlenie miasta, za wymie
jeszcze powinności, które już
biurkiem. Wszystkie są auten
nianie na bieżąco przepalo
dawno zdjęło z naszych barków
tyczne, życie zaadresowało je na
nych żarówek na sprawne. Na
prawo lokalowe. Ci ludzie jesz
Niepodległości 25. A ile takich
ulicach byłoby jeszcze jaśniej,
cze domagają się przestawiania
i podobnych musi być w ABMgdyby od czasu do czasu, naj
pieców na koszt ABM, instalo
ach, na tym najniższym szczeblu
lepiej przy okazji rutynowych
wania
kuchenek gazowych, wy
administracji
mieszkalnej
gdzie
przeglądów sieci monterzy
miany urządzeń sanitarnych.
przecież znajduje się centralna
przetarli zwilżoną ścierką
Bywają sytuacje, poprzedzone
kartoteka naszych codziennych
mocno zakurzone klosze.
jednak dokładnym rozeznaniem,
kłopotów? Taka refleksja pod

że nie odmawiamy pomocy. Od
nosi się to jednak do jednostek,
trudno by mówić o jakiejś zasatłzie czy normie, raczej o wy
jątkach od zasady. Takie osoby
kierujemy do opieki społecznej,
czasami pokrywamy koszty we
własnym zakresie lub partycypu
jemy w nich. Starającym się war
to pomóc, te nasze roboty inter
wencyjne mają uchronić lokal,
a nawet dom przed wpisaniem
go na listę przeznaczonych do
rozbiórki.
Na porządku dnia są niepo
rozumienia sąsiedzkie. Kiedyś
łagodziły je komisje pojednaw
cze, według rozmówców z mier
nym jednak efektem, teraz to
wszystko spoczywa na barkach
pracowników rejonów. Łagodzi
my te problemy tam, gdzie wy
wołuje je jakaś racjonalna przy
czyna, na przykład wspólna ubi
kacja, wspólny dostęp do wody.
Przymuszamy nawet do odtwo
rzenia umyślnie zniszczonych
urządzeń, namawiamy do ko
rzystania z tych przybytków
w innych układach rodzinnych
i to nasze wstawiennictwo w ja
kimś tam stopniu łagodzi na
pięcia. Jesteśmy jednak bezrad
ni, kiedy za czupryny biorą się
lokatorzy nie stroniący od kie
liszka. Oni jak gdyby programo
wo poprzedzają wyjście na kory
tarz wychyleniem kilku głęb
szych dla kurażu i w tym stanie
rzeczy nasza obecność jest raczej
niewskazana. Nawet policja stro
ni od zażegnywania takich burd.
Nim przyjedzie, po awanturze
nie ma śladu, podobnie nie ma
też świadków. Niejedną demolkę
musimy naprawić sami, bo sąsie
dzi niczego nie słyszeli ani tym
bardziej cokolwiek widzieli. A
straty są, tyle że nie ma świad
ków, a więc nie ma kolegium.

ANTONI ŁUSIAK
PS. Jutro dokończenie rela
cji ze spotkania z kierownikami
ABM nr 4 i 6.

O ś w ia ta
p o d s k r z y d ła m i g m in y
Jak minął rok? To pytanie
stawiamy sobie, instytucjom,
urzędom... Dla gminy Zielona
Góra był to z pewnością rok
przełomowy. Choćby dlatego, że
jako jedna z nielicznych gmin
w województwie (a także w kra
ju) przejęła przed ustawowym
terminem (1 stycznia 1994) oś
wiatę.
Miniony rok był zatem uczeniem się gospodarzenia szko
łami.
Wszystkie szkoły podsta
wowe (bo tylko takie znajdują się
na terenie gminy) finansowane
są przez samorząd.
Oświata kosztowała
naprawdę dużo pieniędzy przyznaje wójt gminy Zielona
Góra Eugeniusz Uglik. Żeby
szkoły mogły normalnie funkc
jonować musieliśmy z naszego
skromnego budżetu sporo wya
sygnować.
Cieszyło nas to, że na ko
niec roku ’92 byliśmy w stanie
zabezpieczyć opał tym placów
kom. Bo wszyscy pamiętają, jaka
była tragiczna sytuacja w listo
padzie w szkołach kuratoryj
nych.
W szybkim tempie buduje
się szkoła, do której uczęszczać
będą dzieci z Raculi i Drzonkowa. Dziś stoją już dwa budynki
dydaktyczne. Wznosimy ją włas
nym sumptem, przy pomocy ku
ratorium i mieszkańców obu
miejscowości, którzy opodatko
wali się na ten cel.
Nie można powiedzieć, że
gmina poradziła sobie bez żad
nych problemów. Były pewne
kłopoty. Wtedy z pomocą przy
chodziło kuratorium i udawało
się je rozwiązywać.
Gmina poradziła sobie
w tym roku także z problemem
wody w Przylepie. Przeprowa
dzono wodociąg. Nie trzeba już
było dowozić wody beczkowoza
mi. Latem nikt nie zabraniał
podlewać ogródków'.
Na brak wody nie narzekali
także mieszkańcy Starego i No
wego Kisielina. W Ochli wyko
nano prawie 3 km nowego
wodociągu. W zrealizowaniu tej
inwestycji pomógł wojewoda zie
lonogórski, przyznając 300 min
zł. oraz sami mieszkańcy, którzy
zebrali ponad 100 min zł. Gmina
dołożyła 250 min zł. i to, co było

LUBUSKA
•Dziennik

Wydawca: "LUBPRESS’

Spółka z o.o.

do tej pory marzeniem mogło
stać się rzeczywistością.
Nie można również zapom
nieć o pomocy, jakiej udzieliło
miasto. Za znajdujące się na te
renie miasta ujęcie wody - gmina
nie musiała płacić. Liczy na
dalszą współpracę.
W Drzonkowie i Zawadzie
wybudowano kanalizacje. Istnie
je jeszcze problem oczyszczalni
w pierwszej z wymienionych
miejscowości. W gminie wszyscy
jednak są optymistycznie nasta
Skutki wichury na Osiedlu Pomorskim.
wieni i wierzą, iż w tym roku
Fot. T. GA WAŁKIEWICZ
sprawa zostanie zakończona.
Chcielibyśmy w tym roku
także uporać się z dzikimi wysy
nas
L is t d o r e d a k c j i
piskami śmieci, ściekami, szam
bami... Z pewnością dużą rolę
odegra tu Komunalny Zakład
Gospodarczy, który zaczął funk
cjonować w gminie od 1 stycznia
1993 roku - dodaje sekretarz
Na 200 tysięcy złotych?
Miasto średniej wielkości
gminy Jolanta Grabowska. - Jes w zachodniej części Polski. Pra
Tak, na 200 tysięcy. Mam
teśmy również przygotowani, by
straty na 30 milionów za takie
w tym roku realizować dalsze za wie że przedmieście Berlina,
czeki. A poza tym nie mam za
słynne
z
tradycji
bachusowych.
dania związane z modernizacją
miaru chodzić do banku z tym
Główna ulica Kupiecka, salony,
oświetlenia.
papierkiem!
błysk szyb, czerń mebli, biel
Po stronie dochodów w bud
Jeżeli w Europie (omalże
ścian i koszul personelu.
żecie gminy (ubiegły rok) zaob
West Europie) traktuje się klien
Wieczór, 5 minut przed zam
serwować można pewne za
ta z czekiem Narodowego Banku
knięciem sklepu. Wchodzi spóź
ległości. Wynoszą one około 200
Polskiego na tak drobną sumę
mm zł. Wobec gminy zalegają
niony klient Prosi o drobny za
nie tylko mieszkańcy, lecz
kup za 200 tys. zł - pudełko dys jak złodzieja, a swój zawód kup
ca jak stanowisko pierwszego
i PGR-y.
kietek do komputera. Widać, że
Po wakacjach wiele małych
skończył mu się zapas i dokonu sekretarza sklepu, to ja wolę... na
zakładów, sklepów zostało zlik
Syberię.
je awaryjnego zakupu. Widać, że
widowanych. A co za tym idzie,
Roman K. Sobczak
nie ma przy sobie gotówki, gdyż
zmniejszyła się liczba podatków wyjmuje czek i zaczyna go wy
Zielona Góra
płaconych gminie.
PS. Opisane zdarzenie miało
pełniać - Europa!
Może obecny rok okaże się
miejsce 13 stycznia w jednym ze
Europa?- o nie, nie u mnie,
łaskawszy dla gminy i dla nas
sklepów Zielonej Góry. Nazwa
woła
dystyngowany
właściciel
wszystkich?
sklepu znana redakcji. Zobaczy
salonu. Czek musi być potwier
(kali)
my czy odezwie się właściciel.
dzony!
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Decyzję o wyjeździe podjęłam późno, dlatego
w środku nocy z 22 na 23 bm chciałam wiedzieć,
o której dokładnie wyjeżdża „Lubuszanin” i czy
dostanę jeszcze miejscówkę. Moje chęci rozbijały
się niestety o mur, mur wyraźnej niechęci do pracy
pani, która miała tej nocy (między 0.40 a 1.15)
dyżur w informacji PKP (38-38). Słuchawki nie
podnosiła, a udręczona moim „natręctwem” - osta
tecznie ją najwyraźniej odkładała, na co wskazywał
sygnał zajętości. Rozumiem - coś pilnego przez 5
minut, nawet -15, ale pół godziny?

ją

n a p a d li? ...

Myślałam już nawet, że... może ją napadli i za
mierzałam w tej sprawie zadzwonić na komisariat
policji (dworcowy). Ostatecznie zadzwoniłam na
dworcową centralę z prośbą o pomoc. I otrzy
małam ją. Pani w centrali osobiście poszła do kas
(połączyć nie mogła) i dowiedziawszy się co i jak,
wszystko mi dokładnie przekazała.
Pod adresem pani z informacji kieruję słowa...
no, nie najlepsze. Pani z centrali - serdecznie
dziękuję.

(k.r.)

ZUS

PONIEDZIAŁEK
25
STYCZNIA
Pawła, Miłosza

wyjaśnia
W odpowiedzi na kry
tyczną notatkę zamieszczoną
18 bm. w rubryce „Winogronka” Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Zie
lonej Górze wyjaśnia, że
w wyniku nieporozumienia
nie przyjęto oświadczenia
z nie wpisanym numerem ewidencyjnym - PESEL. Za
powstałe kłopoty Oddział
serdecznie przeprasza wszys
tkich, których to zdarzenie
dotknęło i informuje, że nie
jest koniecznym wpisywanie
numeru PESEL, jeśli eme
ryt lub rencista nie posiada
wpisu w dowodzie osobis
tym.
Od redakcji: W komór
ce ew id en cji lu d n o ści
Urzędu Miejskiego po maso
wym odpraw ianiu przez
ZUS emerytów i rencistów
bez wpisanego w oświadcze
niu podatkowym numeru
PESEL nie zamykały się
drzwi. Należy zatem sądzić,
że znakomita większość, jeśli
nie wszyscy klienci Zakładu,
mają już teraz ten numer
w dowodach osobistych. I jest
to jedyny rezultat wielkiego
zam ieszania p o w stałego
w wyniku niewłaściwej inter
pretacji oświadczenia podat
kowego przez pracowników
ZUS. A zatem, znów udało
się coś uporządkować jakby
od niechcenia i przy okazji,
chociaż co do formy trzeba
mieć poważne zastrzeżenia.

Kalendarium
* 1288 r. - Barlinek otrzymał
prawa miejskie
* 1913 r. - ur. się Witold Lu
tosławski, kompozytor i dyrygent
* 1928 r. - ur. się Eduard Szewardnadze, b. minister spraw
zagranicznych ZSRR, przy
wódca niepodległej Gruzji
* 1938 r. - ur. się Włodzimierz
Wysocki, ros. aktor i piosenkarz,
zm. 25.07. 1980
* 1983 r. - papież Jan Paweł
11wprowadził nowe prawo kano
niczne
* 1983 r - w Budachowie k.
Bytnicy natrafiono na skład bro
ni białej z XVI-XIX w.
* 1988 r. - Nowogród Bob
rzański odzyskał prawa miejskie

■ H fln s n
Teatr im. L. Kruczkowskiego
w Zielonej Górze - próby
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m
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Filharmonia Zielonogórska próba

ESE MA
„ Wenus”- 14.30, 16.00 - Hot
Shots (USA 12 1), 17.30, 19.30 Wielka wsypa (pol.15 1)
„Newa” - 17.00,19.00 - Ryko
szet (USA 18 1)
„Nysa” - 15.30 - Hot Shots
(USA 121), 17.30,19.30 - Zimny
jak głaz (USA 15 1)
„Estrada” - brak programu

¿ a & Z G /a /0 Ó Ó

NA CO DZIEŃ
Dokumenty wystawione
na nazwisko Brygida Żmuda
i Andrzej Żmuda są do odeb
rania w dziale miejskim naszej
redakcji.
Klucze patentowe i klu
czyki do samochodu, znale
zione w okolicach ulicy Budziszyńskiej przyniesiono
w piątek do działu miejskie
go „GL”, pokój nr 3.
N iew ielk a ilo ść p ie 
niędzy zn a le z io n a przed
Pocztą Główną jest do odeb
rania przy ul. Zamenhofa 36
m 4 po godz. 15.00.
Pęk kluczy znaleziony
przy ul. Konicza 30 w czwartek
oraz granatową torbę z doku
mentami wystawionymi na
nazwisko R om an Krystek
można odebrać w dziale
miejskim „GL”, pokój nr 3.

KRÓTKO
...

wszystkim
T U R N IE J E W H A L I
SPORTOW EJ
Od dziś do 29 bm. w godzi
nach 10.00-15.00 w hali sporto
wej przy ulicy Moniuszki 14
chłopcy i dziewczęta rozgrywać
będą turnieje minikoszykówki
i minifutbolu. Natomiast przez 5
pierwszych dni lutego w tych sa
mych godzinach odbędą się tutaj
turnieje unihoca. Zapisy dziś,
w miejscu zawodów.

DYŻUR W KPN
26 bm. w siedzibie KPN przy
Starym Rynku 13 w godzinach
15.30-16.30 dyżur pełnić będzie
Marek Szelenbaum.

T R O C H Ę L E K K IE J
ATLETYKI
26 i 28 bm. oraz 2 i 4 lutego
do hali sportowej przy ulicy Su
lechowskiej zaprasza chłopców
i dziewczęta MOSiR propo
nując trochę lekkiej atletyki oraz zajęcia rekreacyjne w go
dzinach 11.00-14.00.

D Z IŚ W D O M U
HARCERZA
Gabinet ZHP zaprasza na
spotaknie z piosenką, pracownia
plastyczna na gry i zabawy plas

Galeria Sztuki przy uL Żerom
skiego 13, czynna 11.00 -18.00.
Galeria ART. pl. Pocztowy 12,
czynna 10.00 -17.00.
Wojewódzka I Miejska Bib
lioteka Publiczna im. C.K. Nor
wida w Zielonej Górze czynna
10.00 - 17.00. Wypożyczalnia
malarstwa i grafiki. Władysław
Korcz - człowiek i dzieło.

L S m iMUJ
Dyżur pełni apteka przy ul.
Pod Filarami

m sm

Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Policyjne
997
Pogotowie Policji Municypal
nej (czynna 7.00-21.30)
986
Straż Pożarna
998
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazownicze
992
tyczne, pracownia fotograficzna
na konsultacje i porady dla ama
torów fotografii. Początek zajęć
o godzinie 11.00.

W Ę D R U JE M Y
We wtorek Sławek Juras»wsłd będzie pilotował wycieczkę
pieszą na trasie Przytok przez Jany
do Zielonej Góry. Zbiórka
chętnych o godzinie 10.10 na
dworcu PKS przy zegarze świetl
nym z biletem za 5.400 zł. W prog
ramie ognisko, gry i zabawy,
a propozycja jest adresowana do
uczniów i młodzieży szkolnej.

Z IM N Y J A K G Ł A Z
Kino „Nysa” zaprasza na
sensacyjny obraz Craiga R. Baxlera - „Zimny jak głaz”. Jest to
kryminalna historia walki tajne
go agenta FBI z motocyklowym
gangiem. W roli głównej wys
tępuje Brian Bosworth.

NARADA
PREZESÓ W
Jutro 26 bm. o godzinie
11.00 w siedzibie PZERiln przy
ulicy Lisowskiego 3 spotykają
się prezesi kół Związku Komba
tantów RP i BWP.

F E R IE
PO S TA R O P O LS K U
Wojewódzka i Miejska Biblio
teka Publiczna informuje, że w od
dziale dla dzieci, od dziś do 6 lute
go, trwać będą „Ferie po staropolsku”. WiMBP zaprasza codzien
nie w godzinach 11.00-16.00.

Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie Pogrzebowe (7.0016.00)
222-35,
od 16.00-7.00,
280-42
Pogotowie Dźwigowe (całodo
bowe)
54-73
Policyjny Telefon Zaufania
35-95
Pogotowie Weterynaryjne 917
Informacje
PKP
38-38
PKS
22-301
LOT
707-97 i 952
Bank Informacji Usługowej, Han
dlowej i Gospodarczej 29-343
„FENIX” - Ubezpieczenia
Majątkowe
\ 42-71
Młodzieżowy Telefon Zaufa
nia (15.00-17.00)
988
Telefon Zaufania AIDS 719-73
Telefon Zaufania dla A A czvnny pon. i czw. 18.00 - 20.00 <ila
ÁL-ANON - czynny wt (18.0020.00)
718-63
Dyżur prawnika dla A A i ALANON śr. (15.00-17.00) 718-63
U sługi
DHL „International” (przesyłki
expresowe)
42-31 w. 238, 338
Kosze, wiązanki, wieńce (kwia
ciarnia) czynna cały dzień
ul. Krakusa 10,
59-33
Serwis Sygnalizacji Świetlnej
616-97 w. 262
Montaż, konserwacja anten TV
al.Wojska Polskiego 85, 607-69
Praktyczny Pan - naprawa- junkersy, kuchnie gazowe, montaż
zamków 615-89
Zielonogórska Sieć Komputero
wa
610-67
Naprawa TV
652-79
IGLOTECHNIK naprawa
lodówek i zamrażarek ul. Armii
Ludowej 29,
29-489
„MEDÍKROL” - Prywatna Przy
chodnia ul. Szczekocińska 5
(od Botanicznej)
55-06
Zakład Organizacji Pogrzebów
„REQUIES” ul. Krawiecka 2,
52-19 lub 65-229
Naprawa Video i TV „TON
COLOR” ul. Ludowa
728-84
Naprawa kotłów gazowych c.o
710-36
Zakład Organizacji Pogrzebów
„AD PATRES” ul. Wrocławska
(pawilon przy cmentarzu')
285-17

Postoje taksówek
dworzec
22-666
ul. Podgórna
22-667
ul. Wyszyńskiego
52-17
bagażówki
22-825
Pomoc drogowa
Racula (całą dobę)
75-170
lub CB Radio kanał 19
nr wywoł. 170
Zielona Góra „NON STOP”
al.Słowackiego
30-65
lub CB Radio
kanał 19
Zielona Góra ul. Sucharskiego
67-765
Zielona Góra PZMot
ul. Dworcowa
981
Zielona Góra PZMoŁ
ul. Kupiecka (całą dobę)
981
lub CB Radio kanał 28,
nr wywoł.
14-81 (holownik)
Zielona Góra „Polmozbyt”
ul. Sulechowska 35,
954

T¥ Praga
PROGRAM I: 6.00 Studio
„6” zaprasza; 8.30 Pozdrawiamy
cię Austrio; 9.05 Program dla
dzieci; 9.50 Teatr TV; 11.50
Gwiazdy muzyki; 1255 Program
muzyczny; 15.20 Auto-MotoRewia; 16.00 Studio Kontakt
zaprasza; 18.10 Przegląd sporto
wy; 19.10 Wieczorynka; 19.30
Dziennik; 20.20 Serial; 21.15
Muzyczne spotkanie; 22.05 Wy
darzenia, komentarze; 2230 Te
atr TV; 23.30 Film.
PROGRAM II; 8.40 Z kraju
i ze świata; 9.20 Sport - narciar
stwo alpejskie; 11.10 Złota Narta
1993; 13.30 Wiadomości; 15.35
Sport - turniej tenisa stołowego;
16.50 Serial; 18.00 Wieczoryn
ka; 18.30 Magazyn rolniczy;
19.15 Tipy telewizyjne; 20.00
Trochę szafranu z telewizyjnego
archiwum; 21.20 „Ludzie na gra
nicy”; 21.45 Aktualności; 22.05
Wspomnienie o Wysockim;
23.00 Muzyczna wizytówka.

[•I tlW

d la Z ie lo n e j G ó ry
i
C zerw ieńska:
17.50
Program dnia; 17.55
Sportowy magazyn informacyj
ny; 18.05 POLMOZBYT *93;
18.10Sport: Bal Sportowca i MP
juniorów w pływaniu; 18.50 BB
News przedstawia; 19.00 - 20.00
Przerwa; 20.00 „Nigh 5” - kolar
stwo górskie; 20.30 „Czerwona
Wenecja” - film fab. prod. wł. franc. W roli głównej Wojciech
Pszoniak.
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L id e r p o k o n a ł S o k o la ,

w

C h ro b ry w y g r a ł, a le ...

„R e m isem ” za k o ń c z y ły się mecze lu b u s k ic h zespołów. L e p ie j sp is a li się ty m razem
zielonogórzanie, bow iem Z a s ta l-F o rtu m o d n ió s ł k o le jn y sukces w yso ko w yg ryw a ją c
w W a łb rz y c h u z G ó rn ik ie m , a A Ie x a n -A Z 8 n ie d a ł szans rezerw om w ro c ła w s k ie j Ślęzy.
P rze grał w W arszaw ie S tilo n i gorzow skie k o s z y k a rk i czeka ciężka w a lk a o zajęcie
dwóch czołow ych, p re m io w a n ych awansem do p la y -o ffu , m iejsc. K o le jn ą porażkę po
n ie ś li koszykarze W a rty , k tó rz y ju ż raczej z re zyg n o w a li z w a lk i o pozostanie w I I lidze.
Największą sensacją ko szyka rskie g o w eekendu b y ła p o ra żka m a ją cej m istrzo w skie
aspiracje S ta li B o b re k B y to m z o u ts id e re m H u tn ik ie m w K ra k o w ie .

N ie u lę k li s ię w a ł b r z y s k ie g o „ k o t ł a ”

Błyskawiczny „odlot” zielonogórzan
(O b słu g a w ła s n a )
GÓRNIK WAŁBRZYCH - ZASTAL-FORTUM 74:89 (44:4«)
GÓRNIK: Żywarsld 27, Murarow
12, Puchalski 12, P. Mazur 11, Buczkow
ski 10, Kapuściński 7, Adamek 5, Truśz
0, Pacuła 0.

ZASTAL-FORTUMJechorek26, Markeviczms 17, Łutomłd 16, Demcrin 11,
KngHyriski 8, Rąjkowskió, R. Mazur 5.
Sędziowali: K Zalewski i M. Nowicki
(Wrocław). Widzew ok. 1500.
Wałbrzyski Górnik to drużyna znana
z waleczności, nieustępliwości L. wier
nych, ale skandalicznie zachowujących
się kibiców. W wałbrzyskim „kotle” zos
tawiło punkty kilkawyżej notowanych od
Górnika drużyn, a warszawska Polonia
i wrocławski Śląsk uzyskały tam nikłe
i dość szczęśliwe zwycięstwa. Tym razem
wątpliwości nie było: zielonogórski Zas
tal-Fortum wygrał pewnie i choć gospo
darze starali się jak mogli, a ich snajper
Jerzy Żywarski wykonał swoją strzelecką
„normę” to w tym meczu górnicy niewie
le mieli do powiedzenia.
Zaczęło się pomyślnie dla gospoda
rzy - przy ogłuszającym dopingu, wul
garnych chóralnych śpiewach i wyciu
kiedy tylko piłkę posiadali rywale,
Górnik uzyskał przewagę wygrywając
różnicą kilku punktów. W 9 minucie
miejscowi prowadzili 22:13 i wyda
wało się, że zielonogórzan czeka
ciężka przeprawa.
Goście jednak wzięli się do roboty
i na efekty nie trzeba było długo cze
kać. W 15 minucie po rzucie Sergieja
Demurina na tablicy pierwszy raz wid
niał remis 32:32, w minutę później po
rzucie tego samego zawodnika ZastalFortum wygrywał 36:34. Do końca tej
połowy trwała zacięta walka „kosz za

kosz” a decydujące o prowadzeniu
punkty po pierwszych 20 minutach
zdobył Gwidonas Markeviczius na 13
sekund przed końcem.
Zielonogórzanie przystąpili do
drugiej połowy bardzo skoncentrowa
ni. Mirosław Rajkowski i Ryszard Ma
zur skutecznie opiekowali się Jerzym
Żywarskim, a wałbrzyszanie uporczy
wie „grali” na swego dobrze pilnowa
nego asa, który przebywając na parkie
cie non stop bez jakiejkolwiek przerwy,
pod koniec spotkania dosłownie sła
niał się ze zmęczenia i piłka wielokrot
nie stwała się łupem zielonogórzan.
Doskonale w obronie grali Jarosław
Jechorek i Mirosław Łukowski - goście
z czasem opanowali obie tablice,
a miejscowi zaczęli tracić siły.
Jeszcze w 29 minucie Górnik wyg
rywał 62:61 ale później nastąpił błys
kawiczny „odlot” zielonogórzan,
którzy zdobyli po ładnych, szybkich
akcjach kolejno 12 punktów, a zawod
nicy Górnika nie byli w stanie im
w tym skutecznie przeszkodzić. Kiedy
w 36 minucie Zastal-Fortum wygrywał
81:66 stało się jasne, że goście muszą
w tym spotkaniu zwyciężyć.
Ostatnie 4 minuty to przysłowiowa
zabawa „kotka z myszką” - zielo
nogórzanie robili co chcieli, a końco
we 4 punkty zdobył efektownymi wsa
dami Jarosław Jechorek.
Zielonogórzanie zagrali bardzo
dobrze, z determinacją i wielką wolą
zwycięstwa. Warto dodać, że wygrana
w Wałbrzychu była ich szóstym w tej
rundzie, a piątym z kolei zwy
cięstwem. Teraz przed Zastalem-Fortumem groźny i utytułowany przeciw
nik - Śląsk Wrocław. Czy będzie kolej

S p ó ź n io n y f i n i s z S tilo n u
POLONIA WARSZAWA - STILON
GORZÓW 88:82 (48:37)
POLONIA: Lara 23, Pędzior 21, Dulnik 21, Kopeć 11, Nowosadzka 10, Piwko
2, Czylder 0, Borkowska 0, Śliwka 0.
STILON: Rutkowska 21, Szamyjer 19,
Stanisławska 18, SieUwiorstowa 14, Ozśembłowska 9, Wieczorek 1.
Sędziowali: Eugeniusz Kuglarz z
Bielska Białej i Marek Pałus z Katowic.
Widzów: około 350.
W Stilonie zagraławreszcie po dłuższej
przerwie
spowodowanej
kontuzją
kręgosłupa Alicja Oziembłowska, ale okazało się to zbyt małym wzmocnieniem
gorzowskiego zespołu, by mógł on real
nie myśleć o odniesieniu zwycięstwa
w hali przy uL Konwiktorskiej. Na doda
tek warszawianki, które jako jedyny
zespół w żeńskiej ekstraklasie nie korzys
tają z usług zawodniczek byłego ZSRR,
rozegrały w sobotę chyba swe najlepsze
spotkanie w bieżącym sezonie i w sumie
zasłużenie sięgnęły po dwa punkty.
Jak się potem okazało, decydujące
znaczenie dla końcowego rezultatu spot
kania miały pierwsze minuty gry. War
szawianki narzuciływysokie tempo i przy
świetnej skuteczności rzutowej już w 5
min. objęły prowadzenie 17:5. Kilkunas
topunktową przewagę zdołały utrzymać
do końca pierwszej części spotkania, zaś
w drugiej powiększyły ją nawet do 20
„oczek” (70:50 w 32 min.).
Gorzowianki dopiero w tym momen
cie poderwały się do bardziej zdecydo
wanej gry, a widmo wysokiej porażki
podziałało na nie bardzo mobilizująca
W ciągu kilku minut Mariola Stanisław
ska trzykrotnie trafiła celnie za trzy pun
kty, razwsparła jąw tym Helena Rutkow
ska i w efekcie polonistki prowadziły w
38 min. już tylko 82:74. Mocno napierane warszawianki zaczęły popełniać sporo
błędów w obronie, często faulewały, lecz
koszykarki Stilonu (Stanisławska, Rut
kowska, Olga Sieliwiorstowa) wyjątkowo
nieskutecznie wykonywały rzuty osobis
te. Gdyby miały lepiej ustawione „celow
niki”, końcowy sukces Polonii wcale nie
musiał być tak oczywisty...
O ostatecznym sukcesie gospodyń
przesądziła Katarzyna Nowosadzka,
będąca - wespół z Krystyną Larą - naj
lepszą zawodniczką swego zespołu. Wart
odnotowania jest też pewrót na parkiet
po przerwie macierzyńskiej Elżbiety
Stankiewicz-Czykier - żony znanego
futbolisty Legii.
ROBERT GORBAT
Wyniki pozostałych spotkań w gru
pie B: Star Starachowice - AZS Poznań

78:65 (41:25), Start Lublin - AZS To
ruń 87:76 (44:29), Stal Bobrek Bytom
- Włókniarz Białystok 68:82 (36:40).
Tabela:
1. Start
2. Włókniarz R
3. Polonia
4. AZS Toruń
5.Stitaa
6. Stal Bobrek
7. Star
8. AZS Poznań

4
4
4
4
4

336:295
299:268
296:280
266:256
337:292
259:293
267:304
253:325

Grupa A: Stal Madah Brzeg - Wisła
Kraków 82:75 (41:30), ŁKS Łódź Spójnia Gdańsk 89:66
(51:27),
Włókniarz Pabianice - Lech Poznań
90t49 (36:26), Olimpia Poznań - Ślęza
Wrocław 98:70 (43:44).
Tabelce
1. Olimpia
1 Włókniarz P.
3. ŁKS
4. Lech
5. Stal Madah
6 Wisła
7. Ślęza
8. Spójnia

356290
327:251
338324
306c312
336355
272:298
311:354
303:345

ne zwycięstwo okaże się już w naj- bliższą środę.
W pozostałych spotkaniach:
Stal Stalowa Wola - Pogoń Szczecin
87:82 (43:38), Lech Poznań - Nobiles
Włocławek 102:79 (54:44), Spartakus
Jelenia Góra - Polonia Warszawa
99:114 (38:45), Hutnik Kraków - Stal
Bobrek Bytom 82:81 (38:29).
Tabela:
1. ASPRO
2. Polonia
3. Stal Bobrek
4. Śląsk

18
18
18
18

31
31
30
29

1475:1351
1706:1620
1525:1418
1553:1429

5. Zastal-Fortam

18

28

1454:1405

18
18
18
18
18
18
18

28
28
27
24
24
23
20

1573:1520
1574:1559
1538:1568
1439:1537
1431:1605
1427:1506
1423:1579

6. Lech
7. Stal SlW.
& Nobiles
9. Górnik
10. Spartakus
11. Pogoń
12. Hutnik

S ił s ta r c z y ło ty lk o
n a p ó ł g o d z in y
ZBR WARTA GORZÓW - LEGIA
WARSZAWA 56:70 (33:37)
ZBR WARTA: Żurakowsld 24, Gintowt 11, Zalewski 10, Panasiuk 6, Sta
nek 3, Olejniczak 2, Młynarczyk 0,
Sójka 0.
LEGIA: Basiewicz 17, Sobczyńsla
16, Exner 10, Pietkiewicz 10, Chabelski
6, Woźniak 5, Pawłowski 4, Wojdak 2,
Jabłoński 0.
Trwa fatalna passa warciarzy. Roz
bity kadrowo (do meczu z Legią go
rzowianie byli w stanie wystawić tylko
8 zawodników) zespół robi na parkie
cie wszystko, na co go stać, ale w takiej
sytuacji jest z góry skazany na niepo
wodzenie.
Nie inaczej było i w sobotnim poje
dynku z wojskowymi ze stolicy. Po
dwóch celnych rzutach Sławomira Za
lewskiego „za trzy”, gospodarze pro
wadzili nawet w 3 min. 6:2 i 8:4, zaś w
8 min. remisowali jeszcze 17:17. Z cza
sem zaczęła się jednak zaznaczać zde
cydowana przewaga wzrostowa legio
nistów, dyrygowanych przez rutynia
rzy Marka Sobczyńskiego i Roberta
Diabelskiego.
Po przerwie bardzo waleczni warciarze raz jeszcze zerwali się do ataku. W
23 min. doprowadzili nawet do remisu
37:37, w 31 min, przegrywali z legionis
tami zaledwie 3 „oczkami” (52:49), jed
nak oczywista dominacja warszawian
pod obydwiema tablicami oraz wręcz
katastrofalna skuteczność rzutowa go
rzowian (w dotychczasowych meczach
zdobyli najmniej punktów spośród
wszystkich drużyn, występujących w ich
grupie II ligi) ostatecznie rozstrzygnęły
losy tego pojedynku. W 06tatnich minu
tach na parkiecie „rządzili” już tylko
Sobczyński i spółka, pewnie sięgając po
końcowe zwycięstwo. Nie popisał się

p ie r w s z e j p o ło w ie

ŚLĘZA H WROCŁAW - ALEXANAZS ZIELONA GÓRA 6&97 (43:43)
ŚLĘZA: J. Sianiow 15, Wąjno 13, M.
Staniow12, Gartki 10, IJawska i Ptan po6,
Mhfcwfcz 4, Ćnierttowl
ALEXAN-AZSfcMkdziń*a23,Can*ik
22, Buzmakowa 1 * Hotownla 15, WluszS,
Klmkomka 6, BarabarisaczAnma 4, Mardnknroka 3, Partyka i Pabfe po Ol

Jedynie przez pierwsze dwadzieścia
minut gospodynie były równorzędnym
partnerem dla zielonogórzanek. Stało
się tak głównie za sprawą Iwony Woj
no, Magdaleny Stanioch i Justyny Sta
nioch. Trójka ta znajduje się w składzie
pierwszoligowego zespołu
Ślęzy
i w meczu z Alexanem-AZS wystąpiła
tylko w pierwszej połowie, a następnie
zawodniczki te udały się do Poznania
na spotkanie Ślęzy I z Olimpią. Po
nadto zielonogórzanki bardzo często
nie trafiały spod kosza i choć niemal
przez cały czas posiadały kilkupunktową przewagę, jednak nie mogły „od
skoczyć” swoim rywalkom na bez
pieczną „odległość”. W ostatniej mi
nucie pierwszej połowy przy stanie
40:43 podczas celnego rzutu faulowana została M. Stanioch i wykorzystując

Polskie dziennikarstwo okryło
się żałobą. W sobotę (23 bm.)
zmarł nagle w Łodzi red. MACIEJ
BIEGA. Miał 53 lata. Był asem
naszego dziennikarstwa sportowe
go. Laureat „Złotego pióra” - nag
rody Klubu Dziennikarzy Sporto
wych. Wspaniały reportażysta, fe
lietonista, sprawozdawca i komen
tator. Zaczynał w „Sztandarze
Młodych” w dziale reportażu.
Krótko pracował w „Głosie Pra
cy”, a przez wiele lat był filarem
tygodnika „Sportowiec”. Później
tygodnika „Mecz” i „Sport Re
view”. Ostatnio pracował w „No
wej Europie”. Pisywał zresztą do
wielu dzienników i czasopism.
Telewidzowie zapamiętają go ze
wspaniałych komentarzy i audycji
„Piłka w grze”. Obsługiwał wiele
kolarskich mistrzostw świata
i Wyścigów Pokoju, zarówno dla
telewi^i jak i dla prasy. Do Łodzi
udał się aby napisać kolejny tekst
o futbolu. Zmarł w siedzibie RTS
Widzew, podczas przeprowadza
nia wywiadu.
Przyczyną nagłego zgonu był
zaw serca.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

ANDRZEJ FLÜGEL

E m o c je ty lk o
w

Maciej Biega
nie żyje

dodatkowy rzut osobisty doprowadziła
do remisu 43:43.
Po zmianie stron Ślęza II bez
wspomnianej wcześniej trójki zawodni
czek nie była w stanie nawiązać
wyrównanej walki z zielonogórskimi
akademiczkami. Podopieczne tre
nerów Piotra Galanta i Leona Pro
bużańskiego bez najmniejszych prob
lemów wciąż powiększały swoje pro
wadzenie, a do kolejnej „setki” zab
rakło im tylko trzech punktów.
P. SCHREITER

Pozostałe wyniki: Osa Turów Zgo
rzelec - Lew Legnica 58:89, Ostrovia
OstrówWielkopolski • Karkonosze Je
lenia Góra 60:56, Unia Wałbrzych AZS Wrocław 69:70, Tęcza Leszno AZS Szczecin 57:96.
Tabela:
1. AZS Wrocław
2. Ale**n-AZS
3. AZS Szczecin
4. Unia
5. Karkonosze
6 Lew
7. Tęcza
& Ślęza II
9. Ostrovia
10. Osa-Turów

15
15
14
14
15
15
15
15
15
15

29
28
26
23
22
21
21
19
17
16

1473: 941
1453: 961
1198:895
1153: 897
954:1149
910:1014
989:1231
907:1315
871:1261
880:1256

tylko trener legionistów Jan Kwasiborski, który - mimo oficjalnego, karnego
odsunięcia go od prowadzenia zespołu
w jednym pojedynku - siedział tuż za
ławką rezerwowych, a w pewnym mo
mencie pozwolił sobie nawet na ude
rzenie notatnikiem jednego z graczy
w tył głowy. Kartki rozsypały się tak
daleko, że w ich zbieraniu z parkietu
musieli pomagać także sędziowie...
Pozostałe
wyniki:
Wybrzeże
Gdańsk • Obra Kościan 64:61, Kotwi
ca Kołobrzeg - MKS MOS Proszków
85:96, Instal Białystok - AZS Toruń
60:69, Skra Warszawa - AZS Koszalin
122:76, Spójnia Stargard Szczeciński Astoria Bydgoszcz 89:98.
29
28
26
26
25
24
24
23
23
23

1. MKS MOS
2. Spójnia
3. AZS Koszalin
4. AZS Toruń
5. Legia
6. Skra
7. Wybrzeże
8. Kotwica
9. Instal
10. Astoria

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1L ZBR Warta

16

19

12. Obra

16

18

1399:1244
1438:1296
1533:1417
1247:1218
1403:1366
1341:1318
1355:1386
1404:1424
1341:1364
1435:1477
1142:1335

1219:1512

ROBERT GORBAT

G d y p s tr ą g i
u p r a w ia ją s e k s
je s ie n ią
Wiele znaków na ziemi i tat
rzańskim niebie wskazuje, że Uniwer
sjada pod Giewontem (od 5 do 14
lutego) będzie się odbywała, niestety,
w wiosennej aurze. Gdyby organizato
rzy słuchalL. wędkarzy, wiedzieliby, że
tegoroczna zima będzie bez śniegu.
W,J)zienniku Polskim”z 22 bm.
zakopiański reporter, podpisujący się
(W. Jarz.), ogłosił taką rewelację„Słynnyzakopiański wędkarz, Alek
sander Fortedd, ostrzegał, Że pstrtgi
uprawiały seks jesienią na płytkiej
wodzie, więc zima będzie bez śniegu.
Me posłuchano go... ”
Teraz przynajmniej organizatorzy
Uniwersjady będą midi alibi: uczest
nikom wielkiej imprezy-1500osobom
z 42 krajów świata - oznajmią, że
wszystkiemu winnepstrąg, które uprą\wióły jesienny seks na płytkiej wodzie

Wyniki meczów II i HI ligi angielskiej
oraz ekstraklasy szkockiej objętych zakła
dami piłkarskimi na dzień 23-24.01.1993
r.: l.Leyton Orient - Exeter 5:0,2Preston
- Bradford 3:2,3.West Bromwich - Stoke
1:2,4.Carlisle - Chesterfield 3:1,5.Hereford - Bamet 1:1, 6.Lincoln - Doncaster
2:1,7.Scarborough -Halifax 20,8Airdrie
- Celtic Glasgow 0:1, 9.Dundee Utd Falkirk 2:1, lO.Hearts - Motherwell 0:0,
11-Patrick - Dundee wylosowano 2,
IZRangers - Aberdeen wylosowano re
mis, 13.SŁ Johnstone - Hibernian 2:0.
DUŻY LOTEK:
6, 7,10,12,14, 24
Wygrana specjalna 100 min zł
z zakładów Express Lotka z dn.
21.01.1993 r. padła na kupon z kol.
12/3 o nr. banderoli 2378549 seria

Piłkarze ręczni II ligi rozegrali XI kolejkę spotkań. Gorzowski Solrfł podejmo
wał lidera Gwardię Koszalin i jak się okazało gospodarzom sił starczyło tylko na
I połowę, a w drugiej części gry goście niepodzielnie panowali na parkiecie pewnie
wygrywąjąc całe spotkanie. Dramatyczny przebieg miało spotkanie Chrobrego
Głogów z Energetykiem Gryfino. W ostatnich minutach gospodarze omal nie
stracili kilkupunktowego prowadzenia. Wszystko jednak skończyło się na strachu
i Chrobry wygrał 19:18.
Oczywiście winą za tak dramatyczSOKOŁ GORZOW - GWARDIA
KOSZALIN 24:33 (13:14)
SOKÓŁ Mokki, Szwdziak 1, - Myśli
wiec 9, Warzybok 4, Gumiński 2, Balanda
wał się w bramce Sylwester Kunda.
2, Gwadera 2, Czubak 2, Kasperek 1, Pa
W środę (27 bm.) o godz. 18.00 w oradowski 1, Niezgoda 0.
ficjalnym towarzyskim meczu, Chrob
GWARDIA: Winokurow, Nachyła ry podejmuje I ligową Miedź, z którą
Szapoczkin 8, Nowicki 7, Mudialsld 5, Ba
tydzień wcześniej przegrał 27:31
sior 5, Idziorek 4, Kromka 4, Madejek 0,
w Legnicy.
Borowczyk 0, Głowiński 0, Kaca 0.
J. FUSIŃSKI
Kary: Sokół - 4 min., Gwardia - 0 min.
Wyniki
pozostałych spotkań:
Początek meczu nie zapowiadał
Górnik Złotoryja - Górnik Libiąż
późniejszego, pewnego zwycięstwa li
18:30, AZS Spiż Wrocław - Grunwald
dera z Koszalina. Gorzowianie od
Ruda Śl. 25:19, Ostrovia Ostrów pierwszych sekund podjęli z gwardzis
Concordia Knurów 25:24.
tami twardą, wyrównaną walkę,
Tabela:
a mając w swych szeregach bardzo sku
1. Gwardia
222:251
11 20
tecznych rzutowo Józefa Myśliwca
269:241
2. Górnik
11 15
3.
Grunwald
R.
Śl.
10
13
268:242
i Krzysztofa Warzyboka, a także świet
4. S*kół
11 13
268:2*9
nie dysponowanego bramkarza Dariu
5. Chwfciy
10 11
221:209
sza Molskiego, przez długie minuty byli
6. AZS Spiż
11 11
253:252
dla koszalinian w pełni równorzędnym
7. Ostrovia
11
9
266:281
rywalem. Jeszcze w 27 min. na świetlnej
8. Energetyk
11
8
277:278
tablicy „wisiał” remis 1212, choć chwilę
6
9. Concordia
11
246:269
wcześniej nie będący w sobotę w zbyt
10. Górnik Z.
11
2
239:306
wysokiej formie arbitrzy z Poznania
wykluczyli z gry równocześnie dwóch
zawodników gospodarzy, zaś gorąco
protestujący kierownik Sokoła Antoni
Galiński został dodatkowo ukarany
żółtą kartką.
Po przerwie sił i koncentracji star
czyło „sokołom” tylko do 41 min., kie
* Norweski łyżwiarz Johann-dav
dy to przegrywali zaledwie 17:19. Od
Kom, mistrz olimpijski z Albertville
tego momentu gorzowianie popełnili
na 1500 m, ustanowił rekord świata na
jednak kilka prostych błędów w ataku,
dystansie 5000 m. - 6.38,77 podczas
przestali bronić i w efekcie koszaliniawielobojowych mistrzostw Europy
nie zdobyli w ciągu niespełna 7 minut
w Heerenveen. Koss poprawił własny
sześć bramek z rzędu, nie tracąc ani
rekord o 2,96 sek, uzyskany podczas
jednej. W 54 min. przewaga gości wy
mistrzostw świata 9 lutego 1991 r. na
nosiła już 12 „oczek” (31:19) i jakie
tyra samym torze.
kolwiek inne rozstrzygnięcie, aniżeli
* Jani Sievinien podczas pływackich
ich pewna wygrana, stało się zupełnie
mistrzostw Finlandii w Helsinkach uniemożliwe. Gorzowianom pozosta
zyskał w wyścigu na 200 m st zmien
wała, na osłodę tylko kuriozalna bram
nym najlepszy wynik na świede na
ka, jaką w ostatniej sekundzie meczu
basenie 25-metrowym -1.56,84. Pop
zdobył rzutem z autu do pustej już
rzedni najlepszy rezultat - 1-57,19 „świątyni” Gwardii bramkarz Adam
również należał do Sieviniena i został
Szwedziak.
ustanowiony 17 stycznia 1992 roku
ROBERT GORBAT
w Kuopio.
CHROBRY GŁOGÓW - ENERGE
TYK GRYFINO 19:18 (9i8)
CHROBRY: Kwiatkowski, Rogala Przybysz 7, Gośko 5, Bartoszewicz 4,
Kubiak 2, Musiał 1, Tarasewicz 0, Specht
0, Badowski 0, Konrad 0, Kamie¡in Ol
ENERGETYK: Kunda, Woźnica Mitrowsld 6, Pałka 3, Swieboda 3, Cząjko 2, Gniazdowski 1, Oleszczyszyn 1,
Podfigumy 1, Kluczyńsłd 0, Nakonieczny 0, Jackowski 1.
Kary: Chrobry -14 min., Energetyk 8 min.
Słusznie obawiano się tego meczu
w Głogowie, mimo zwycięstwa 27:25
w pierwszej rundzie w Gryfinie. Zresztą
zwycięstwo Energetyka w Knurowie
przed tygodniem (Chrobry przegrał
z Concordią 20:23 u siebie w I rundzie)
było ostrzeżeniem, że mecz nie będzie
łatwy.
Zaczęło się dobrze - po bramce
Krzysztofa Przybysza (4 min.) Chrobry
prowadził 1:0. Trzy kolejne bramki gości
(w tym dwie Mirosława Mitrowskiego)
spowodowały prowadzenie Energetyka
3:1 w 9 minucie. Dopiero w 1/ min.
Chrobry doprowadził do remisu (4:4),
a dwie minuty później prowadził 6:4, po
celnych rzutach Mariusza Bartoszewi
cza i Przybysza. Dwie kolejne bramki
Mitrowskiego i remis 6:6 w 22 minu
cie.
Wymiana ciosów „bramka za
bramkę” i na przerwę dzięki wspom
nianej wyżej dwójce zawodników
Chrobry schodził z jednobramkową
przewagą.
Drugą połowę gospodarze roz
poczęli znakomicie o czym świadczy
prowadzenie 15:9 po 9 minutach gry.
Jednak goście to ambitny i waleczny
zespół. Poderwani przez blisko 100 kg
Mitrowskiego (rzucił kolejne dwie
bramki) doprowadzili w 45 min. do
stanu 13:15 i zamiast gładkiego zwy
cięstwa Chrobrego, zacięta walka roz
poczęła się od nowa.
Całe szczęście, że w następnych mi
nutach na wysokości zadania stanął
bardzo dobrze broniący bramkarz
Chrobrego Wojciech Rogala, który
w wielu sytuacjach „sam na sam” poka
zał najwyższą klasę, wyczuwając inten
cje rzucających zawodników.
Gdy w 59 min. po bramce z karnego
Przybysza Chrobry prowadził 19:16,
nikt nie przypuszczał, że końcówka
meczu będzie tak imponująca. Za faule
w obronie w 60 minucie, kary otrzyma
li Przybysz i Bartoszewicz i goście
grając w przewadze dwukrotnie sku
tecznie rzucali. Końcowy gwizdek
sędziów wszyscy przyjęli z ulgą i ra
dością. Gdyby mecz trwał jeszcze kilka
sekund... mogło być różnie.

RKIETACH

N B A
W sobotnich meczach ligi ko
szykówki NBA padły wyniki: Orlando
• Dallas 127:106, Phoenix - Atlanta
110:91, Houston - Indiana 113:100,
Philadelphia - Milwaukee 113:104,
Denver - Cleveland 97:95, Sacramento
- Minnesota 113:108.

* W rozgrywanych w holenderskim
Heerenven mistrzostwach Europy
panczenistów, w pierwszej konkuren
cji biegu na 500 m tytuł mistrzowski
i brązowy medal przypadł gospoda
rzom - zwyciężył Falko Zandstra
wyprzedzając Włocha Roberto Sighela i Rintje Ritsmę. Polak Artur Szaf
rański uplasował się na 10 miejscu.
Ewa Wasilewska zajęła piąte miejsce 41,93 w wyścigu na 500 m. Najszybsza
była Austriaczka Emeae Hunyady 40,86.
Polka zajęła również piąte miejsce
w biegu na 1500 m, a Artur Szafrański
wywalczył szóstą lokatę na tym sa
mym dystansie.
* Adrian Przechewka i Leszek Sza
rejko zajęli szóste miejsce w zawodach
Pucharu Świata dwójek saneczkars
kich w Koenig^see z czasem po dwóch
przejazdach 1.32^07. Zwyciężyli rep
rezentanci Włoch Kurt Bruggeri Wil
fried Huber -1.31,139.
* Balem sportowcówwojskowychzakończył się w sobotę w warszawskiej
Cytadeli plebiscyt redakcji „Polski
Zbrojnej” i Inspektoratu Szkolenia
Sztabu Generalnego Wojska Polskie
go. Najlepszym sportowcem naszego
wojska - z woli czytelników - została
wybrana legionistka Iwona Kowalew
ska.
* Mirosław Kłys, 42-letni przed
siębiorca prywatny z Radomia został
wybrany nowym prezesem Polskiego
Związku Tenisa Stołowego przez
Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Związku obradujące
w Warszawie 23 bm. Nowo wybrany
prezes od lat związany z tenisem
stołowym, znany jest głównie z orga
nizacji przed laty systemu rozgrywek
dla amatorów w Warszawie, a ostat
nio ze stworzenia z dawnego klubu
Broni Radom jednego z najsilniej
szych w obecnej ekstraklasie
mężczyzn zespołu Euromirex Ra
dom, w którym grają min. LeszekKu
charski i Piotr Skierski
* Europejska Federacja Piłki Nożną
wyznacz^ Ryszarda W^jcfta z Opola
jako Równego arbitra meczu Pucharu
Mistrzów pomiędzy Glasgow Rangos
i PC Brugge, klóiy odbçdzæsię 3 mana
te.
Natomiast Zbigniew Przesmycki z
Łodzi poprowadzi mecz eliminacyjny
mistrzostw Europy do lat 21 Dania Hiszpania. W obu przypadkach
sędziami liniowymi będą również pol
scy arbitrzy.
* Krąg kandydatów do organizacji
Igrzysk Olimpijskich w 2000 r.
zmniejszył się o jednego. Taszkient
nie ma na razie gotówki i w pozos
tałych do 2-tysięcznego toku siedmiu
latach raczej nie może spodziewać się
bossy.
* Holender Falko Zandstra ustano
wił rekord świataw wieloboju podczas
mistrzostw Europy łyżwiarzy szyb
kich w Heerenveen gromadząc
156,882 pkt Poprzedni rekord na
leżał do Włocha Roberto Sighda, us
tanowiony został w dniach22-23 lute
go 1992 roku w Calgary i wynosił
157,150 pkt
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„GAZETA LUBUSKA” - PONIEDZIAŁEK NR 20

f
Z uwagą przeczytałem rozmowę red. Alfreda Siatecldego
I z Pmf- dr- Hieronimem Szczegółą w „Gazecie Lubuskiej” pL
M„Zbiegli, wypędzeni, wysiedleni”.
Na Ziemi Lubuskiej mieszkam od 1945 roku, a w roku szkol
nym 1946/47 byłem uczniem szkoły publicznej w obecnej Drągowinie. Pamiętam wówczas na terenie gminy Nowogród Bob
rzański mieszkało wiele rodzin niemieckich. Mieszkali oni m. in.

P a m ię ta m , ja k to b y ło
we wsiach: Kotowice, Przybymierz, Skibice, Niebuż (obecnie
Niwiska) i innych.
Na wiosnę 1947 roku rodziny te dobrowolnie chciały wyjechać
do Niemiec. Jako chłopiec obserwowałem ich wyjazdy. A więc
gromadzili się om w tych wsiach ze swoim dobytkiem: na
wózkach, taczkach z bagażami i zbierali się na stacji, prawdopo
dobnie w Żaganiu i opuszczali Polskę. Do Polaków nie czuli
żadnej wrogości, a raczej cieszyli się, że jadą do swojego kraju, do
rodaków, sąsiadów, rodzin.
We wsi Kotowice, Skibice, Przybymierz - były duże majątki,
gospodarstwa rolne, gdzie pozostało dużo maszyn rolniczych:
kosiarki konne, kopaczki, młocamie oraz dużo nawozów, zabez
pieczonych w szopach.
Porównując warunki wysiedlania Polaków z Kresów Wschod
nich na Ziemie Odzyskane były raczej inne. Albowiem Polacy po
wojnie 1945 roku musieli opuścić swoją ojcowiznę, bo bandy UPA
- grasujące tam nie dawały Polakom żyć. Smutne to były obrazki
z ziemi polskiej do Polski, albowiem Niemcy wysiedleni po woj
nie do swojej ojczyzny mieli lepsze warunki życia i dalszej egzys
tencji. Działający wówczas Pełnomocnik Rządu RP spełnił swoje
misje historyczne odnośnie Niemców i Polaków, pod względem
komunikacyjnym, materialnym, zdrowotnym i dalszej egzystencji
życia.
Na Ziemi Międzyrzeckiej jest piękna wieś Dąbrówka Wlkp.
gdzie w latach 1919 -1939 mieszkało wielu Polaków i Niemców.
W tej materii rozmawiałem z wieloma mieszkańcami tej wsi. Były
żale i pretensje - Polaków - autochtonów. Prawda jest taka, że za
Niemców byli nie łubiani, wytykano ich jako - Polaków, a po
wyzwoleniu 1945 roku osiedlona ludność - jako pozostałych
Niemców.
Artykuł „Zbiegli, wypędzeni, wysiedleni” red. Alfreda Siateckiego - to najnowsza historia, którą warto poznać, uczyć się,
przekazywać młodym pokoleniom. W tej rozmowie jest zapisany
zwięzły tekst: „Pełnomocnik Rządu RP na miasto Wrocław Obwieszczenie: Rozpoczęta została repatriacja Niemców, którzy
zgłosili się do wyjazdu do Niemiec. Zostały uruchomione spec
jalne pociągi, odwożące Niemców do stacji ForsŁ”
Uważam, że o tym należy mówić w szkole polskiej i w szkole
niemieckiej dzieciom, młodzieży, bo to cementuje narody
i państwa.
KAZIMIERZ KULAS
Międayrzccz J
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Z uwagą przestudiować
łem kandydatury do LLL w
nr 13 Magazynu „Gazety
Lubuskiej”. Większość tych
ludzi znam, ale ich sukcesy
to przecież w 99 proc. sukce
sy ludzkich zespołów, który-

Lubuska
Loża
Liderów
mi kierują, a nie ich geniu
szu.
Czy można wychwalać ko
goś, kto jako szef instytucji
decyduje o tym, aby nie swoje,
ale tej instytucji pieniądze
wpłacać na cele charytatyw
ne? Często te humanitarne
gesty to zwykła inwestycja
reklamowa (niestety).
Nie, nie chodzi mi o
„ściąganie w dół” każdej in
dywidualności w ramach
funkcjonowania „polskiego
piekła”. Chodzi mi o zwykłą
sprawiedliwość - każdemu
oddać to, co mu się należy.
Sukcesy wielu dyrek
torów i szefów wynikają bar
dzo często z faktu, że potra
fią oni nie przeszkadzać
swoim pracownikom.
JÓZEF OLESZCZUK
Zielona Góra
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wojenne lub powojenne, pomieszczenia
poniemieckie. O jakiekolwiek rzeczy
trzeba było starać się samemu spod gru
zów zrujnowanych domów. Taki był nasz
start w nową rzeczywistość.
45-letni okres rządów PRL-u dopro
wadził do ogromnego zróżnicowania
standardu życiowego społeczeństwa,
przez stosowanie charakterystycznych
dla tego systemu kryteriów wartości. Im
bardziej upodlony obywatel, tym bar
dziej był dla władzy wiarygodny. Odpo
wiednio też był noblitowany. W taki spo
sób tworzono warstwę uprzywilejowaną
kosztem totalnej dyskryminacji niepo
kornych, kosztem tej części społeczeń-

W gazecie ż dn. 5 stycznia na stronie 3 w ramce był
artykuł red. Danuty Piekarskiej pt. „Chleba?.. A może
sensu?!” Artykuł ten przeczytałam głośno trzy razy
i przyznaję, że m ocno się wzruszyłam, po prostu jest
pięknie napisany, na czasie. Ujmuje z wielkim wyczu
ciem potrzebę nie tylko ludzi w moim wieku, ale szczel g ólnie potrzebę SENSU dla młodzieży.

W nr 6 „Gazety Lubuskiej’ z dnia 8
stycznia br. ukazał się artykuł p. Bogusła
wy Gaweł o niedoborze surowców rolni
czych do produkcji wyrobów alkoholo
wych. Treść materiału przedstawia pop
rawnie zaistniałą sytuację, jednak jako
wymieniony z nazwiska uważam za
niezbędne wnieść do artykułu „Gorzała
na zapisy?” trzy uwagi:
1/ Użycie w tytule słowa „gorzała” uważam za niestosowne, gdyż słowo to ko
jarzy się z treścią negatywną odnoszącą
się do wódek czy wyrobów spirytusowych
ogólnie rzecz biorąc. Ponadto termin ten
nie jest stosowany we współczesnej termi
nologii do określenia czegokolwiek z zak
resu poruszonej w artykule tematyki.
Można go porównać z czymś prymityw
nym, np. w przypadku twórczości dzienni
karskiej z terminami - gryzmoły, wypoci
ny itp.. Tego typu określenia nie powinny
być lansowane, a w słowie pisanym
szczególnie.
2! Zapotrzebowanie na spirytus w skali
kraju wynosi 220 - 250 min litrów, a nie
kilkadziesiąt, jak przytoczono w artykule;
kilkadziesiąt milionów litrów to wielkość
niedoboru, który nie znajduje pokrycia
w surowcach krajowych.
3/ Z ostatniego akapitu można wnios
kować, że moja wypowiedź sugerowała, iż

W „Gazecie Wyborczej” nr <*, przeczytałem
artykuł o fenomenie Jerzego Owsiaka i jego Wiel
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie muszę
dodawać, że jestem kibicem tej orkiestry i jej
dyrygenta I mówiąc żargonem młodzieży, też
„swoją działkę kopsnełem” na ten szczytny cel.
W moim odczuciu sukces Jurka Owsiaka to
kompletna kompromitacja naszych polityków,
a w szczególności tych od wartości chrześcijańs
kich Zupełnym ignorantem okazał się wicepre
mier Goryszewski z ZChN-u, który oświadczył,
że nie miał zielonego pojęcia o tym przed
sięwzięciu i długo by się zastanawiał czy dać parę
groszy na ten cel. Jeszcze bardziej „popisał” się
jego kolega partyjny, mój „ulubieniec” poseł Nie
siołowski Ten to polityk, najpierw ogłosił, że nikt
go nie zaprosił (i bardzo dobrze), a później sko

ślane i należycie wyważone żądania. Z
góry wiadomo, iż jest to inicjatywa chy
biona, natomiast stanowi karmę dla róż
nego autoramentu napastliwych dema
gogów, ukazujących tę część polskiej spo
łeczności w zgoła zafałszowanym, krzy
wym zwierciadle. Osobiście chciałbym
wiedzieć jaki pogląd reprezentują nasi
adwersarze w odniesieniu do blokad,
strajków i innego rodzaju protestów w oczywisty sposób potęgujących zło i uak
tywniających struktury wrogie Rzeczpos
politej, będącej w trudnym okresie re
konwalescencji po długiej i ciężkiej cho
robie totalitaryzmu komunistycznego.
I na koniec osobista refleksja: W ten
trudny czas transformacji, jakiej podda
ny jest nasz kraj, winniśmy się włączyć
wszyscy i bez reszty, aby jak najszybciej
osiągnąć to, co na miarę naszych możli
wości i ambicji osiągnąć można. Pozwoli
to nam żyć w poczuciu dobrze spełnio
nego obowiązku wobec Ojczyzny, bez
kompleksów i moralnego kaca. A wtedy
żaden paszkwil, w żadnej gazecie, nie
będzie miał powodu się ukazać. Nie bę
dzie miał prawa sprowadzać nas do roli
bachora, skaczącego do gardła słabej
jeszcze matce.

H

Nąjczęściej bywa tak, że czytamy „Gazetę Lubuską” jak
to się mówi „od dechy do dechy”, są refleksje, wymiana
zdań, nawet rodzinne sprzeczki nad problemami zawarty
mi w publikowanych artykułach.
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stwa, która ponad do|tra materialne
przedkładała godność osobistą, wartości
moralne.
Pfęedstwicieli tej warstwy spotykało
się w Więzieniach jako skazańców poli
tycznych; oni zajmowali podrzędne, sła
bo płatne „posadki”; oni borykali się
z trudnościami mieszkaniowymi; dla

nich brakowało miejsc w żłobkach,
w przedszkolach, na uczelniach; dla njjch
też często nie było miejsc pracy, awan
sów, przeszeregowań itd, itd. Wśród tej
właśnie społeczności rojno było od Kre
sowiaków.
Oczywiście generalizować nie można,
bowiem Sybiraków można było spotkać
także w środowisku „towarzyszy” i to wca
le nie lichą gromadkę. Widziało się ich
również na różnych szczeblach władzy
i tak im to bardzo odpowiadało, że i teraz
chętnie gramolą się na „świecznik”.
To z tego głównie środowiska liderów
słane są do najwyższych władz Rzeczy
pospolitej, często nie do końca przemy

RYSZARD KULCZYCKI
G o rzó w W I^ y

w z ru s z y ła m

G o r z a ła
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i chorób. Kiedy przyszedł czas powrotu,
wrócili ci, co przeżyli. Wrócili do Oj
czyzny, lecz już nie na ojcowiznę. Za
siedlili zgoła inne tereny.
Powróciliśmy jeszcze biedniejsi, niż
kiedy nas wywożono. Wskazywano nam
do zamieszkania nie rzadko na pół roz
walone i zdewastowane przez działania

Tu i ówdzie słyszy się i czyta niezbyt
pochlebne opinie o polskiej społeczno
ści wschodnio kresowej. Gdyby pocho
dziły one od uznanych autorytetów, mo
żna by się zastanawiać w czym tkwi przy
czyna tak haniebnie niesprawiedliwego
osądu. Wywodzą się jednak jak należy
sądzić z bliżej nieokreślonych, mało zna
nych środowisk, przeto nie warto koł
tuńskimi wieściami zapizątać sobie gło
wy. Wszakże są fakty, które jako memen
to należy przekazywać potomnym. I choć
dbają o tó profesjonaliści, codzienność
pokazuje, że warto i powinno się przy
woływać pamięć ważnych w życiu nasze
go Narodu zdarzeń.
Swoje dramaty w sposób szczególnie
bolesny przeżywali kresowiacy. Zbrod
nia jaka dokonała się na tym narodzie,
stanowiącym mur wschodniej granicy,
była tym okrutniejsza, że w jednej chwili,
ograbieni z dóbr materialnych, z warto
ści moralnych, staliśmy się nędzarzami
żądnymi kawałka chleba. Dobra mate
rialne stanowiły nierzadko dorobek wie
lu pokoleń, a wartości moralne przedsta
wiał sobą sam naród, osadzony głęboko
w realiach kultury chrześcijańskiej, na
fundamencie której wzrastała i rozwijała
się polska tradycja i kształtowała się swo
ista polska mentalność.
Wywiezieni na Sybir i rozproszeni po
bezkresnych obszarach wrogiej nam nie
ludzkiej ziemi, marliśmy z głodu, zimna

Wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli działanie tra
ci SENS to już nie ma nic!!
Dlatego tą drogą dziękuję pani Danucie Piekarskiej za tę
piękną publikację.
Dla mnie jest więcej warta niż inne wieloszpaltowe rozp
rawy o niczym.
Z poważaniem
GENOWEFA DUDEK
Emerytka
Zielona Góra
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Nie polemizując z uwagami zawarty
mi w artykule „Praeszło& w kolor»
czarnym” („Gazeta Lubuska” z dn.
11.01.1993 r.), pragnąłbym zwrócić uwagę na następąjące (akty:
Jak stwierdzono w dotychczaso
wych pracach badawczych prowadzo-

t a k ie
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decyzje o imporcie i jego rodzaju podej
mowane są „niestety.... w Warszawie”.
Otóż nic takiego nie powiedziałem, gdyż
mając środki finansowe każde przed
siębiorstwo, w tym i kierowane przeze
mnie, może importować surowce. W War
szawie można się ubiegać natomiast np.
o zwolnienie z cła, co sprowadzane z zag
ranicy surowce uczyniłoby tańszymi.
A tak w ogóle, to z zasady w swojej
praktyce kierowania ^kładem nie miałem
zwyczaju odpowiedzialności za to, co się
w nim dzieje, zrzucać na innych, nieza
leżnie od tego czy urzędują w Warszawie
czy Zielonej Górze.
Byłbym zobowiązany za zamieszczenie
niniejszego uzupełnienia.
Z poważaniem
Dyrektor
mgr inż. STANISŁAW PALONKA
Panie dyrektorze! Dziękuję za przysła
nie zamieszczonego wyżej uzupełnienia
treści artykułu pt „Gorzała na zapisy?”.
Przykro mi, że tytuł nie przypadł Panu do
gustu. Ma Pan jednak prawo mieć na ten
temat inne zdanie niż autorka. Mam więc
nadzieję, że nikogo nie obrażę pisząc po
raz wtóry, iż produkuje Pan naprawdę
dobrą gorzałkę.
BOGUSŁAWA GAWEŁ

mentował: „cel był godny największego popar
cia” ale „otoczka budziła obrzydzenie”.
Jeżeli druga część jego wypowiedzi dotyczyła
ZChN-u, to wszystko w porządku - zgadzam się
z tym. Ale gdy dotyczyło to tych młodych ludzi,
którzy zbierali pieniądze i kapel co grały za dar
mo oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nie
żałowali pieniędzy, to pan poseł tym stwierdze
niem obraził nas wszystkich
Mało tego, ten bogobojny mąż pomylił „Luz” z
„Róbta co chceta” a Jurka Owsiaka zrobił autorem
„demoralizującego Luz-u” - tak to określił Wi
docznie dla p. Niesiołowskiego, każdy program
którego nie prowadzi zakonnica lub pan w kolorat
ce czy sutannie, należy do gatunków demorali
zujących lub „hard porno”. Już sobie wyobrażam
programy radiowe i telewizyjne, gdy ustawa o war
tościach chrześcijańskich będzie obowiązywać
Czarno to widzę. Dobrze, że prasa nie musi jeszcze
mieć tych wartości i mogę pisać to co piszę
Cóż, żyjemy przecież w dziwnym kraju, gdzie 95
proc. to katolicy, reszta to bezbożnicy i innowiercy.
Ale póki co, to SIE MA panie Niesiołowski!
MICHAŁ CIMEK
G łogów #
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1
śmierć, którym udowodniono szpie
gostwo.
Wszystkie sprawy były rozpatry
wane również w drugiej instancji,
która utrzymała wyroki w mocy. Pre
zydent a później Rada Państwa nie
skorzystała z prawa łaski.

W Z ie lo n e j G ó rz e
w y k o n y w a n o w y ro k i ś m ie rc i
nych przez Okręgową Komisję Bada
nia Zbrodni p-ko Narodowi Polskie
mu w Zielonej Górze, w latach 1950 1956 w zielonogórskim więzieniu wy
konano 6 wyroków śmierci, pomimo
że nie spełniało ono, wymogów do ich
wykonywania.
W dniu 28 grudnia 1950 r. wykona
no 3 wyroki. Skazanymi byli trzej mło
dzi ludzie, którzy usiłując zdobyć broń
dopuścili się morderstwa. Fakty są bez
sporne i nie można ich podważać, cho
ciaż inną kwestią jest czy wobec wszys
tkich trzech należało zastosować naj
wyższy wymiar kary. Na to odpowie
dzieć będzie można po zakończeniu
prac badawczych
W dniu 11 lutego 1953 r. wykona
no jeden wjrrok na członku bliżej jak
dotychczas nie znanej tajnej organiza
cji. Sprawa powyższa wymaga również
bardzo szczegółowego zbadania.
W dniach 27 marca 1954 i 1 lipca
^1954 r. stracono dwóch skazanych na

Bulwersujący jest fakt iż brak jest
jakiejkolwiek dokumentacji odnośnie
miejsca
pochówku
straconych.
Działalność więziennictwa w latach
1945 - 1956 na Ziemi Lubuskiej jest
przedmiotem wnikliwych badań
w ujęciu kompleksowym, specjalnego
zespołu ludzi powołanych przez tut
Komisję.
Wszyscy zainteresowani powyższym
problemem mogą pisemnie lub oso
biście znaszać się do tutejszej Komisji
Informacje uzyskane tą drogą mo
gą przyczynić się do wyjaśnienia wie
lu spraw, na które w obecnym stanie
badań trudno udzielić odpowiedzi
mgr BOGDAN BIEGALSKI
Starszy Asystent
Działu Badawczo - Naukowego
Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu
Instytut Pamięci Narodowej
w Zielonej Górze

Noworoczne

życzenia
ani Polską nie rządzi.
Trudno nazwać rządze
niem działania władzy,
które raczej przypomi
nają ostatnie konwulsje
konającego lub bezwład
ne szamotanie się topiel
ca nie mającego szans za
czerpnięcia powietrza.
Stąd te konwulsje ceno
we, podatkowe, płacowe,
prywatyzacyjne, aborcyj
ne itp., itd.
Naród cały lamentuje,
jak to jest w zwyczaju
gdzie niegdzie na wsi, kie
dy kona osoba, której ży
czy się zejścia, by się dłu
żej nie męczyła. Nasze ukochane M.P.K. też bie
rze na bankructwo przy
kład od Rządu i tak pod
niosło ceny biletów, że
już niedługo będziemy la
mentować przy jego
zwłokach.
Życzę wszystkim no
wych podatków, pod
wyżek cen i 2 proc. wzros
tu realnych płac jakie
nam obiecał „tonący”,
który obietnic realizować
już nie musi. Dziwię się
strajkującym z podpusz
czenia „S”. Tyle razy zos
tali „wypalantowani” jak mawiał R. Zając a oni
proszą o jeszcze.
Tyle
optymizmu,
którym się bezpłatnie
dzielę i życzę ciekawego
Nowego Roku.

V

Odnośnie artykułu pana Zgaińskiego:
„Marek Jurek contra „Poznaniak”. Ciąg
dalszy z pewnością nastąpi” zamieszczone
go w nr 10 „Gazety Lubuskiej” stwierdzam:

N

Jak co roku piszę do
Was w styczniu by się
podzielić
odczuciami
rządzonego. Już od kilku
lat uważam, że nikt mną

b ó

mienieni. Mają natomiast w swych rękach
inną broń - wpływ na kształtowanie opinii
poprzez swe stronnicze środki masowego
przekazu.

j c i e

Jak świat światem lewactwo cechowała
obłuda i faryzeizm. Już Robespierre,
głosząc hasła wolności, równości i braterst
wa, nie omieszkał zapisać się w historii
Francji, jako jeden z największych jej
rzeźników. Wszyscy pamiętamy jeszcze, jak
to państwa bloku socjalistycznego prześci
gały się w swoich zapewnieniach o woli po
koju. Znający historię wiedzą zapewne jak
koministyczni rebelianci w Hiszpanii przy
pisując faszyzm generałowi Franco, wyizynali księży i katolików.
Bogu dziękować, że nasi dzisiejsi lewacy
nie mają takich możliwości jak wyżej wy

s i e

Tak to nasz wielce czcigodny obłudnik,
„postronny obserwator”, człowiek nieobeznany z zawiłościami prawa i wreszcie Po
lak” (a może uzurpator?), jak przystało na
encyklopedycznego lewaka robi swych czy
telników, przepraszam za wyrażenie, w balona, specjalnie się z tym nie kryjąc.
Już postronny obserwator zauważy, że
2/3 tekstu pana Marka Zgaińskiego, to jego
stronniczy komentarz. Ja jednak nie mam
zamiaru wdawać się z wielce czcigodnym
panem Zgaińskim w polemikę, bo jeśli ktoś
uważa, że zniewaga innego wizerunku Mat
ki Bożej niż częstochowski, nie powinna być

z poważaniem
K. JOPEK
Zielona Góra

napiętnowana, że aureola to dobry temat na
satyrę, a Kazik Staszewski to nasz obecny
wieszcz narodowy, to nie bardzo jest z czym
polemizować.
Do reakcji na farmazony pana Zgaińskiego, skłoniło mnie to jego szczere zapew
nienie o postronności, jako że ostatnimi
czasy mam wrażenie, że ze wszech stron
otaczają nas „postronnicy”, tylko ich wnios
ki i komentarze zdają się mieć zabarwienie
dziwnie znajome.
Tak więc proponuję, drodzy „postronni
cy”, nie bójcie się samookreśleń, wszak na
ród mamy tolerancyjny, za lewactwo jeszcze
się nie wiesza, a i sympatyków lewactwa
możecie sobie tą jawnością pozyskać. Niech
irawicowiec będzie prawicowcem, a lewak
ewakjęm, a nie postronnym obserwatorem,
po co ta obłuda, czy to poprawia wam sa
mopoczucie?

f
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kupno
KUPIĘ skodę 105 do remontu. Go
rzów, tel. 325-870.
________ 140GG
KUPIĘ szafki kuchenne, tel. 221-29.
CQX00528
KUPIĘ złom metali kolorowych. Go
rzów, uL Kosynierów Gdyńskich 50,
tel. 272-71 wew. 220.
167GG

lekarskie
GABINET USG - pełen zakres badań.
Zielona Góra, Podgórna 50(WSIni),
tcL 29-997,48-31, wew. 304. GABINET
GINEKOLOGICZNY, USG, CYTO
LOGIA
______________BG006027
SPECJALISTA CHORÓB SKÓRY,
WŁOSÓW I WENERYCZNYCH lekarz Józef Krupicz, Zielona Góra,
Wyszyńskiego 8/63, teL 60-719. Przyję
cia: poniedziałki, środy, piątki od 13.00.
Rejestracja telefoniczna i na miejscu
od 13.00.
___________
CG006269
SZKOŁA RODZENIA- wtorki,
czwartki - godz. 16.30. Zielona Góra,
Armii Krajowej 16 (Findera).
____________________ BG006030
PEDIATRA - MARIA IWANOWS
KA - WIZYTY, 650-12.
____________________ BQ006005
MEDIKROL - PRZYCHODNIA
PRYWATNA tel. 55-06.
CGX00402
SPECJALISTYCZNE LABORATO
RIUM ANALIZ LEKARSKICH Zie
lona Góra, Stary Rynek 17, teł. 224-47
-wykonuje badania krwi (podstawowe
oraz alergie, hormony tarczycy, płcio
we- żeńskie i męskie, markery nowot
worowe (raka sutka), IMMUNOGLOBULINY, TOXOPLAZMOZA,
BRUCELOZA WR.) moczu, kału,
nasienia.
______________ BG005333
HOLTMED - Pracownia Diagnostyki
Kardiologicznej - zaburzenia rytmu
serca i ciśnienia metodą HOLTERA
(24 godziny), USG SERCA - DOPP
LER, próba wysiłkowa - EKG. Rejest
racja telefoniczna od 8.00-16.0042-61,
wew. 301. Pracownia czynna 15.00 16.00 - Zielona Góra, Zyty 26 (Szpital
- obok ODDZIAŁU KARDIOLO
GII).
CG006250
WYSPIAŃSKIEGO 13. USG, USGsęrca. Rejestracja- 9.00-14.00 telefonfczna: 716-1M6-M do 6, wew, 36» 45
nl miejscu pok. loi.
"_________________ BGX00497
LECZENIE i usuwanie zębów w nar
kozie. Nowa Sól, Lek. Bokszańska teł.
58-66, Lek. Oczkowicz tel. 78-401
6NS
VITA-EKG-59-62.
CG005671
GABINET INTERNISTYCZNY choroby tarczycy - poniedziałki,
czwartki. Podgórna 50. Rejestracja 29-997,48-31, wew. 304.
______________
BGX00194
SPECJALISTA UROLOG - Edwin
Radecki - wtorki, środy -15.30 -17.00.
Zielona Góra, Podgórna 50 (WSInż),
teL 48-31 wew. 304.
CGX00541

lokale
MIESZKANIA 2-pokpjowego w Słu
bicach, z telefonem - poszukuję. Go
rzów teL 261-76.
172GG
MIESZKANIE, garaż - sprzedam. No
wa Sól, teL 37-05, do 15.00.
BG005778
AGENCJA ODASZ I GOLKE - do
my, płace, mieszkania. Sobieskiego 21,
Świebodzin 244-10,250-86.
CQ005110
AGENCJA KRAWCZAK - domy,
mieszkania, budowy, parcele. Zielona
Góra, Centrum Biznesu, Boh. Wester
platte 23, tel. 710-81 do 86, fax 67265.

NIERUCHOMOŚCI, grunty, miesz
kania. Kupno, sprzedaż, wynajem. Agencja „Integra" Gorzów, Armii Pols
kiej 14, tel. 227-69 (10.00 -14.00).
95GG

ltl?m(inia1^
ADAM - dyskretnie kojarzy samot
nych. Wrocław 1, skrytka 2051.
DK000581
KAWALER z województwa gorzows
kiego, lat 60 176 cm - pozna partnerkę
do 53 lat z mieszkaniem łub z małym
gospodarstwem. Oferty Prasa dla nu
meru 39-GW Gorzów (hol dworca
PKS).
________________________ 39GW

[motoryzacyjnej
ROLL-HAK -wypożyczalnia przyczep
i samochodów. Willcanowo 71 k/Zielonej Góry. TeL 732-06, po 14.00 35-34.
______________ BG005930
AUTORYZOWANE znakowanie po
jazdów SOMERW, elektromechani
ka, montaż autoalarmów, zamków
centralnych. Zielona Góra, Hala Lu
dowa.
CGX00068
SKUPUJĘ samochody po wypadku.
Zielona Góra, tel. 75-170.
CGXQ0152
POMOC drogowa - usuwanie drob
nych usterek na poczekaniu. Zielona
Góra, tel. 75-170.
____________________ CGX00153
KOMIS samochodowy zaprasza. Racula, Głogowska 1, tel. 75-170.
____________________ CGX00154
ELEKTRONICZNĄ diagnostykę sil
ników samochodowych DIESLA Gażnikowych przeniesiono z uL Stru
mykowej na ul. Piastowską 5, teL 34-7260.
_______________ 10GH
DIAGNOSTYKA SILNIKA mechani

kasamochodów krajowych, zagranicz
nych. Najtaniej, najszybciej. Zapra
szamy codziennie, Racula 111B.
____________________ CGX00415
PEUGEOT, talbot, renault - service.
Zielona Góra, Bukowa 15, tel. 294-45
(wieczorem).
CGX00531
VOLKSWAGEN LT 35 skrzyniowy
i talbot GL horizont sprzedam lub za
mienię na samochód dostawczy kryty.
Świebodzin, tel. 236-10.
26GS

p ra c a
ZAKŁAD Krawiecki w Sulechowiezatrudni krawcowe. Informacje: Sule
chów, Okrężna 11D/43, Zielona Góra,
tel. 675-85.
______________
BGX00574
FIRMA zatrudni w Niemczech wykwa
lifikowanych tynkarzy. Zielona Góra,
tel. 600-49 lub (83) 599-565.
CGX0Q479
POSIADAM zestaw 18 ton kryty- po
szukuję stałych przewozów - teren ca
łego kraju. Tel. 67-967.
________ BGX00629

różne
WIDEOFILMOWANIE. Zielona Gó
ra, tel. 709-39.
_____________
BGX00515

SOLARIUM okazyjnie, tel. 627-64.
CGX00594

USZCZELNIANIE okien, montaż karniszy, tapicerka drzwi, td. 222-69.
•__________________ CG006101

TRANSPORT dostawczy, osobowy.
NAPIERALSKL Tel 721-55.
BGX00183

TRANSPORT - MAROTTI - tel 65417.
_____________________ AK000008

NAJWIĘKSZY w Polsce producent
i eksporter wyrobów dziewiarskich
w Jarosławiu „Jarlan” zaprasza! Ma
gazyn fabryczny; Sulechów - Krężoły
11, Hurtownia R & X.
CGX00444

ANTENYsatelitarne. Nowa Sól- 21-08L
BGX00537
UWAGAl oferujemy odzież używaną hurtowo i detalicznie. Nowa dostawa
z zachodu. Zielona Góra, Racławicka
2a k/Browaru.
_________ BGX00474
ŻALUZJE pionowe, poziome z mate
riałów zachodnich. Zielona Góra, tel
226-94.
_____________________BGX00539
ŻALUZJE pionowe, poziome - z mate
riałów zachodnich - producent Zielo
na Góra, tel 660-5&
BGXQ0540
ŻALUZJE pionowe, poziome. Zielona
Góra, td. 658-04.

________________ BGX00541
ZAKŁAD Instalacji Sanitarnych
i Grzewczych przyjmie zlecenia na wy
konanie instalacji wodociągowych, ka
nalizacyjnych, c.0. i gazu. Zidona Gó
ra, td. 653-73.
CGX00407
ŻALUZJE poziome, pionowe, tapicer
ka drzwi. TeL 29-851.
_________ BGX00277
KUPUJ tylko u nasi Zielonogórska
Centrala Materiałów Budowlanych,
Hurtownia i Sklep, Zidona Góra,
Zimna 1, Dom Handlowy, Jadwigi 1,
Małomice, Hurtownia i Sklep, Małynicza 5, Nowa Sól, Sklep, Młynarska 3,
Żary Sklep, Żagańska 2/4.
CGX00438

ZALUZJE różne - wyrób, montaż, tel.
655-24
____________________ BGX00552
ŻALUZJE różne - wyrób, montaż, tel
612-4L
BGX00553

TANIE kursy księgowości od pod
staw i obsługi komputera - Fundac^aT-P-P.al Niepodległośd 10, teL
676-62 Zielona Góra.
BGX00232

SPRZEDAM dom w stanie surowym
(600 m kw.) i działkę z brzegiem jezio
ra z przeznaczeniem na pensjonat
Barlinek tel 61-207.
DZIAŁKĘ budowlaną koło szpitala
wojewódzkiego 4,5 ara uzbrojona +
fundamenty - 60 mnl - sprzedam. Go
rzów, tel. 278-64.
_____ __________________ 184GG

USŁUGI szklarskie. Zielona Góra,
Dąbrowskiego 9, tel. 705-66, 8.00 17.00 - także wolne soboty.
CGX00513

POLONEZA* 1987- tanio. Td. 37-83
Nowa Sól.
BGXQ061fl
SPRZEDAM ubojnię drobiu z nowo
czesną zmechanizowaną linią wraz
z nowym budynkiem mieszkalnym. 59800 Lubań ul. Stawowa 12a.

____________ i-------- M

TAPICERKA meblowa u klienta. Tel.
47-9L
_____________________BGX00070
HURTOWNIA Dywanów - sprzedaje
bardzo tanio dywany eksportowe •
hurtowo i detalicznie. Połaniecka 19
k/Browaru.
_____________________BGX00419
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
metodą szybko schnącą. Zielona Gó
ra, teL 611-3L
_____________________CGX00030

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI „EKOCENTRUM” Głogów, ul. Polska
2, tel. 33-34-57, Zielona Góra, ul. Wi
tebska 2, tel. 68-275.

CYKLINOWANIE. Zielona Góra,
604-92.
_____________________CGX00468

CG006160

TRANSPORT kraj - Europa 2,5 tony,
17 m 3. Tel. 67-555.
_____________________ BG005807
ŻALUZJE. Gorzów, teL 321-246.
_______________________4699GG

WIDEOFILMOWANIE.

43-96

(grzecznościowy)

PRZEDPŁATĘ- sprzedam.
chów, 22 Lipca 22/16.
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UBEZPIECZONY NA 1993 R. W6RYFHE

ZYSKUJE CIĄGŁOŚĆ UBEZPIECZENIA, DOfiODNĄ FORMĘ PŁATNOŚCI I ZIELONĄKART*

60 % ZA 10 LAT BEZSZKODOWEJ JAZDY
Składkę płacisz według wyboru - roczną, półroczną, kwartalną

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUGI

AKl A4
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.

do Tokio
,
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o

MERCEDES 200D, 1972r. Kargowa
14, tel. 400.
CQX00533
SPRZEDAM- zestaw wypoczynkowy
awarzędzki, fotel rozkładany, maszynę
do szycia z szafką, kabinę natryskowąnową. Wiadomość; Zatonie 58 k/ Zie
lonej Góry.
DOM wolno stojącyw Zielonej Górze.
Oferty, Prasa BGX627.
____________________ BGX00627

USŁUGI transportowe: kraj - Europa
do 2l Tanio. Nowogród Bobrzański,
tel 76-567,76-527.
____________________ CQX0Q354

SPRZEDAM zamrażarkę 220L» Czer
wieńsk, Zielonogórska 59/9.
_______________ BGX00628

NADLEŚNICTWO Krzystkowice unieważnia zagubioną cechówkę od
biorczą drewna z leśnictwa Kotowice
o cechach LP-17 nr 90 z godłem pańs
twowym.
’____________ AK000135

¿ ¡C s .

PILNIE sprzedam FSO 1500 - gru
dzień 1987. Nowa Sól, 814-95, po 15.0ÛI
____________________ BGX00623

CZYSZCZENIE dywanów i tapicerki.
Międzyrzecz, teL 26-68.
_________________________ 31GG

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
Zielona Góra, 31-10.
_______
CG005565

10 % za kontynuację ubezpieczenia PTU GRYF

BGX00619

__________________ BGX0Q624

DEZYNSEKCJA, deratyzacja, fumi
gacja. Tel 299-81
_____________________BOX00407

20 % za jednorazowe opłacenie składki rocznej

Kożu

BGX00132

CYKLINOWANIE. Zielona Góra, tel.
280-76.
CGXQ0381

POMORSKIETOWARZYSTWO
UBEZPIECZENIOWEGRYFS.A. Do31*™™»

______________________6L

CZYSZCZENIE dywanów, tel 68-379.

MALOWANIE, tapetowanie rauhfasą
- 66-669,30-16.
CGX00525

O FERTA U B E Z P IE C Z E N IA O C

KIOSK handlowy - targowisko przy
Anidi Krzywoń - sprzedam, tel 678-15,
po 17.00.
______________ CGX00527

FRYTKOWNICĘ wraz z wyposaże
niem sprzedam. Nowa Sól, tel 874-87.

BIURO RACHUNKOWE „Monitor”
- Zielona Góra, Morelowa 34, 9.0015.00,2W 19, wew. 10L
_________BG005996

82NS

GARAŻ rejon aresztu - sprzedam. Tel.
66-814.
• BGX00599

BOAZERIA świerkowa. Zidona Góra,
Targowisko 714-75.
_______________ CGX00514

BGX00390

Zielona Góra.
al. ZjednocienU 118 A
Itel./ faz 72445 do 48, wtw. 212

SIATKA ogrodzeniowa • tanio. Mię
dzychód, tel 21-81
_________________________12GG

MALOWANIE, tapetowanie. Tel 29264.
BGX00378

ADDI - TRANSPORT- 3,5t Nowa Sól
tel. 30-56,
1100NS

Krzeszyce tel.grzecz. 144

«MI1Ï81;

SPRZEDAM - pawilon z mieszkaniem
w budowie oraz dom półbliżniak - stare
budownictwo. Kostrzyn tel. 28-17.
_______
14GW

ROLETY, ZALUZJE. Hala Targowa,
Podgórna, td. 29-264.
BGX00377

93GG

ZIELONAGÓRA U © 2 4 - 7 2
»anteny telewizyjna + ćomki
•anteny satelitarne od 4 ml
»montaż konserwacja AZART
►naprawa sprzętu ORION - OTAKE

___________________ 109GW

PRZEDSIĘBIORSTWO „Eltor-Pol”
Zidona Góra uprzejmie informuje, że
posiada w sprzedaży cukier luzem
7.600 zł/kg, paczkowany 7.800 zł/kg.
Zapraszamy w godz. 7.00 - 15.00 do
siedziby przedsiębiorstwa przy al.
Zjednoczenia 106 tel. 620-56 oraz
w Sulęcinie ul M.Dudka 15a, teL 20-95.
______________ AK000034

CG006168

M inim alna ilo ś ć 5 00 kg.

Zamówienia przyjmujemy
pod adresem:
67-100 Nowa Sól
ul. Kuśnierska 6
,LUMPEX”.

korzystajcie Państwo z następujących zniżek

MERCEDES 207, 1980r. Świętno,
Powstańców Widkopolskich 34.
CGX00529

TRANSPORT krajowy 15t 3000zł/km. Zielona Góra, tel. 620-19.

Cena
konkurencyjna.

oferuj® firma

sprzedaż

TAPICERKA drzwiowa 250000, prze
róbka okien, wymiana śrub, żaluzje.
Zidona Góra, 626-06.
____________________ CG006241

FIRMA „De-Sa”, Zielona Góra, Fabfycztó 13, teT72G37 poleca: łne&te
wypoczynkowe, pokojowe, młodzie
żowe, modułowe oraz inne artykuły farby i armaturę łazienkową, żarówki,
świetlówki Zapraszamy 9.00 - 18.00,
sobota ftOO -14.00.
CGX00474

URZĄDZENIA
DLA GASTRONOMII
ł SKLEPÓW

WYTNU ZACHOWAJ

J42GZ

AUTOSAN H-9 - sprzedam. Gorzów,
Bydgoska 1.
________________________182GO

DROBNE naprawy hydrauliczne typu
„cieknący kran” itp. Zielona Góra, tel.
28-401
____________________ CG006150

LAMPY protetyczne, tel. 627-64
CGXQ0595

UW AGA!

Odzież używana
z Niemiec
nazamówienie.

FOLIA OCHRONNA- 23-krotne
wzmocnienie szyby, ATEST. Zielona
Góra, Reymonta 16.
____________________ BGX00591

TRANSPORT JARO. Tel. do 15.00 28-271, p o -677-19.
_______________ BGX00479

TRANSPORT kraj - Europa 1 - 24t,
„AUTOR" 700-10.
____________
BG005868

AVIA A31, ładowność 3.2t, 1991r.,
przebieg 30000km. Zielona Góra,
tel. 718-14.
__________
CGX00476

BOAZERIA. Lubsko, 71-82-29.

ROLETY zewnętrzne, żaluzje różne montaż. Zidona Góra, tel 15-01.
_________ 03X00101

„ALFADOM” - NIERUCHOMOŚCI
- SPRZEDAŻ* WYNAJEM, WYCE
NY. Zielona Góra, aL Niepodległości
36, tel 706-45.
CGX00121

GARAŻ do wynajęcia. Gorzów, Nor
wida 6b/L
32GW

LOMBARD - kredyty. Zidona Góra,
Jednośd 100.
____________________ CGX00372

ŚLUBNE suknie włoskie wypożyczysz
za 1.000.000,- w Salonie Iwonka. Welo
ny, rękawiczki gratis. Gorzów Chwalęcice 71, teL 74-053. Dojazd do końca
ulicą Żwirową.

ŻALUZJE
duńskie,
aluminium
(90.000) kolorowe, pionowe. Gorzów
tel. 257-15.
136GW

_____ 22£W

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dy
wanów, tapicerki Tel. 227-17.
____________________ BGX00425

TRANSPORT Kraj - Europa, ład.
1,8 1 Zielona Góra, tel.31-86.
__________________ BGX00093

WYNAJMĘ lokal na zakład kosme
tycznyw Zielonej Górze przy Podgór
nej. Wiadomość: tel. 283-03.
________________
CGX00534

MIESZKAŃ.

SADZONKI pomidorów - holenders
kie. Jasień, tel. 71-06-84.
CGX00458

TRANSPORT - „TRADE". Kraj - Eu
ropa, tel 715-56.
____________________CGX00009

CG005281

WYNAJMOWANIE
Gorzów, tel. 72-279.

WIDEOFILMOWANIE. Zidona Gó
ra, tel. 64-679, Nowa Sól, teL 77-164.
____________________ CGX00367

ZALUZJE różne - producent Zielona
Góra, tel. 729-91
____________________ CGX00093

ŻALUZJE aluminiowe, kolorowe. Zie
lona Góra, tel. 30-ld
BGX00416

WILLĘ dużą sprzedam. Zielona Góra,
td. 68-415 od lLOO -16.001
BG005814

TAPICERKA meblowa u klienta, teł.
30-16,705-04.
____________________ CG006180

ROZPOCZĘTĄ budowę małego pawi
lonu handlowego przy ul. Fredry sprzedam. Gorzów tel 320-647.

Wszyscy K lie n ci Toyota M oto r Poland,
którzy m iędzy 1 stycznia a 30 września 1993

za ku p ią nowe modele C orolli, C a rin yE lu b Camry,
wezmą u d z ia ł w losow aniu wycieczek do Japonii,
połączonych ze zw iedzaniem Salonu Samochodowego
w Tokio i zakładów Toyota.
Podwójne szanse d la zw olenników C ariny E !
Losowanie dwuosobowych zaproszeń odbędzie się 1.10.1993

__________ 105GG
DO skody 100 bardzo tanio blachy,
drzwi, skrzynia inne. Siedlisko Sosno
wa 10.

_____________ SONS
DZIAŁKĘ budynki gospodarcze, Zakętie gm. Otyń - sprzedam. Otyń td.

111.
___________________

85NS

TANIO dom w stanie surowym. Nowa
Sól, ul. Arciszewskiego 7/1
P9N9

iTOKYOl
yssn
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Autoryzowane Stacje Dealerskie
K. Dobrygowskl

59-300 Lubin
B. Chwlalkowskl

65-350 Zielona Góra

ul. Przemysłowa 1
o (0-70) 42 64 42
ul. Chabrowa 4
»(868)32 61

Gwarancja I rękojmia

<gg>TOYOTA

TOYOTA MOTOR POLAND

“i
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PPHU "KARO"
Autoryzowany Serwis - Dealer
RENAULT
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 74,
tel. 72-00-39

IE(S MAR
1

RENAULT
TO PEŁNIA
ŻYCIA

0 D Z I E Z

R O B O C Z A

Oferuje części zamien
ne i akcesoria do wszys
tkich typów samocho
dów francuskich

k oszu le flan elow e #
# ubrania drelich ow e
ubrania o ciep la n e w a to w a n e i z podpinką
# kam izelki ||$ kurtki Ijl fartuchy $§> k aleson y # nakrycia gło w y #

RĘKAWICE ROBOCZE

* RENAULT
•CITROEN
* PEUGEOT
* TALBOT

Gwarantujemy:
* doskonałą jakość
* krótkie terminy dostaw
* najniższe ceny
* oferujemy korzystne warunki
współpracy dla warsztatów
samochodowych.
Zielona Góra, ul. Chopina 11/13,
pok. 807 tei/feu 686-86.
CGX00080

OBUWIE ROBOCZE
^

trzew ik i r o b o c z e

^

d r e lic h o w e 5 -p a lc o w e

^

w z m a c n ia n e sk ó rą

g u m o w c e i g u m o filc e

^

in n e s p e c j a lis t y c z n e

bu ty p ro fila k ty czn e i in n e
CENY UBIEŁOROCZNE !
ANTENY SATELITARNE

oferuje

w konkurencyjnych ce n a c h sam och od y n ow e i używ ane RENAULT:
ciężarow e, d o sta w c ze, o so b o w e .

Dysponujemy szeroka gamą oryginalnych części zamiennych
do wszystkich typów samochodów RENAULT

p la n t W
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
I HANDLOWE
Z ie lo n a

sw oje usługi w za k re sie p rzegląd ów 1 napraw sa m o ch o d ó w
* w ykonujem y u sługi transportow e w kraju i z a granicą

G óra,

u l.

E le k tr o n o w a

2,

te l.

6 1 4 -9 7

OD 1 MARCA
SPRZEDAŻ HURTOWA

.................................................................... ...........D K -U ____________

!■ PPHU DROBIARSTWO 'i•

;

Zatrudnimy:
- b lach arzy sam och od ow ych
• kierow nika w a rsz ta tu sam och od ow ego 0
> k sięgow ych zc z n a jo m o śc ią Języka fran cu skiego

S T /B B E L B L T R O t
CIEPŁOTO NASZA SPECJALNOŚĆ
- piace C.O. gazów», stacjonarno - 7*1060 kW
- pieca olejowa - 18+33S kW
- gazowe, zasobnikowe podgrzewacze wody
- wymiennikowe podgrzewacze wody
- podgrzewacze elektryczne wody 220V, 380V nadumywalkowe.
podumywalkcwe. wie!opunklow<?, "czajniki"
- rewelacyjne, ekonomiczne, naicier.ne, konwektorowe grzejniki elektryczne
220V; 1+3 kW
- automatyka sterująca
Urządzenia nasze posiadają atesty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
AUTORYZOWANA HURTOWNIA FIRMYSTIEBEL-ELTRON HYDROTHERM
U‘
NA POMORZU ZACHODNIM

PRZEDSIĘBIORSTWO SAMOCHODOWE „PREXAM”
Zielona Góra, A. Zacisze 16
o głasza

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
1. ciągnika siodłowego steyer 1491, nr ©wid 6004. ZGB 968D, rok bud. 1987,
cena wywoł. 60 min zł
2. ciągnika siodłowego tatra 815NTH, nr ewid. 6186, ZGB 677V, rok bud. 1988,
cena wywoł. 40 min zł
3. wózka widłowego DV 4661, nr ewid. 5765,nr fabr. 6017, rok bud. 1984,
cena wywoł. 15 min zł
4. wózka podnośnikowego spal. DV 17.3333.32, nr ewid. 5713, nr fabr. 3840690239,
rok bud. 1984, cena wywoł. 9 min zł
5. sam. kamaz 5511, nr ewid. 6020, ZGB 731 U. rok bud. 1987, cena wywoł. 40 min zł.

Sp.C J.A N "

•erdeczne zaprasza do współpracy hurtownie, sklepy, firmy instalatorskle
oraz wszystkich klientów marzących o ciepłym domu.
Udzielamy znacznych rabatów w sprzedaży hurtowej.
STARGARD SZCZECIŃSKI
l«t. 33-02-07 70-34« SZCZECIN
ul. Warszawska 35
#--17" uk Żółkiewskiego 5
tel. 77*01*90
9“-10“ ul. Twardowskiego 9
fíUA: "TA K*
at-ssa CDYNIA
ul. Miodowa 4 A

fiu A:

"Ciepły Dom
o !r
GORZÓWWLKP.
74-300 MYŚLIBÓRZ
ul. Nidbmtna 17
k>
U. Oauyrisleego 6
lęL 29-61
SPRZEDAŻ RATALNA za pośrednictwem BANKU MORSKIEGO SA . <

Przetarg odbędzie się 10.02.93 r. o godz 10.00 w świetlicy przedsiębiorstwa Ziebna Góra,
! ul. Zacisze 16. W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II odbędzie się tego samego
dnia o godz. 12.00. Ww. środki można oglądać codziennie. Przystępujący do przetargu winni
wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w dniu przetargu w godz. 7.00 -10.00
w kasie przedsiębiorstwa Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub wycofania niek
tórych środków bez podania przyczyn.

Á
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- zaangażowanych współpracowników celem utworzenia I«
an
ąm
przedstawicielstwa handlowego.
Ubiegającemu się kandydatowi z inicjatywą i łatwością nawiązywania
kontaktów proponujemy rozwojowe stanowisko jako kierownika rejo am
nu. Wymagane będą wiadomości w zakresie narzędzi i znajomość !■
I*
im
B«
języka niemieckiego.
BOT

BOT
BOT
tn
BOT
1'OT
BOT

Podania pisemna kierować pod adresem:
Narzędzia i Maszyny Precyzyjne Spółka z o.o. SCHAEBBICKE
ul. Dworcowa 27, PL 85-009 Bydgoszcz, tei. (052) 28-66-15.

bot
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Gorzowskie Przedsiębiorstwo
Przemysłu Drobiarskiego

s i <<ü o ä : f ä o r i i 1:
OGOLNOPOISKÄ GWARANCJA

udziłlamy mim «teyc*
i cía fio s3rz«Jplwt

„G O D R O B ”
w Gorzowie Wlkp.,
ul. Matejki 90
informuje,

)Ti Iff

'SSke&soOBoûEs

Zielona Góra
ul.Boh. Westerplatte 11 /p.823
tel. 42-31
wew .

ZIMOW ISKA
31.01. - 7.02.93

* MALA SKALA

Hurtownia przy ulicy Wojska Polskiego 33 (Luksmet),
tei. 700-61, wew. 216
oferuje:
* farby, lakiery, emuisje (POLIFARB Wrocław)
* tapety, kieje
* kasetony sufitowe styropianowe
* narzędzia malarskie

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
od 8.00 do 16.00
soboty • 8.00 - 14.00
BQX00293

NOWE I UŻYWANE

^VAW/AW.WA»»WAWMV«AVASV.W»\N
|
Spółka z o.o.
„GLOPOL”
Głogów
ul. Przemysłowa 3
|
Tel. 33-33-07, 34-15-61 f

CZĘŚCI I AKCESORIA
Zielona Góra,
ul. Boh. Westerplatte 11
tei. 42-31, wew. 400, 401.
CG006247

sprzeda maszyny
stolarskie:

M EBLE K UC HENN E

- wyrówniarkę 600 mm
- grubościówkę 500 mm
_ - szlifierkę dwutarczową
700 mm.

BLATY
I POJEDYNCZE SZAFKI

Szeroki asortyment

Zielona Góra,
ul. Wyszyńskiego

13GH

- .Sokół", tei.

34
613-09,
tel. 56-78 p

^ " ÍP Í£

Masterlink Express
jest wiodącą firmą w kurierstwie miejskim, zapewniającą także serwis ogólnopols
ki i międzynarodowy. Wysoka ocena jakości naszych usług jest głównym czyn
nikiem dotychczasowego dynamicznego rozwoju oraz najlepszą prognozą
na lata następne.

A N T E N Y
S A T E L IT A R N E

Pragnienie stałego doskonalenia serwisu powoduje, że:

I

Zielona Góra.
■“
ul. Chopina 26 A

POSZUKUJEMY: FIRM LUB OSÓB FIZYCZNYCH
W MIASTACH WOJEWÓDZKICH

«

dofcad od PKP»o barom
'Tjryła* w prawo.
rótfniei pojmowanie
zlecert,
<i. Usła 51/43,
tel. 661-51
po 17.00 - 604-68

które, we współpracy z nami, podejmą działalność kurierską.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilne nadesłanie ofert, wraz z krótkim
opisem dotychasowej działalności na adres:

■

Masterlink Express Ltd. c/o Beata Biernacka ul. Piękna 47/6 00-672 Warszawa

PHPU
„FUX-POL”

AK000130

SPRZEDAZ
sprężarki powietrza o wyd. od 6 do 240 m sześc./h
(wypożyczalnia - sprzedaż - serwis),
wytwornice acetylenu,
pistolety do malowania i konserwacji,
węże ciśnieniowe,
filtry do oczyszczania sprężonego powietrza,
olej sprężarkowy,
żurawie budowlane.
Na miejscu prowadzi my serwis w/w urządzeń. Gorzów-Zieteniec,
ul. Osadnicza 17, tel. 22-606 od 7.00 do 15.00.
4059GG

INBUD Sp. z o.o.
65-031 Ztelona Góra, ul. Chopina 11/13 pok. 203
tel. 42-71 wew. 413, 490 tel./fax: 662-09

« W

w Czechach w okresie ferii
* PLANE pod Jestedem

„SVEN - POL”
RKK IMPORT - EXPORT

l

• Modrzyca, ul. Krótka A
tel. 48

EUREK
Hurtownia Artyku
łów Fryzjerskich
i Kosmetyków
Zgorzeieo
ul. Słowackiego 2a
tel. 58-545.

Oferuje
w ciągłej sprzedaży
pełny asortyment
rur i armatury
zewnętrznych sieci
wodociągowych.
Zapraszamy
od 7.00 do 15.00.

6L

1061NS

Myśliborskl Ośrodek Kultury
w Myśliborzu, ul. Klasztorna 3
ogłasza pisemny

PRZETARG

Wszelkich informacji udziela
Zakład Wylęgu Drobiu w Skwierzynie tel. 17-00-09.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

SAMOCHODY

CGX00454

/pn*íisifbtofvw.?;

Transü D/9Û, Scorpio/91.
Rat/ /USD 18% - rok/ i basing.

23GW

;
;
;

&

u¡ga podafkr^a

AÜW ÎOO m , FOÜ&

że Zakład Wylęgu Drobiu w Skwierzynie rozpo
czyna zapisy na pisklęta gęsie. Wszystkich zain
teresowanych informujemy, że obowiązuje przed
płata w wysokości 10 tys. zł na pisklę - wniesiona
do kasy zakładu „GODROB" w terminie 1 miesią
ca przed odbiorem piskląt.

Świebodzin,
ul. Kościelna 3,
tel/fax 250-33.

PRZESYŁKI KURIERSKIE

•H
IN
I«
RCf
«B

szuka dla miast:
Poznań, Toruń, Gorzów, Piła, Włocławek, Konin

*
;
;
ï

00X0034«

fL

CGX00142

■*a

hurtowe i detaliczne z siedzibą w Berlinie (zachodnim) i Bydgoszczy

*
* pisklęta indycze BUT- ;
8 i BiG-6 skupujemy
l
* żywiec indyczy
!

ui. Fabryczna 6
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P rzed sięb io rstw o n arzęd zi i m aszyn,

j

Nowa Sól, ii. św. Barbary 14
tel. 31-49 Głogów
ul. Świerczewskiego 28
tel. 34-26-44
Sława, ul. Waryńskiego 11

- .Agrocentrom",

AK00012B

■■
■i
«i
■»

oferujemy

i
j
»
!

y

* sprzedaż
* montaż
* raty bez
pośrednictwa banku

ZATRUDNIMY AKWIZYTORÓW - WYSOKIE WYNAGRODZENIE

Pomoc ctagcwa - czyn n a całą dobę, tel. 72-0039

fa

30.01. - 7.02.93.

PŁATNE
W RATACH.
Zaprasza BTZ„TESE”
Zielona Góra,
ul. Kupiecka 32/6,
tel. 600-51.
BGX00579

K

®

iJ i

asa

Modernizacje i adaptacje w systemie płyt
gipsowo • kartonowych na konstrukcji metalo
wej następujących pomieszczeń:
- Składowo - magazynowych,
hal produkcyjnych, biurowych, sklepów,
- domków jednorodzinnych, mieszkań, strychów.
Prace obejmują:
- wykonanie ścianek działowych,
- wykonanie sufitów podwieszonych
- obudowanie isłalacji i konstrukcji istniejących,
- ocieplenie wewnętrzne strychów,
- tapetowanie i malowanie.
Firma gwarantuje wysoką jakość wykonywa
nych usług zgodnie z technologią
zachodnionlemlecką !!!
DK000063

ofert na dzierżawę sali wiejskiej
w Wierzbnlcy.
W ofercie naieży podać proponowaną staw
kę za m kw., rodzaj działalności, zamierzone
remonty i modernizacje (preferowana będzie
działalność kulturalno-oświatowa).
Wszelkich informacji na ten temat udziela
dział administracyjno-gospodarczy MOK tel.
27-23. Salę można oglądać codziennie od
11.00 do 15.00 oprócz sobót i niedziei.
Oferty można składać w terminie 2 tygodni
od momentu opublikowania ogłoszenia
w sekretariacie MOK. Po tym okresie Komisja
powołana przez dyrektora MOK podejmie de
cyzję o wyborze oferenta.

41GW

NR 2»

STRONA 12
M U D 2 T N A R 0 D Ó W E T A R G I P O Z N A Ń S K IE

BUDUJ CHATĘ W „ CHACIE ”
- OSZCZĘDZISZ CZAS PIENIĄDZE I NERWY.

zapraszają

Przedsiębiorstwo „Chata” oferuje kompleksową realizację
domów jednorodzinnych

*
*
*
*

Tylko w Poznaniu w dniach 2 - 5 lutego ponad 1000 wystawców
na trzech imprezach targowych jednocześnie przedstawi
kompleksową ofertę w dziedzinie
budowy, zabezpieczęnią:;i
ia:domów i mieszkań.

fachową obsługę inwestorską
opracowanie dokumentacji
wykonawstwo domów
sprzedaż działek budowlanych
BUDOWA WYMARZONEGO DOMU
MOŻE BYĆ PRZYJEMNOŚCIĄ.
Oferujemy do sprzedaży:

* domy w zabudowie szeregowej częściowo
zrealizowane o pow. 100, 150, 170 m
* mieszkania o pow. 60 - 80 m Cena co 4mln zł / m
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Przedsiębiorstwo „ CHATA ” Zielona Góra,
ul. Chopina 11/13 p. 124, teL 42-71 w. 455 lub 225-04.

.

CGX00436
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Wymagane wykształcenie ekonomiczne,
staż pracy w zawodzie, wiek do 37 lat.

\*

Oferty pisemne z c.v. prosimy kierować w ciągu
10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

•¿systemy alarmowe, antyw fa^ariiow ^j przecwpożarowei!]
*.kasy pancerne, treso ry^
jI
- :^ e c j a )

y.:^ :^-i

- szkb pancerne

Zielona Góra, ul. Energetyków 7.

- niiatęriały og%odporne;^^^|feiSii
______ D O M E X R O Ć ' ' v ; > ;*
mm

Biuro Handlowe „B ES TFO O D ”
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artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz

.

ocieplane
poliuretanem

meble
f'p
sprzęt i artykuły gospodarstwa-domowego
elektronika konsumpcyjna
sprzęt fotograficzny i optyczny
narzędzia i artykuły motoryzacyjne

różne kolory
sterowane
p ilo te m

SOLJMPEX H.c

PRODUKCJA - MONTAŻ

M i ę d z y n a r o d o w e T a rg i P o z n a ń s k ie S p . z o . o .
u l .G ł o g o w s k a 1 4 , P L - 6 0 - 7 3 4 P o z n a ń ,
t e l. 6 6 9 2 2 2 . 6 9 2 4 7 5 .
te le x 4 13 2 5 1 ta rg p l. fa x 66 58 2 7

JEDYNY AUTORYZOWANY PRZEZ

JU K I,

FSO

PASY KLINOWE

W

65-034 Zielona Góra tel/fax 653-85, 720-11 w. 233
tls 432165 Od 1 lutego 1993

N a jw ię k szy sk ła d , n a jn iższe cen y ,
o d b ió r n a ty c h m ia sto w y , se rw is, g w a ra n cja .

L

Kàzda rata procentuje dla Ciebiel

HURTOWNIĘ SKŁADOWĄ „STOMIL” SANOK

Hurtownia prowadzi także sprzedaż art. branży
elektronicznej, AGD i oświetleniowej.

l Kupisz nowego Poloneza CARO w sprawdzonym
systemie ratalnym.
I Będziesz mógł przyspieszyć termin Jego odbioru zależnie
od swojej Inicjatywy I możifwoścł.
Dodatkowo, już po wpłaceniu 1 raty możesz otrzymać go
w comiesięcznym losowaniu.

WŁOSKIE URZĄDZENIA GRZEWCZE

w Bieganowie 66-630 Cybinka

Oferuje:
- piece żeliwne i stalowe o różnych mocach na olej
opałowy i gaz
- palniki na olej i gaz
- generatory ciepłego powietrza
- podgrzewacze ciepłej wody do 3.000 I
- termoregulacja.
Najnowsza technologia i konkurencyjne ceny.
11 a 11 e r m o:
w łoskie ciepło!

Informacje tel. Cybinka 107, tlx 0433217, fax 33-63
Zielona Góra

„ItaHermo” - spółka z o.o.
Sulęcin 68-200 ul Lipowa 27, teliax 24-55 lub 24-51 w. 40 tbc 445686.

AK000133
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Autoryzowany Dealer
firmy Genaral Motors Poland PL 23
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I SZTUCZNE KWIATY |
I; poleca: FM Quantum
|
International
Zielona ClOra,
jj __
4Ï-5Z

ROLETY ZEW NĘTRZNE

- Szczecin * Bremenhaven przez Bremen, Hamburg
- Gorzów - Kolonia przez Hannower, Bielefeld, Hamm,
Dortmund, Essen, Dusseldorf
- Gorzów - Stuttgart przez Getyngę, Kassel, Frankfurt,
Mannheim, Karlsruhe.
Blaro <zy*ae 12.00 - 16.00
codzlanala opró<z sobót/
Gorzów, oU lin o USTOPADA 144 (kino „Mozo”)
toL. 245-32

!X)X-r>

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ

"'S

poleca:

G

spółka z o.o.

W konkurencyjnych cenach polecamy efektywny,
ekonomiczny i naturalny komponent paszowy.

VÍ
2

N

IT flL T E R H O

* 55% importowaną mączkę mięsno-kostną.

II

I

Spółka włosko-polska

oferuje

O Innych korzyściach płynących z zakupu Poloneza CARO na raty
w systemie AUTO KONSORCJUM powiedzq Ci
AUTORYZOWANI DEALERZY FSO
ZIELONA GÓRA - P.P. POLMOZBYT - Al. Wojska Polskiego 63. tel. 60 600W.206
ZIELONA GÓRA - MBM - Bohaterów Westerplatte 23. tel. 71 081 do 86 w.214
BARLINEK - P.P. POLMOZBYT - 31 Stycznia 16. tel. 62 667
GOSTYŃ - P.P. POLMOZBYT - Wrocławska 140A, tel. 20 042
KOŚCIAN - P.P. POLMOZBYT - Śmigielska 60, tel. 12 13 55
LESZNO - P.P. POLMOZBYT -17 Stycznia 94, tel. 20 38 66
SULECHÓW - P.P. POLMOZBYT - Odrzańska 85, tel. 32 16
SZPROTAWA - P.P. POLMOZBYT - Karola Marksa 2. tel. 30 30
ŚWIEBODZIN - P.P. POLMOZBYT - Łęgowska 8, tel. 24 231
WOLSZTYN - P.P. POLMOZBYT - Drzymały, tel. 674
ŻARY - P.P. POLMOZBYT - Zielonogórska, tel. 31 85

“ bilety lotnicze
^ regularne przejazdy:

S

„BIEGANOW”

DZIĘKI AUTO KONSORCJUM:

s

A

CGX00557

System sprzedaży AUTO KONSORCJUM przynosi
rozwiązanie TwoJch problemów

v a t r a n

E

50-072 Wroclaw, uL Włodkowica 31,
tcL 34446, Tai 55-97-53, godz. 10 -16
Filia Zidona Góra
ul. Dekoracyjna l, teJL, 6(8-43

w cenach zbytu producenta.
PRAGNIESZ.KUP1Ć NOWY SAMOCHÓD?
ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY NIE CZAS JUŻ SPRZEDAĆ SIARY?
POTRAHSZ PLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ,
KIERUJĄC SIĘ ROZSĄDKIEM?

J

PFAFF

p r z e m y s ło w e - n o w e i u ż y w a n e

uruchamia

SZCZEGÓŁOWYCHtfOOMACJUOZELA
AJCEKONSORCJUM
ULS1*4VW2.00-193
TH-6S5#933.ASS19OŁÍ3S 12ĆO

S IN G E R ,

M A S ZY N Y SZW ALNICZE różnych firm i typów,
■KOMPLETNE L IN IE TECHNOLOGICZNE automaty,
M A SZYN Y SPECJALISTYCZNE paskarki, azlufkarki,
NOŻE KRAW IECKIE. ŻELA ZK A I PRASOWALNICE
H AFCIARKI W IELOG ŁOW ICOW E
M A S ZY N Y K A L E T N IC Z E I KLEJ A R K I

Przedsiębiorstwo Handlowe Mazurkiewicz

A fS !S 5 j|

JESTCZŁONMEM
POCSMŁIIZBYKONSORCJÓW
1M^DTłtWPOOOWEGO
2RZESŒNAKONSORCJÓWA1ACO

DURK O PP,

B .K . ” L Â B A N ÎE ”
o fer u je :

SYSTEMSPRZEDAŻY RATALNEJ

Pragniesz
Kupić
Nowego
Poloneza
Caro

Nowa Sól u!. Witosa 38
teł. 44-72, fax 3276
tlx 04336)5

TO NATURALNYWYBÓR DLA
LUDZI, KTÓRZY CENIĄ BEZPIECZEŃSTWO
1KOMFORT
- zabezpieczoną przed włamaniem
- obniżajq kaszty ogrzewania o 25%
- zdobk? i tworzą niepowtarzalny
klimat domu
Informujemy, że zgodnie z nowym
prawem podatkowym nakłady
poniesione na montaż rolet
pomniejszają podstawę
opodatkowania
___

S O L I M P E X t&
Nowa Sól ui. Witosa 38
tel. 44-72, fax 3276
tlx 0433615

%

Ś
?i

M o d e l e 1 9 9 3 r.

SILNIK Z WTRYSKIEM ELEKTRONICZNYM I KATALIZATOREM

corsa city 1,2 i (3-drzwiowe) od 136 min +
astra 1,4 GL
(4-drzwiowe) od 193 min +
vectra 1,6 i
(4-drzwiowe) od 227 min +
CENTRALNY ZAMEK
P O Z O ST A Ł E TY PY SA M O C H O D Ó W NA ZAM ÓW IENIE
+ c e n a w e d łu g ś r e d n ie g o k u r su d n ia .
Z a p r a s z a m y d o s a lo n u w g o d z . 9 .0 0 - 1 7 . 0 0
w s o b o t y o d 1 0 .0 0 d o 1 4 .0 0
ELTOR-POL
2elona Góra, al. Zjednoczenia 106, tel. 642-12, 620-56

dk57

