Szef dyplomacji
Iranu w Polsce

Spotkanie
premierów
Polski i Litwy

7‘ bm. przybył z w izytą do
P olski m inister spraw zagra
nicznych Islam skiej Republi
ki Iranu, A li Akbar W elajatl, w itany na w arszaw 
skim
lotnisku przez min.
Krzysztofa Skubiszew skiego.

W czwartek o 17.45 w kia
sztorze na Wigrach k o ło S u 
w ałk odbyło się
spotkanie
prem ierów : Polski — H an
ny Suchockiej i L itw y
—
Bronislovasa Lubysa. Tem a
tem rozmów
były stosunki
dw ustronne,
przede w szy
stkim współpraca gospodar-

Zziębnięte gracie

Czegoś takiego nie było w naszym kraju w przeciągu całego niemalże wieku.
Bo czego jak czego, ale spirytusu gorzelnianego wytwarzanego z ziemniaków i zbo
ża zawsze mieliśmy pod dostatkiem, a w ostatnich latach nawet znaczny nadmiar.
Dlatego tym bardziej dziwi fakt że po raz pierwszy począwszy od 1986 roku sta
nęliśmy przed koniecznością jego importu i to w ilościach zbilansowanych pra
wie ze zbytem.
(Ciąg dalszy na str. 3)

«Czwórka
Wyszehradzka»
Czy jesteśmy
sobie
niepotrzebni ?

Kopalnie
katowickie
pracują

Praski dziennik
„Mlada
Pronta Dnes” — gazeta
o
najw yższym w R epublice Cze
skiej nakładzie — opubliko
w ał w czw artek kom entarz
kw estion ujący sens „czwórki
W yszehradzkie j

Fot. P. JANCZARUK

B ła h o s tk a
czy mały skandal
(KORESPONDENCJA WŁASNA Z WARSZAWY)
W czwartek klub PSL za
żądał od rządu określenia co
rozumie
pod pojęciem pol
skiej racji stanu. Mimo gwał
townych protestów Andrze
ja Potockiego z U D , p o sło 
w ie uznali, że w n iosek PSL
P ow inien trafić pod obrady

kejmu.

Cała sprawa w zięła się
stąd, ¿e posłów PSL zbulw e
rsował fakt, który m iał m iej

sce podczas głosow ania nad
popraw kam i Senatu do usta
w y o rtv. W tedy w iększość
obserwatorów
pasjonow ała
się tym , jak poszczególne pa
rtie oraz w ielcy politycy od
n ie śli się do chrześcijań
skich w artości w program ach
rtv (Art. 18 ust. 2).
Tym czasem trochę w cze
śniej, głosow ano poprawkę:

(Ciąg dalszy na str. 2)

W cukrownictwie
- słabo
ale cukru
nie zabraknie
B lis k o 1,4 m in to n c u k r u zos
ta n ie w y p r o d u k o w a n e z b u ra 
k ó w z e b r a n y c h w u b .r. Ilo ść
p o k r y je z a m ó w ie n ia h a n d lu
^ p r z e m y słu n a c u k ie r — p o 
in fo r m o w a ł 7 b m . s z e f P a ń 
s tw o w e j I n sp e k c ji
Skupu i
p r z e tw ó r s tw a A r ty k u łó w R o l
n y c h J e r z y W o jc ie c h o w sk i.
D o b ie g a ją c a k o ń ca k a m p a n ia
p r z etw ó rc z a b ę d z ie n a le ż a ła do
n a jsła b sz y c h w h is to r ii p o ls k ie
8 0 c u k r o w n ic tw a . O s ła b s z y c h
w y n ik a c h z a d e c y d o w a ła p rzed e
w sz y s tk im n isk a p o d a ż su r o w 
ca sp o w o d o w a n a u b ie g ło r o c z n ą
su szą , k tó ra d o tk n ę ła n a jb a r 
d ziej p la n ta c je b u r a k ó w w środ
Kow ej i z a c h o d n ie j c z ę ś c i kra
JU. D o p ie r w sz y c h d n i s ty c z 
n ia br. c u k r o w n ie p r z e r o b iły
ok . 10,9 m in to n b u ra k ó w , a
w ię c 98 p ro c. ilo ś c i su r o w c a
sk u p io n e g o od r o ln ik ó w . W po
P rzed n im s e z o n ie p r z e m y sł w y
P r o d u k o w a ł o 100 ty s . to n c u Kru m n ie j, n iż u z y sk a w b ie 
żą cy m .

Zdaniem praskiego dzienni
ka, wręcz zaskakujące jest,
do jakiego stopnia gospodar
k i krajów regionu są sobie
naw zajem niepotrzebne.
„I
d latego podpisana niedawno
um ow a o strefie
w olnego
handlu jest raczej proklama
cyjnym ćw iczeniem politycz
nym niż rzeczyw iście pow a
żną podstawą, na której da
łoby się na przykład przy
ciągnąć zainteresow anie zje
dnoczonej W spólnoty Europej
sk iej” — pisze „Mlada Fron
ta D nes”.
Jak podkreśla gazeta, dla
Pragi um ow a nie
oznacza
otw arcia rynków polskiego i
w ęgierskiego, lecz
jedynie
kres w zajem nego dyskrym inowainia. Cła m ają w pełni
zniknąć dopiero w 2001 r., i
to w odniesieniu nie do w szy
stkich tow arów .

dawniej ZIELONOGÓRSKA-GORZOWSKA
N R 6 (12.592)
RO K X L I
N A K Ł A D : 86.916

CENA 1.500 ZŁ

Referendum nie będzie

Aborcja zakazana
(z wyjątkami)
Sejm pnzyjął w czwartek
ustaw ę antyaborcyjną znacz
n ie złagodzoną w stosunku do
projektu opracowanego z imi
c jaty w y posłów ZChN i pod
zm ienionym tytułem : „O pla

now aniu
rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i w arunkach
dopuszczalności przeryw ania
ciąży”. Za ustaw ą głosowało
213 posłów, 171 było przeciw,
a 29 w strzym ało się od głosu.

Podczas głosowania nastąpi
ły podziały w klubach par
lam entarnych, również w klu
bie ZChN, który jest prze-

(Ciąg dalszy na str. 2)

Trująca substancja — xylamit — znajduje się w milionach mieszkań
wybudowanych po wojnie — podał PAP. Wydatki z budżetu państwa na
usuwanie tego szkodliwego środka i jego wyziewów wyniosą w bieżącym
roku 2 biliony złotych. Kwota ta wchodzi w skład dotacji do ciepłej wody
i centralnego ogrzewania, którą przyznaje się spółdzielniom mieszkanio
wym.
(Ciąg dalszy na str. 3)

ROZMOWA Z ZYGMUNTEM SOLORZEM GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM POLSKIEJ
TELEWIZJI SATELITARNEJ „POLSAT”
— Jakie warunki muszą za
istnieć by powstała telewizja
o dość niecodziennym kształ
d e . Taka, której program po
wstaje w Polsce. Dla
pol
skich — głównie — widzów.
Jest nadawany w polskim ję
zyku. Ale... z Holandii i za
pośrednictwem satelity Eutel
sat.

Magazyn „GL
a w nim:

n ą w C h in a ch r o z k w itł k a n i
b a lizm . J e g o z d a n ie m , w la 
ta c h 1966—76, c o n a jm n ie j 100
o só b z o sta ło z je d z o n y c h w pro
w in c ji G u a n g si na p o łu d n iu
C hin .
D o ty c h c z a s n ie b y ło ż a d n y c h
s y g n a łó w ś w ia d c z ą c y c h o k a n lb a liź m ie w C h in a ch . J e d n a k
z d a n ie m
Z h e n g a lu d o ż e r stw o

• reportaż JAK ABEL,
JAK KAIN,
• wywiad „NIE WSZĘ
DZIE BĘDZIE CUDOW
NIE” — (mówi Jacek
Merkel),
• sylwetka — DUSTIN
HOFFMAN,
• wróżba dla LECHA
WAŁĘSY,
• zdjęcia „DUET SEN
TYMENTALNY”,
• kryminał — SZAN
TAŻ W SALONIE GIER,
• esej
WNOSZENIE
ŚWIATŁA.
Razem 16 plus 20 stron
lektury.

— To proste: muszą istnieć
bariery nie do przebrnięcia,
nie pozw alające na działanie
w kraju. W Polsce nie m ie
liśm y m ożliw ości legalnego
działania.

— Do czego potrzebny pa
nu legalizm skoro można po(Ciąg dalszy na str. 2)

w C h in a ch
w y k o r z y s ty w a n e
b y ło d o c e ló w id e o lo g ic z n y c h .
„ T h e N e w Y ork T im es"
p i
sze, że Z h en g p r z e m y c ił z C h in
k o p ie r zą d o w y c h d o k u m e n tó w ,
św ia d c z ą c y c h o ty m , ż e C zer
w o n i S tr a ż n ic y oraz k o m u n is 
ty c z n i o f ic j e le n ie ty lk o to r 
tu r o w a li s w o je o fia r y , a le r ó w 
n ie ż z ja d a li ic h c ia ła .

23 osoby chore
Atak włośnicy w Gorzowskiem
U 21 mieszkańców rejonu Międzyrzecza i 2 Gorzowa w okresie od l i grudnia do
6 bm. stwierdzono objawy włośnicy, która bywa porównywana ze wścieklizną. Włoś
nica należy do chorób — jak określają fachowcy — przenoszonych w obie strony,
czyli źródłem zakażenia człowieka może być spożycie mięsa chorych zwierząt, ale
także człowiek może być jej nosicielem.
Jak poinform ow ała nas dr Maria Kogut k ie
rująca D ziałem Epidem iologicznym W oje
wódzkiej Stacji Sanepidu w G orzowie, obec
nie trw a ustalanie źródła, z którego w y p ły 
nęła m iędzyrzecko-gorzow ska fala tej choro
by. Z apew ne było nią wprow adzenie do ob
rotu w okresie przedśw iątecznej .„gorączki”
zakupów, w ieprzow iny n ie poddanej bada
niu w eterynaryjnem u. Jak nas poinform o
w ał W ojewódzki
W eterynaryjny Inspektor
Sanitarny w G orzowie, W iesław
Okieńczyc
dopuszczone do sprzedaży i spożycia są tylko
półtusze oznaczone fioletow ą pieczątką z na
pisem „w olne od w łośn i” oraz okrągłą p ie

czątką z num erem lekarza w eterynarii, który
przeprowadził badanie.
Sm utnym paradoksem, godnym odnotowa
nia w zw iązk u z obecnym atakiem tej cho
roby, jest fakt, iż pan Okieńczyc przestrze
gał przed nim w grudniow ym num erze „Rol
nika G orzow skiego”, biuletynu w ydaw anego
w nakładzie 2,5 tys. egzem plarzy przez Oś
rodek Doradztwa Rolniczego w Lubniew i
cach. P isał tam , że „przed św iętam i niem alże
każdy rolnik dokonuje uboju zw ierząt, głów 
nie św iń , i produkuje w łasn e w yroby” a czę-

(Ciąg dalszy na str. 3)

pi

KILKADZIESIĄT
ŚMIERTELNYCH
OFIAR POŻARU
C o n a jm n ie j 29 o só b z g in ę ło
w p o łu d n io w o k o r e a ń s k im m ie ś
c ie C h o n g ju , g d z ie w c z w a r te k
z a w a lił s ię p ię c io p ię tr o w y b u 
d yn ek . P rzyczyn ą
k a ta str o fy
b y ł pożar, k tó r y sp o w o d o w a ł
c a łą s e r ię w y b u c h ó w gazu na
n iż s z y c h p ię tr a c h , n a k tó r y c h
z n a jd o w a ło s ię k ilk a d z ie sią t r es
ta u r a c ji i s k le p ó w k o r z y sta ją 
c y c h z g a z u w b u tla c h . P r z y 
czyn
sa m e g o p o ż a r u je szc z e
n ie u sta lo n o .
O k. 60 osó b o d n io sło o b r a ż e 
n ia . W c h w ili k a ta s tr o fy w bu
d y n k u z n a jd o w a ło s ię 390 osób .
K ilk u n a s tu je s z c z e n ie o d n a le 
z io n o i są
o b a w y , ż e lic z b a
o fia r w z r o ś n ie .
N a z d ję c iu : p r a c u je e k ip a
r a to w n ik ó w .
CAF — EPA

leśli referendum
to na koszt gminy
Bytom Odrzański, Głogów,
Słubice i Szprotawa — to
gminy, które w ubiegłym ro
ku przeprowadziły referen
da w sprawie odwołania sa
morządów przed upływem ka
delicji. Do referendum przy
gotow yw ala się gm ina m iej
ska w N ow ej Soli, ale z po
wodu n iew ielk iego zain tere
sow ania m ieszkańców do ak
cji n ie doszło. Zresztą tam ,

gdzie się referenda odbyły,
n ie nastąpiły żadne zm ian y,
poniew aż wyborcy n ajw yra
źniej zlekcew ażyli inicjato
rów. W Szprotaw ie w zięło
udział w głosow aniu 23,8
proc.
w yborców ,
troszkę
m niej w Bytom iu, a w Słu
bicach tylko 7,6 proc. R efe
rendum
jest w ażne w ów -

(Ciąg dalszy na str. 3)

Rolling Stones
bez Billa W ym ana
B ill W y m a n , 56-letn i g ita r z y sta b r y ty js k ie g o z e s p o łu r o c k o 
w e g o „ R o llin g S to n e s ” , p o tw ie r d z ił s w ą d e c y z ję o d e jś c ia z g r u 

py-

W śr o d ę
dobow y
urobek
w ę g la w k o p a ln ia c h w o j. k a 
to w ic k ie g o w y n ió s ł b lisk o 532
ty s. to n (w o k r e sie p r z ed stra jlcow ym ś r e d n io n a d o b ę u r a 
b ia n o o k . 570 ty s . to n ).
R z ec z n ik
p r a s o w y Ś lą s k ie j
D O K P R yszard K r a w c z y k p o 
in fo r m o w a ł, ż e w śr o d ę o d 
p r a w io n y c h z o sta ło 240 p o c ią 
g ó w , n a k tó r e z a ła d o w a n o 400
ty s . to n w ę g la . S z a c u je s ię , ż e
w c z w a r te k ze Ś lą s k a w y r u s z y
na tr a s y 260 p o c ią g ó w to w a 
r o w y c h (g łó w n ie z w ę g le m ).

lest nas
38.420 tys.
W końcu ub.r. Polska
liczyła 38 420 tys. miesz
kańców. 62 proc. Pola
ków mieszkało w mia
stach.
Liczba ludności
wzrosła o ok. 111 tys. —
był to najniższy przyrost
rzeczywisty (tzn. uwzglę
dniający także migracje)
w okresie powojennym.
Zdaniem Lucyny Nowak
— wicedyrektora dep. ba
dań społecznych i demo
graficznych GUS — na
dal jesteśmy społeczeńs
twem młodym, gdyż poło
wa ludności ma poniżej
33 lat.

Do negatywnych zja
wisk demograficznych na
leży systematyczne zmniej
szanie się długości życia
w Polsce. W ciągu ub.r.
żyliśmy o 0,4 roku krócej
niż w 1991 r. Pod wzglę
dem umieralności byliśmy
na jednym z ostatnich
miejsc w Europie. Te ne
gatywne tendencje będą
się pogłębiać.

Jutro

Kanibalizm w Chinach był... rytualny
„ N ig d y o ty m n ie s ły s z e liś 
m y” _
z g o d n ie
o ś w ia d c z y li
p r z e d sta w ic ie le c h iń s k ic h m i
n is te r s tw s p r a w ie d liw o śc i i o p ie
k i sp o łe c z n e j w o d p o w ie d z i na
r e w e la c je d y s y d e n c k ie g o p isa 
rza Z h e n g Y i, k tó r y p c p r z y 
b y c iu w śro d ę d o U S A s tw ie r
dził, iż w c z a s ie c h a o su w y 
w o ła n e g o r e w o lu c ją k u ltu r a l
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Ból głowy dostajesz gratis

PolSat (wpuszczany)
w kabel

Wizyta irańskiego
gościa
poświęcona jest om ów ieniu
stosunków politycznych i gos
podarczych m iędzy P olską i
Iranem. Iran jest ważnym
partnerem handlow ym P ol
ski. Obroty handlowe m iędzy
obu państw am i w ynoszą po
nad 0,5 m ld USD.

„ J e ste m z a d o w o lo n y z te j d e c y z ji. B y ło w sp a n ia le i m a m n ie 
z w y k łe w sp o m n ie n ia ” — p o w ie d z ia ł W y m a n w p r o g r a m ie „ L o n 
d on T o n ig h t S h o w ” .
B ill W y m a n p o w ie d z ia ł w p r o g r a m ie , ż e o s ta tn ie d w a to u r n e e ,
ja k ie o d b y ł z gru p ą, b y ły n a jw s p a n ia lsz e w c a łe j je g o k a r ie r ze .
M u zyk w y ja w ił, ż e k ie d y p r zed tr z y d z ie stu la ty z w ią z a ł s ię ze
„ S to n sa m i” , są d z ił, ż e z e s p ó ł p r z e tr w a d w a lu b tr z y la ta . O b ec
n ie z a m ie r za o n w y s tę p o w a ć s a m o d z ie ln ie .

Poważne ostrzeżenie
USA i sojuszników

Bagdad odrzuca
ultimatum
Stany Zjednoczone, Rosja,
W. Brytania i Francja ostrze
gły oficjalnie Irak, że grożą
m u „poważne konsekw en cje”,
jeśli nie w ycofa w ciągu 48
godzin baterii rakiet przeciw
lotniczych SAM, rozmieszczo
nych „lekko na południe od
32 rów noleżn ik a”.

O strzeżenie to, m ające cha
rakter ultim atum ,
zostało
przekazane
am basadorowi
Iraku przy ONZ w
środę
w ieczorem . P ełn y tekst tego
dokum entu nie został opubli
kow any.

ł
(Ciąg dalszy na str. 2)

Kolejna próba ataku na Suchumi
Czyj iest zestrzelony
samolot?
M inisterstw o obrony Rosji
ośw iadczyło w czwartek, że
w środę żaden z rosyjskich
sam olotów nie dokonyw ał lo
tów nad G ruzją i Abchazją,
zaprzeczając tym sam ym do
niesieniom gruzińskiego szta
bu generalnego o zestrzeleniu
w środę w ieczorem
przez

A bchazów rosyjskiego m yśli
w ca bombardującego SU-25.
W edług źródeł gruzińskich,
sam olot m iał eskortować dw a
śm igłow ce odbyw ające w a
hadłow e loty m iędzy Tkw ar
czeli i Gudautą, gdzie chro-

(Ciąg dalszy na str. 2)

Ziemskie problemy
kosmicznego... sedesu
Amerykański
Główny
Urząd Rozliczeń (GAO), od
powiednik polskiego NIK-u,
zakwestionował
wydatki
NASA, czyli Agencji Aero
nautyki i Przestrzeni Kos
micznej USA, na budowę

udoskonalonego sedesu dla
astronautów.
Jak podaje ,.Washington
Post”, inspektorzy
GAO
orzekli, że
nowy sedes,
skonstruowany dla potrzeb
(Ciąg dalszy na str. 2)
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„Ś lą s k
został
oszukany11
Na czw artkow ej konfe
rencji prasowej K lubu P ar
lam entam ego KPN pos. To
masz K arwowski gw ałtow 
nie skrytykow ał porozumie
nia rządu z przedstaw icie
lam i strajkujących kopalń
na Śląsku.
Zdaniem Karwowskiego
i doradcy ekonomicznego
KPN, Wojciechu Błasiaka,
wywołanie strajk u i osią
gnięcie porozum ienia ,,b y 
ły potrzebne zarówno rzą
dowi jak i „Solidarności”.
S trajk uznali oni za ,.akcję
z góry zaplanowaną, która
nie załatw iła niczego dla
górnictwa, a zwłaszcza nie
przyczyniła się do rozw ią
zania problem u oddłużenia
kopalń”.
Według Błasiaka
rząd
uznał, że przez zaw arte po
rozum ienie zyskał zgodę na
rozpoczęcie planu restru k 
tury zacji górnictwa. Plan
ten — tw ierdzi Błasiak —
opracował Bank Światowy,
którego głównym celem jest
doprowadzenie do w yelimi
now ania polskiego w ęgla z
wysoce opłacalnych rynków
europejskich.
Na konferencji obecni by
li przedstaw iciele Między za
kładowego K om itetu Skraj
kowego Regionu Sląako-Dą
browskiego NSZZ „Solddar
ność ’80” i Zw. Zaw. „Kon
tr a ”. Jego przewodniczący
A ndrzej D oliniak
pow ie
dział, że „parlam ent nie zro
bił dotychczas nic dla gór
nictw a, a jeżeli już to źle”.
„Śląsk został oszukany. Oby
śmy nie m usieli zrobić te 
go, co zrobili górnicy
w
B ukareszcie” — oświadczył
Doliniak.

Z a c h m u rz e n ie u m ia r k o w a n e i
d u że. W d zień m ie js c a m i o p a 
d y d e sz c zu . T e m p e r a tu r a m a k 
s y m a ln a o d 4 d o 6 s t., te m p e 
r a tu r a m in im a ln a o d 1 d o —l
s t. C. W ia tr s la b y ł u m ia r k o 
w a n y z k ie r u n k ó w z a ch o d n ic h .

„GAZETA LUBUSKA” - WEEKEND NR 6

Błahostka
czy mały skandal
(Ciąg dalszy ze str. 1)
czy radio i tv powinny w
swoich programach przestrze
gać polskiej racji stanu (Art.
18 ust. 1). Ostatecznie zasa
dy te mają być respektowa
ne. Ale z wydruków z tego
głosowania wynikało, że prze
ciwko obowiązywaniu zasad
polskiej racji stanu opowie
działa się większość czoło
wych działaczy z Unii De
mokratycznej. z Bronisła
wem Geremkiem i Jackiem
Kuroniem na czele. Przeciw
nego zdania byli, m.in. Olga
Krzyżanowska, Barbara Labudav Bronisław Komorow
ski i Jan M. Rokita. Rów
nież liberałowie z Donaldem
Tuskiem głosowali jak więk
szość UD. Podobnie głoso
wali
też Bogdan Boruse
wicz, Marek Markiewicz i
Jan Rulewski z „Solidarno
ści’*.
Posłów PSL szczególnie za
niepokoiło to. że przeciwko
tej zasadzie głosowało kilku
członków rządu, m.in. Jan
K. Bielecki, Janusz Lewan
dowski, Jerzy Osiatyński, Ja
nusz Onyszkiewicz, Jacek
Kuroń i Krzysztof Żabiński.
PSL w tej sytuacji zażą
dało, ażeby jeszcze przed
przyznaniem rządowi prawa
do wydawania dekretów z mo
cą ustawy, właśnie wyslu-

WPŁATY
NA FUNDUSZ
POMOCY DZIECIOM
Z WADAMI SERCA
BEZ TAKSY
Dyrektor generalny Poczty
Polskiej podjął 7 bm. decy
zję o zwolnieniu od opłat po
cztowych w płat na rachunek
bankowy Funduszu Pomocy
Dzieciom z Wadami Serca,
prowadzonego w ramach ąk
cji „Wielkiej Orkiestry Swią
tecznej Pomocy” Jerzego Ow
siaka. x
Jak poinformował dzienni
kar za PAP rzecznik prasowy
dyrekcji PP, zwolnienie od
opłat pocztowych obowiązu
je do końca 1993 r.

Z maleńkim dzieckiem
przeszło tydzień pod śniegiem
Ekipa ratownicza odnalazła
w środę na granicy między
stanami Nevada i Oregon ko
bietę i Jej pięciomiesięcznego
syna, którzy przeszło tydzień
przebywali w wykopanej w
śniegu Jamie. Zaginęli oni 29
grudnia ub. roku podczas gwał
townej śnieżycy w górach Sier
ra Nevada.
Policja czterech stanów po
szukiwała Jamesa i Jennifer
Stolpę oraz ich syna Claytona
od czasu, gdy zaginęli podczas
podróży z miasta Castro Valley
(Kalifornia) do Idaho, gdzie
mieli wziąć udział w pogrze
bie.
Chcieli oni pokonać góry

Dziewczynki
są całe i zdrowe
Zaginione w e w torek w
W arszawie 15-letnda Edyta
K. i 13-letnia M ^dalem a S.
odnalazły się w środę wie
cziorem pod Św idnikiem ca
łe i zdrowe. W edług w stę
pnych ustaleń starsza
z
dziewczynek uciekła z do
m u w w yniku nieporozu
m ień rodzinnych i zabrała
ze sobą młodszą koleżankę.

podczas jednej z najgwałtow
niejszych burz śnieżnych w
Sierra Nevada w ostatnich dzie
sięciu latach. Pokrywa śnieżna
zaczęła dochodzić do dwu me
trów i spowodowała zabloko
wanie dwóch głównych dróg.
21-letniego Jamesa Stolpe zna
leziono w środę wędrującego
wzdłuż oddalonej drogi w pob
liżu miejscowości Vya, w pół
nocno-zachodniej
Nevadzie.
Przewieziono go do szpitala,
gdzie udzielił informacji o miej
scu pobytu żony i dziecka.
Przebywali oni nadal w wyko
panej w śniegu jamie, wytrzy
mując przeszło tydzień bez je
dzenia.

(Ciąg dalszy ze str. 1)
siedmioosobowej załogi wa
hadłowców, przebyw ającej
na orbicie
przez miesiąc,
m ógłby kosztow ać nie wię
cej niż 3 maMony dolarów,
zam iast aż 30 m ilionów do
larów , gdyiby NASA .nale
życie w yjaśniła producen
towi, czego od niego ocze
k u je i
gdyby nie godziła

Nadbrzeżne pastwiska
pokrywa ropa

(Ciąg dalszy ze str. 1)
nią się władze abchaskie cd
momentu wkroczenia w sierp
niu 1.992 r. wojsk gruzińskich
do Suchumi. SU-25 — Doda
ły źródła gruzińskie — wpadł
do morza i brak danych o
losach pilota. Abchazi zestrze
liii samolot, myśląc, że na
leży on do Gruzji.
W środę — jak podały żró

Redaktor depeszowy KATARZYNA RACZYŃSKA
Serwis informacji krajowych i zagranicznych opraco
wany na podstawie PAP, PAI, Reutera i AFP

dła gruzińskie — siły abchas
skie podjęły kolejną próbą
przedostania się — tym ra
zem od strony morza — do
stolicy Abchazji — Suchumi.
Jednak kuter, na pokładzie
którego przybyli bojownicy
abchascy, został ostrzelany i
zatopiony. W czasie poprzed
niej próby ataku na Suchu
mi zginęło
ponad dwieście
osób.

Bagdad odrzuca ultimatum
(Ciąg dalszy ze str. 1)
Jak poinformowano w sie
dzibie ONZ, cztery mocarst
wa zażądały wycofania
—
oprócz wspomnianych rakiet
— również związanych z ni
mi systemów radarowych.

S tra jk
ostrzegawczy
w Stoczni
Północnej
7 bm. w gdańskiej Stoczni
Północnej przeprowadzony zo
stał pod egidą zakładowej
„Solidarności”
godzinny
strajk ostrzegawczy. Jak gło
si uchwała Komisji Zakłado
wej, jest to protest przeciw
„opieszałości rządu w roz
wiązywaniu problemów sto
czni”.
Strajkujący żądają przy
jazdu (do 11 bm.) ministrów
przemysłu i handlu, finan
sów, współpracy gospodar
czej z zagranicą oraz pracy
i polityki socjalnej. „Jeśli
żądanie to nie zostanie spel
nione, 12 bm. m a się rozpo
cząć strajk bezterminowy”
— powiedziała w czwartek
dziennikarzowi PAP członki
ni KZ „S” Danuta Bucko.

się n a proponow ane przez
niego niezbyt potrzebne uile
pszenia.
Nowa toaleta, k tó ra m a
polecieć w kosmos w ko
lejnym w ahadłow cu w po
łow ie stycznia, stała się
konieczna,
gdy Kongres
USA zlecił NASA — w 1988
roku — przystosować w aha
dłowce do lotów trw a ją 
cych około miesiąca, za
m iast tydzień, jak dotych
czas. Sedesy stosow ane obe
cnie są zaprojektow ane dla
w ypraw najw yżej dw utygo
dniowych.

lotów eskadry kontroli ska
żeń morskich i to nie przez
cały dzień, gdyż prognoza
przewiduje nasilenie wiatru.
Niesiona wiatrem rozpylo
na ropa pokrywa nadbrzeżne
pastwiska owiec, uprawy i
drogi. Według relacji dzien
nikarzy, warstewkę ropy wi
dać na szybach samochodów.
Pobliskie pastwiska nie nada
ją się do użytku, trzeba też
będzie zniszczyć uprawy na
polach, na które dotarła ropa.

Obradująca 7 bm. w Gdań
sku Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” oceniła zawarte
5 bm. pórozumienie z rządem
w sprawie rekompensowania
wzrostu kosztów utrzymania
jako znaczący postęp w kie
runku rozwiązywania próbie
mów będących przedmiotem
sporu zbiorowego. Komisja po
stanowiła jednak >nie występo
wać z sytuacji prawnej spo
ru zbiorowego do czasu reali
zacji przyjętych postanowień.

P rób a a ta k u
n a S u ch u m i

Problemy
kosmicznego sedesu

Szetlandy

Nie ma żadnych pomyśl
nych wieścd z Szetlandów,
gdzie stale powiększa się wy
ciek rejpy naftowej z tanko
wca „Braer”, który we wto
rek zdryfował na skały. Sil
ny wiatr i wzburzone morze
uniemożliwiają
opuszczenie
na statek ekipy ratowniczej,
która zbadałaby możliwości
wypompowania tego, co zo
stało z ładunku 84 tys. ton
ropy naftowej. Akcja znów
ograniczy się do rozpylania
detergentów z sześciu samo

chać informacji
rządu jak
pojmuje polską rację stanu.
Andrzej Potocki z UD pro
testując przeciwko wprowa
dzeniu tej sprawy do porząd
ku obrad twierdził, że żad
nego tego typu głosowania
w Sejmie nie prowadzona
Wiele wskazuje, że wynik
nie z tego ogromna pysków
ka w Sejmie i zdaje się ma
ły
skandal. W czwartek
trwał spór kiedy to wstawić
do porządku obrad. W PSL
powiadają, że pewnie w so
botę, kiedy nie pracują tele
wizyjne kamery.

K K „S“
przyjęta
porozumienie
z rządem

POLICJA
Trzy osoby ranne, dwa dro
gie samochody poważnie usz
kodzone — to skutek wypad
ku, jaki miał miejsce wczo
raj ok. 14.00 na skrzyżowa
niu ulie Armii Polskiej i 30
Stycznia w Gorzowie. Kleru
jąca samochodem mitsubishi
nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu innej pani jadącej
peugeotem.
Nocni złodzieje buszowali
w Szkole Podstawowej nr 16
w Gorzowie. Spenetrowali
wiele pomieszczeń i wyrzą

Waszyngton i jego sojusz
nicy podkreślają, iż Irak w
ciągu ostatnich
kilku dni
„umyślnie i systematycznie
naruszał strefę zamkniętą dla
lotnictwa irackiego” na połu
dnie od 32 równoleżnika, usta
nowioną w
sierpniu ub.r.
przez aliantów. Stwierdzają
też, że Irak podjął „działa
nia militarne, w szczególno
ści rozmieszczenie
rakiet
SAM, mogące wskazywać na
wrogie zamiary wobec lotni
ctwa zachodniego”.
-

☆

—

Chińskie MSZ oświadczyło
w czwartek, że należy usza
nować 'suwerenność i ińtegral
ność terytorialną Iraku. Pe
kin w pewnym sensie stanął
więc po stronie Bagdadu w
związku z ultimatum, naka
zującym Irakowi wycofanie
rakiet przeciwlotniczych ze
strefy objętej zakazem lotów.
-

*

-

Wicepremier Iraku Tarik
Aziz odrzucił w czwartek ul
timatum USA i ich sojuszni
ków, dotyczące wycofania w
ciągu 48 godzin rakiet zie
mia — powietrze ze strefy
na południe od 32 równoleż
nika, objętej
ONZ-owskim
zakazem lotów — poinformo
wała agencja Ima.

A b o rcja za k a z a n a
(Ciąg dalszy ze str. 1)
ciwny nowej wersji ustawy,
ale chce zarazem dać szan
sę Senatowi na przywrócenie
pierwotnych, restrykcyjnych
przepisów. Np. pos. Stefan
Niesiołowski głosował za przy
jęciem ustawy, pos. Jan Ło
puszański — przeciw, a pos.
Marek Jurek wstrzymał się
od głosu.
Senat zajmie stanowisko wo
bec tej ustawy prawdopodob
nie 28 bm.
Główna zmiana, jaką wpro
wadził Sejm, dotyczy karal
ności za aborcję. Postanowio
no, że matka dziecka poczę
tego nie będzie podlegała ka
rze w żadnym przypadku.
Aborcja może być dokonana
tylko w publicznym zakła
dzie opieki zdrowotnej. Nie
popełniałby przestępstwa le
karz, który przerywa ciążę,
gdy ta stanowi zagrożenie nie
tylko dla życia, ale i poważ
ne zagrożenie dla zdrowia
matki stwierdzone orzecze
niem dwóch innych lekarzy.
Ponadto nie popełniałby prze
stępstwa lekarz usuwający
oiażę, która powstała w wy
niku gwałtu
lub kazirodz
twa, a także w sytuacji, gdy
badania prenatalne wskazują
na ciężkie i 1 nieodwracalne
uszkodzenie płodu. Ustawa wy
maga potwierdzenia również
tych dwóch przypadków. Ta
kie rozwiązanie przyjęto na
wniosek
pos. Włodzimierza
Puzyny (UD).
We wszystkich innych sy
tuacjach przerwanie ciąży ma
być karane więzieniem
do
lat 2, przy czym w szczegól-

WACHOWSKI
UKOŃCZYŁ
OFICERSKI
KURS SB?
O ukończenie w 1. 70. kur
su SB w Akademii Spraw
Wewnętrznych oskarżył
7
bm. szefa gabinetu prezyden
ta, Mieczysława Wachowskie
go prezes Porozumienia _Cen
trum Jarosław Kaczyński. Za
pytany przez dziennikarzy,
czy ma na to dowody, prezes
PC odpowiedział:
„Muszę
mieć w ręku coś więcej w
razie wytoczenia procesu”.
Razem z Janem Parysem,
Antonim Macierewiczem
i
Adamem Glapińskim Kaczyń
ski uczestniczył w promocji
książki pt. „Lewy czerwco
wy . Jest to wydany przez
„Editions Spotkania”
zapis
rozmów, jakie z tymi polity
kami przeprowadzili Jacek
Kurski i Piotr Semka.
-

©

-

Rzecznik prasowy prezyden
ta RP, Andrzej Drzycimski
— zapytany 7 bm. przez dzień
nikarza PAP o możliwość wy
toczenia procesu o zniesławię
nie przeciwko Jarosławowi
Kaczyńskiemu
powiedział:
„czy idący człowiek zwraca
uwagę na biegające w szpa
rach chodnika insekty”?.

nie uzasadnionych przypad
kach sąd może odstąpić od
wymierzenia kary.
Sejm zmienił proponowane
pierwotne rozwiązania rów
nież w kilku innych istot
nych sprawach.
Dopuścił badania prenatal
ne nie zwiększające w yraź
nie ryzyka poronienia w przy
padku, gdy dziecko poczęte
należy do rodziny obciążonej
genetycznie, gdy istnieje po
dejrzenie występowania cho
roby genetycznej możliwej do
wyleczenia lub podejrzenie
ciężkiego uszkodzenia płodu.
Pierwotnie dopuszczano tylko
te badania przedurodzeniowe,
które służą ochronie życia i
zdrowia dziecka.
Przyjęto na wniosek po
słów KPN przepis zobowiązu
jący organa administracji rzą
dowej oraz samorządu do za
pewnienia obywatelom „swo
bodnego dostępu do metod i
środków służących świado
mej prokreacji”.
Posłowie KPN byli też au
torami przyjętego przez Sejm
wniosku zobowiązującego szko
ły do udzielania pomocy w
ukończeniu nauki uczennicom
w dąży.
Sejm uznał za niezbędne
wprowadzenie do programów
nauczania szkolnego wiedzy o
życiu seksualnym człowieka,
o zasadach świadomego i od
powiedzialnego rodzicielstwa,
o metodach i środkach świa
domej prokreacji. Z wnios
kiem takim wystąpiła pos.
Izabella Sierakowska (SLD).
Postanowiono skreślić prze

O O i

pis
umożliwiający dziecku
wystąpienie z żądaniem na
prawienia szkód związanych
z utratą zdrowia „powsta
łych również w okresie prekoncepcyjnym”. Dziecko po
częte zachowało jednak, zgód
nie z pierwotnym projektem,
zdolność prawną, przy czym
prawa i zobowiązania m ająt
kowe uzyskuje pod w arun
kiem „że urodzi się żywe”.
Nie znalazły uznania w
oczach Sejmu wnioski KPN
w sprawie zmian w kilku
ustawach zmierzających do
rozszerzenia opieki socjalnej
nad matką.
Ustawa ma wejść w życie
po upływie 14 dnd od jej
ogłoszenia. Nie przeszły wnios
ki. by okres ten wydłużyć do
roku lub sześciu miiesięcy, ani
propozycja, by ustawę wpro
wadzić w życie natychmiast.
Sejm postanowił nie głoso
wać nad wnioskiem uzależ
niającym wejście w życie
ustawy od wcześniejszej zgo
dy obywateli wyrażonej w
drodze referendum ogólnokra
jowego. Większość posłów po
dzieliła wątpliwości Prezy
dium Sejmu, czy takie roz
wiązanie byłoby zgodne z pra
wem, a zwłaszcza z Konsty
tucją.
Wcześniej,
na
wstępie
czwartkowego
posiedzenia,
Sejm odrzucił projekt uch
wały w sprawie przeprowa
dzenia ogólnokrajowego refe
rendum dotyczącego karalnoś
ci aborcji. Za taką uchwałą
głosowało 177 posłów, prze
ciw było 2125, a 16 wstrzyma
ło się od głosu.

Jak głosowano
w sprawie referendum
INF. WŁ. Za przeprowadzeniem referendum spośród
lubuskich posłów głosowali: Józef Bąk — KP, Tadeusz
Biliński, Marek Borowski, Zbigniew Gorzelańczyk, Tadeusz
Jędrzejczak — z SLD, a także Marek Kłoczko i Andrzej
Zarębski z PPL oraz Tomasz Szczepuła z UD.
Przeciwko referendum głosowali: Roman Bartoszcze —
FtdR, Józef Hermanowicz — ChD. Jerzy Hrybacz —
ZChN, Józef Orzeł — PPL oraz Józef Zych — PSL.
Od głosu wstrzymała się Iwona Zakrzewska z KPN
a Wacław Niewiarowski nie uczestniczył w głosowaniu.
Jak głosowano nad całą ustawą (po uwzględnieniu po
prawek).
Za przyjęciem ustawy byli: Roman Bartoszcze — RdR,
Józef Hermanowicz — ChD oraz Józef Zych — PSL.
Przeciwko jej przyjęciu głosowali: Józef Bąk, Tadeusz
Biliński, Marek Borowski, Zbigniew Gorzelańczyk, Ta
deusz Jędrzejczak — wszyscy SLD, Marek Kłoczko, An
drzej Zarębski, Józef Orzeł — PPL, Tomasz Szczepuła
— UD oraz Jerzy Hrybaez — ZChN.
Od głosu wstrzymała się Iwona Zakrzewska — KPN
a Wacław Niewiarowski nie głosował.
Sensacją — decydującego o całym (kształcie ustawy —
głosowania było zachowanie grupy posłów ZChN. Jan
Łopuszański, Halina Nowina-Konopka oraz posłowie zwią
zani z Akcją Katolicką — łącznie 11 — nie chciało zgo
dzić się na dokonanie poprawki. Ponadto trzech innych
w tym Marek Jurek — wstrzymało się od głosu. Zwo
lennicy ustawy, pocieszali swoich kolegów — fundamenta
listów, że Senat i tak przywróci restrykcyjną wersję
ustawy.
Warto może jeszcze odnotować, że w decydującym gło
sowaniu nie wzięło udziału kilka ważnych postaci, mimo
że byli w Sejmie m.in. premier Hanna Suchocka, Włady
sław Frasyniuk i... Zbigniew Bujak.
(Łuż.)

PolSat (wpuszczany) w kabel
(Ciąg dalszy ze str. 1)

— Zdawałem sobie sprawę
z ogromu pracy jaką trzeba
dać co najmniej kilka przy
włożyć w powodzenie takiego
kładów zupełnie bezkarnego
zamierzenia. Musiałem
się
i dużo tańszego — niż wa
liczyć z kosztami i oczywiś
riant satelitarny — działania
cie z gustami naszych, przy
nielegalnych stacji na tere
szłych widzów.
nie Polski. Czy legalizm dzia
— Czy teraz po miesiącu
łań w tej branży tak
na
od pierwszej emisji pana wie
prawdę się opłaca?
dza na temat tego z czym na
- - Tworząc stację komer
leży się liczyć jest większa?
cyjną, mającą żyć z reklam
— Oczywiście. Lepiej chy
— nie ma innych możliwości
ba orientujemy się w potrze
niż działać zgodnie z pra
bach widzów. Niestety wie
wem. Może opłacalność takie
my też, iż istnieją bariery,
go sposobu myślenia nie jest
których obecności przedtem
widoczna już teraz, w mie
nie podejrzewaliśmy. Jedną
siąc po ruszeniu z emisją,
z najpoważniejszych okazały
ale wierzę że w konsekwen
się konsekwencje manewru
cji, w przyszłości to musi za
państwowej telewizji, która
procentować.
wykupiła na trzy lata pra
— Z czym musiał się pan wa do emisji lwiej części poi
skiej
produkcji filmowej. Sy
liczyć przystępując do orga
tuacja w tej dziedzinie jest
nizacji przedsięwzięcia pod
trudna, bowiem okazało się
nazwą: „PolSat”?

dzili znaczne szkody. Skra
dli kalkulator, trochę gotów
ki I gumę do żucia ze szkol
nego sklepiku. Straty łączne
szacuje się na ok. 1,6 min.
W Międzyrzeczu stwierdzo
no liczne przypadki zatrucia
włośnicą po spożyciu zakażo
nych wyrobów mięsnych. Na
oddziale zakaźnym miejsco
wego szpitala trzeba
było
hospitalizować aż 26 zatru
tych osób. Trwa ustalanie źró
dła pochodzenia skażonego
mięsa.
W żagańskim oddziale Ban
ku Zachodniego ujawniono
dwa fałszywe banknoty o no
minale 1 min i 500 tysięcy.
W nocy z 6 na 7 stycznia
w mieszkaniu przy ul. Środ
kowej w Sulechowie odnale
ziono zwłoki mężczyzny, któ
ry najprawdopodobniej uległ
zaczadzeniu od tlącego się te
lewizora.

POŻARY
Dwa pożary w
mieszka
niach gasili wczoraj strażacy.
W budynku przy ul. Daszyń
skiego w Międzychodzie dwie
sekcje
straży
opanowały
ogień, ratując mienie war
tości ok. 100 min (straty oce
nia się na ok. 9 min). W Zie
lonej Górze strażacy wezwą
ni późnym wieczorem do po
żaru w budynku przy ulicy
Dąbrowskiego znaleźli zwłoki
59-letniego mężczyzny. Przy
czyną zgonu było najprawdo
podobniej zaczadzenie. Ogień
w pomieszczeniu powstał od
prowizorycznego grzejnika.

GRANICA
Sytuacja idealna — cały
ruch odbywa się bez kolejek.
t.n.

jednocześnie, że polscy dy
strybutorzy zachodnich pro
ducentów filmowych dyspo
nują przede wsizystkim pra
wami do rozprowadzania fil
mów na kasetach albo w ki
nach. Niemniej sądzę, że je
steśmy na dobrej drodze do
zaproponowania naszym wi
dzom atrakcyjnej propozycji
programowej. Także jej fil
mowej części.
Sporo kłopotów
sprawia
nam transport kaset z pro
gramami z Warszawy
do
Amsterdamu. Przesyłamy je
trzy razy w tygodniu drogą
ldtniczą. Musimy być przygo
towani na każdą ewentual
ność. Także na tą, że samo
lot z powodu mgły nie wy
ląduje w Amsterdamie — tyl
ko w Hamburgu.
— Z przebiegu pana spot
kania w Zielonej Górze wy
nika, iż wie pan już także
co to znaczy autocenzura?
— Owszem wspomniałem,
iż nie mógłbym wyemitować
w PolSacie materiału filmo
wego, który zaprezentował
współgospodarz
spotkania:
telewizja B and B. W tym
wypadku musiałbym liczyć
się z odbiorem programu o
deportacjach Polaków przez
widzów spoza kraju. PolSat
emitowany jest na obszar ca
łej Europy.
— Od tego czego nie zamie
rza pan nadawać w PolSacie
blisko do kształtu programo
wego stacji...
— Nie wywodzimy się ze
środowiska ludzi państwo
wej telewizji. Nie jesteśmy
więc obciążeni przyswojony
mi w niej kanonami. Two
rzymy program w oparciu o
to co sami chcielibyśmy obej
rzeć i co chcieliby obejrzeć
inni. Chodzi nam o trafienie
do jak najszerszej widowni.
Niektórzy już robią nam za
rzut z różnorodności naszej

oferty. Rzeczywiście
obok
cyklu „Mistrzowie polskiego
dokumentu” pojawia się nie
raz pozycja kwalifikowana
zwykle jako „sieczka”. Ale
gusty są różne i oburzanie
się na ten stan rzeczy same
go faktu jednak nie zmienia.
— Czy pojawienie się Pol
satu, telewizji regionalnych,
wykupywanie polskich fil
mów przez państwową TV
świadczy o tym, że już roz
począł się etap ostrej walki
o widza?
— Nasza pozycja jest szcze
gólna. Nie zamierzamy bo
wiem rywalizować z telewi
zjami regionalnymi bo
po
prostu mają one inny profil.
Z telewizją państwową rywa
lizować na razie nie sposób.
Chcielibyśmy wejść w pewną
lukę. W tematy, propozycje,
których w Polsce nie ma,
albo być nie może.
— Gdzie widzicie obszary,
których nie może penetro
wać telewizja państwowa?
— Ha, ha... Powiedzmy tak:
nie zamierzamy występować
przeciw wartościom chrzęści
jańskim. Będziemy je respe
ktować, ale zgodnie z naszy
mi kryteriam i autocenzury.
— Na koniec pytanie zaha
czające o lokalizm: co jest
powodem obecności państwa
w Zielonej Górze?
— Spotkaliśmy
się tutaj
m.in. z przedstawicielami te
lewizji kablowych z terenu
zachodniej Polski. Nie wy
kluczone, że w konsekwen
cji za jakiś czas PolSat bę
dzie obecny w wielu domach
właśnie za
pośrednictwem
TV przewodowej. Na razie
można nas odbierać z „tale
rza” ustawionego na Eutelsat. Najprawdopodobniej od
kwietnia przez 24 godziny aa
dobę.
— Dziękuję za rozmowę.
Cz. GIERLACH
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Słubice
czują

Ból głowy
dostajesz gratis

zagrożenie
Przygraniczne
położenie
Słubic przynosi m iastu nie
tylko szanse rozwoju, euro
pejski oddech i inne splendo
ry, ale także zagrożenie prze
stępczością, specyficzną
dla
tego rodzaju ośrodków i w
m iędzynarodow ym
w ym ia
r*e- W 1992 r. gorąco było w
m ieście przez w szystk ie w ła
sciw ie miesiące, a w statysty
kach policyjnych odnotowa
no wzrost stw ierdzonych prze
stępstw o ok. 40 proc. w sto
sunku do 1991 r. Wzrosła też
w ykryw alność spraw ców , dla
tego w iększy o ok. 200 spraw
w p ływ odnotowała także miej
scowa Prokuratura Rejonowa
i była to ilość extra równa
^ e się c z n e m u jej „przeroboNaj w ięcej zajęć m ieli słubiccy strażnicy prawa z w sze
lakim przem ytem dóbr i nie
legalnym przekraczaniem gra
nicy przez ludzi, z krym inał
na »m asów ką”
na n ajw ię
kszym w tej części Europy
bazarze oraz z kradzieżam i
samochodów,
praw dziw ym i
1 fikcyjnym i, w czym celu
ją zwłaszcza N iem cy. Najbar
dziej zatrw ażające b yły jed
nakże, w ystęp ujące w zdłuż
całej zachodniej granicy kra
ju, napady wschodniej m afii
na sw oich rodaków, groźne
2 pow odu n iew ykryw alności
spraw ców . Nic nie zapow ia
da niestety, że 1993 r. będzie
dla Słubic spokojniejszy...
(sc)

(Ciąg dalszy ze str. 1)
N ikt nie w ie ile jest
w
kraju m ieszkań, w których
trucizna w ydziela się w stop
niu zagrażającym zdrowiu lo
katorów. Takich danych nie
m a również resort budownic
tw a — przyznał kilka dni te
m u Andrzej O strowski, w i
cedyrektor
Departam entu
Studiów , Prognoz i P olityki
Budowlanej w tym m inister
stwie.
W Gorzowie W ielkopolskim
od 1987 roku
wym ieniono
podłogi w 96 m ieszkaniach,
w których — w edług orze
czeń Sanepidu — zawartość
szkodliw ych substancji prze
kraczała norm y. Jednak lo
katorzy 250 m ieszkań w tym
m ieście nadal narażeni są na
działanie xylam itu — poinfor
m ow ała Bożena Jankow ska,
inspektor w W ydziale Gospo
darki Przestrzennej Urzędu
W ojewódzkiego.
W M ielęcinie, w w ojew ódz
tw ie gorzowskim , w pięciu bu
dynkach tam tejszej spółdzielni
m ieszkaniow ej
stwierdzono
czterokrotne przekroczenie do
puszczalnej norm y toksycz
ności. Na rem onty kap ital
ne trzeba będzie w ydać w e
dług szacunkow ych obliczeń
około 450 m ilionów złotych.
„O xylam icie można opo
w iedzieć całą historię — pod
kreśla Zbigniew M eisinger,
kierow nik oddziału nadzoru
zapobiegawczego W ojewódz
kiej Stacji Sanitarno-Epidem iologicznej w Zielonej Gó
rze — i pam iętam , że przed
laty np. w w ojew ództw ach
gdańskim i białostockim w y 
siedlano ludzi z budynków.
Trudno ocenić, jaką część

W roku bieżącym

Tysiąc nowych
polskich norm
T y sią c n o w y c h p o lsk ich
n orm zam ierza o p racow ać
"W ty m ro k u P o ls k i K o m i
te t N o r m a liz a cji, M iar i Ja
k o ści.
^
K o m ite t p ra g n ie p rzed e
w s z y s tk im w p ro w a d z ić
w
P o lsce ok. 700 n orm m ię 
d zy n a ro d o w y ch
(ISO /IE C )
oraz e u r o p e jsk ic h
(CEN,
CENELEC, E T SI). P o z o sta 
łe n o r m y b ę d ą m odyfiikow a
ne z g o d n ie z w p ro w a d z a n y
m i w gosp o d a rce zm ia n a m i

sy ste m o w y m i i d o sto so w y w a
n e np- do ro sn ą c y c h w y m o
g ó w o ch ron y
śr o d o w isk a .
N o w e n o rm y m a ją p rzy czy
n ia ć się do p o p ra w y fu n k
cjo n o w a n ia p o lsk iej g o sp o 
darki, do z w ię k sz e n ia o c h 
r o n y ż y cia i zd ro w ia lu d zi
oraz b e z p ie c z e ń stw a pracy.
U n ifik a c ja
p o lsk ich norm
z e u r o p e jsk im i i m ię d z y n a 
r o d o w y m i m oże też w p ły 
w a ć na o p ty m a liza c ję z a 
g o sp o d a r o w a n ia su ro w có w .

zabudowy spółdzielczej, bo
chodzi głów nie o nią, w yk o
nano przy użyciu tego środ
ka. Wiadomo. że bodaj w ięk
szość przedsiębiorstw budo
w lanych w pierw szej połow ie
lat siedem dziesiątych stoso
wała go jako preparat grzy
bobójczy. X ylam it m a inten
syw n y zapach i powoduje ta
kie objaw y jak bóle i zawro
ty głow y, poczucie ogólnego
zm ęczenia, podrażnienie spo
jów ek oczu, gardła i nosa. Na
nieżyty górnych dróg odde
chow ych narażone są zw łasz
cza dzieci.
W skład tego środka w cho
dzą bardzo groźne dla zdro
wia węglow odory arom atycz
ne. Krótko m ówiąc — związ
ki rakotwórcze.
W w ojew ództw ie zielonogór
skim najbardziej znany przy
padek użycia xylam itu w ią
że się ze Świebodzinem , gdzie
trzeba było zrywać posadzki
w m ieszkaniach.
W 1975 roku w yszło rozpo
rządzenie Rady
M inistrów,
które obligowało producentów
do uzyskiw ania atestów zdro
w otnych na w szystkie m ate
riały stosow ane w budownic
tw ie. A test taki w ydaje In
stytut Techniki Budowlanej
na podstawie orzeczenia Pań
stw ow ego Zakładu H igieny.
Dlatego od połow y lat sie
dem dziesiątych xylami.t prak
tycznie w yszedł z użycia'. Jest
jednak o ty le niebezpieczny,
że ma długotrw ałe działanie,
różne substancje w ydzielają
sie przez w iele lat.
Sam lokator w łaściw ie nie
ma m ożliwości usunięcia skut
ków użycia tego środka. To
muszą zrobić fachow cy. Ist
nieje uchw ała Radv
M ini
strów nr 137 z 8 października
1984 r.. która określa zasady
finansow ania prac zw iąza
nych z usuw aniem xylam itu
w budynkach m ieszkalnych.
Spółdzielnie robią to na koszt
państwa.
Praw dę
m ów iąc problem
jest szerszy. Np. do w yk oń 
czenia podłóg stosowano drew
nolux — choćby w salach gim
nastycznych. ale nie tylk o —
który m iał
trzym iesięczny
okres karencji. Mało kto ty 
le czekał. Ludzie wprow adzali
się do m ieszkań, nie bacząc
na skutki...”
and

superexpress
D Z IA Ł K Ą o g r o d n ic z ą na J ę d r z y c h o w ie — sp r ze d a m . Z ie
lo n a G óra, B u d z isz y ń sk a 22/32.
BGX-206
T A N IO sp rzed a m k io s k — lo 
k a liz a c ja — o c ie p la n y , prąd.
Z ie lo n a G óra, te l. 669-25.
BGX-262

Dekomunizacja map

Go ze Szczytem
Komunizmu

i Zatoki) Bolszewików?
Mapa Europy w ym aga te 
raz aktualiżacji co kilka m ie
sięcy. Tylko w ub. roku trze
ba było uw zględniać kilk a
dziesiąt zm ian nazw, co głó
w n ie zw iązane było z „deko
m unizacją” —
pow iedział
dziennikarzow i P A P Tadeusz
Lankam er z K om isji Standa
ryzacji N azw G eograficznych
przy M inisterstw ie Edukacji
Narodow ej.
K om isja ta czuwa nad pra
w idłow ością nazew nictw a geo
graficznego
uw zględniając
przy tym naszą tradycję ję
zykow ą i historyczną.
O statnie zm iany polityczne
w Europie Środkowej i Wscho
dniej spow odow ały „dekomu
nizację” nazew nictw a geogra
ficznego — pow iedział Lan
kamer. Z m ieniły się nazw y
państw , pow róciły historycz

Jeśli referendum...
(Ciąg dalszy ze str. 1)
czas, gdy do lokali w y b o r
czych pójdzie co najm niej 30
proc. upraw nionych do gło
sow ania m ieszkańców gm iny.
K oszty
przygotowania i
przeprowadzenia referendum
w zasadzie
ponosi gmina.
Tylko za przeszkolenie człon
ków kom isji terytorialnej,
opublikow anie postanow ienia
0
ogłoszeniu
referendum ,
w ydanie tego postanow ienia,
płaci w ojew ódzki kom isarz
wyborczy.
K oszty gm iny to: diety
członków kom isji, druk kart
w yborczych,
przygotow anie
lokali, obsługa posiedzeń ko
m isji,
a także w ykonanie
rozm aitych ulotek, a fisz y , in
form atorów. Czasem, jak w
Bytom iu, b yły to m ateriały
skrom ne, a w yd atki osobowe
praw ie żadne. W Słubicach
1 rozm aitych ulotek, i w ydat
ków, b yło co niem iara. D zi
w n e to, bo gm inie brakuje
pieniędzy praw ie n a w szyst
ko.
R eferendum w G łogow ie
kosztow ało 153 m in zł. któ
re
w yd ala kasa m iejska.
G m ina szprotawska za r efe 
rendum zapłaciła 14 m in zł,
a kom isarz w ojew ódzki w
Z ielonej
Górze dodał 1,5
m in zł. N ajtańsze było r efe 
rendum w Bytom iu — 1.5
m in zł z kasy gm iny i 300
tys. z budżetu kom isarza w o
jew ódzkiego.
N iby w ydatki

Stocznia Szczecińska
A k t oskarżenia
bezskutecznie
w sprawie
poszukuje pracowników nielegalnej sprzedaży statku
Na Pom orzu Zachodnim za
rejestrow anych jest 50
tys.
bezrobotnych, a jednocześnie
Stocznia Szczecińska — naj
w ięk szy zakład tego regionu
— bezskutecznie
poszukuje
400 pracow ników . Chodzi o

Awaria kabia
w stolicy
Od k ilk u dni w ystęp ują kło
poty z w ybraniem telefon i
cznych abonentów w War sza
w ie. Z w iązane to jest z po
w ażną awarią kabla w sto
licy.
D otyczy to w arszaw 
skich num erów zaczynają
cych się na 4 i 5. Zakłóce
nia mogą
jeszcze potrw ać
przez jakiś czas.

fachow ców , a tych jak brako
w ało, taik brakuje. Tym cza
sem w ub.r. produkcja
w
stoczni w zrosła 3-krotnie, a
w br. zam ierzenia są jeszcze
w iększe.
Jak poinform ow ała kierów
niczka stoczniow ego Biura
Kadr M ałgorzata Macko, pil
nie potrzebni są spaw acze i
m onterzy kad łubów okręto
w ych, ale są także m iejsca
dla
operatorów
urządzeń
dźw igow ych, program istów w
bazie kom puterow ej, finansi
stów . Stocznia reflek tu je głó
w n ie na ludzi m łodych, absol
w en tów szkół w yższych
i
średnich, którym gw arantuje
przeszkolenie.
C hętnych nie ma, mimo, że
stocznia oferuje płace dość
atrakcyjne w porównaniu z
inn ym i zakładam i i m ożli
w ość zakw aterow ania w ho
telu pracowniczym .

A kt oskarżenia
dotyczący
n ielegalnej sprzedaży statku
skierow ała do Sądu Rejono
w ego w Św inoujściu Proku
ratura W ojewódzka w Szcze
cinie — poinform owała proku
rator Eleonora
Gąsecka z
Prokuratury W ojewódzkiej w
Szczecinie.
Prokurator zarzuca trzem
m ieszkańcom W arszawy: K a
zim ierzowi R., M arianowi Sz.,
Z bigniew ow i K. oraz Andrze
jowi K. z Babic, że bezpod
staw nie sprzedali spółce
z
M oskw y
„M ost-Eeast” (100
proc. udziałów m ieli w niej
Polacy) statek „U nirex”.
Jednostka ta — stw ierdza
prokuratura w akcie oskarżę
nia — była zabezpieczeniem
należności spółki „Trans-Baltic”, którą reprezentow ali
oskarżeni
wobec M orskiej
Stoczni R em ontow ej w Ś w i
noujściu.
Spółka „Trans-Baltic” z War

Atak włośnicy w Gorzowskiem
(Ciąg dalszy ze str. 1)
sto „zdarzają się n iestety przypadki dokony
w ania uboju trzody i przeznaczanie do spo
życia lub przetw arzania na w yroby, m ięsa bez
badania”. A le opinia ta albo n ie dotarła do
w szystkich zainteresow anych, albo
została
zignorow ana, a w rezultacie co najm niej 23
m ieszkańców woj. gorzow skiego zostało na
rażonych na bardzo groźne kon sekw en cje.
Warto podkreślić, że u człow ieka zarażone
go w łośnicą (inna nazwa: trychinoza) larw y
w łośni osiedlają się w dw unastnicy i je li
c ie cienkim szybko w ydając potom stwo. M ło
de larw y dostają się do krw iobiegu i tą
drogą trafiają do m ięśni, gdzie skręcają się
w charakterystyczne spirale. Ich przebijanie
się tam byw a dla człow iek a dokuczliw e, ale
najgorsze jest uczulen ie na produkty prze
m iany m aterii tego pasożyta. Po 5—8 dniach
w ystępują zaburzenia jelitow e, zaw roty i bóle
głow y oraz podwyższona tem peratura ciała.
W drugim tygodniu odczuw a się bóle głow y
w ok olicy czoła oraz oczu i w ystęp ują obrzę

kł powiek, a także znaczne pragnienie, a jed

nocześnie utrudnienia w połykaniu. N astęp
n ie — jak dow iedzieliśm y się od pana Okieńczyca — pojaw ia się zesztyw nienie
karku,
szyi, m ięśni klatki piersiow ej i nóg, a w
skrajnych
przypadkach:
oddychanie jest
utrudnione, głos zm ieniony, m ięśnie chorego
tężeją. Po 3—4 tygodniach choroba ustępuje
lub... kończy się śmiercią.
O becnie trudno przew idzieć jak rozw inie
się u 23 osób zakażonych w łośnicą w Gorzowskiem . Można m ieć nadzieję, że jej prze
bieg będzie łagodny, a
leczenie skuteczne.
Tym bardziej jednak w szyscy, którzy
ko
rzystali z „nieópieczętow anego” m ięsa (wpro
w adzili je do obiegu lub konsum ow ali), albo
n ie m ają pewności w tej sp raw ie — a zw łasz
cza odczuw ają opisane
objaw y — pow inni
zgłosić się do lekarza. N atom iast każdy, kto
może pomóc Sanepidowi w ustaleniu źródła
m iędzyrzecko-gorzow skiej fali w łośnicy, po
w inien to uczynić. We w spólnym , dobrze ro
zum ianym interesie.
JANUSZ AM PUŁA

ne m iasta: Petersburg, Perm,
Twer, Jekatierinburg w Ro
sji czy Chem mnitz w Niem
czech. W Słowacji kilku his
torycznym
m iejscow ościom
przywrócono
skreślony w
epoce socjalizm u pierw szy
człon nazw y — Św ięty (np.
Ś w ięty M artin). Porządkowa
nie geografii obejm uje na
razie tylko nazw y m iejsco
wości czy jednostek adm ini
stracyjnych i to niezbyt kon
sekw entnie, gdyż przywróco
no Petersburg, ale pozostał
okręg leningradzki. N ie z o 
stały ruszone nazw y z dzie
dżiny geografii fizycznej —
szczyty górskie, w yspy, za
toki, przylądki. Pozostały- je
szcze — Szczyt K om unizm u
w Pam irze czy Zatoka B ol
szew ików i W yspa R ew olu
cji Październikowej w Arkty
ce.

sza w y zleciła M orskiej Stocz
ni Rem ontow ej w Św inoujś
ciu przebudow ę czterech okrę
tów desantowych,
odkupio
nych od Polskiej M arynarki
W ojennej, na jednostki tran
sportowe. P oniew aż spółka
nie w yw iązała się ze sw ych
zobowiązań finansow ych wo
bec stoczni — ta w ystąpiła do
sądu o uzyskanie zabezpiecze
nia, którym m iał być statek
„U nirex”.
„Został on zajęty przez ko
m ornika i nie m ógł być sprze
dany” — stw ierdza prokura
tor.
Razem z przedstaw icielam i
spółki
odpowiadać
będzie
przed sądem członek kierow 
n ictw a Agro-Banku w W ar
szawie, A lina O., której akt
oskarżenia zarzuca bezpod
staw ne
w ydanie
spółce
„T rans-Baltic”
poręczania
bankowego.
O skarżeni przyznali się do
w in y i będą odpowiadać z
w olnej stopy.

Szczury
zjedzą...
Kraków?
Na
jednego m ieszkańca
K rakowa przypada 10 szczu
rów — poinform ow ała sekre
tarz krakow skiego Tow arzy
stw a O pieki nad Z w ierzęta
mi Anna Baranowska.
Taka liczba szczurów w
K rakowie, utrzym uje się od
lat, co potw ierdzają również
krakow scy kanalarze.
Tow arzystw o stara się o
ochronę licznych w Krako
w ie
bezdom nych
ko
tów, które — chociaż b ezli
tośn ie tępione — regulują li
czbę szczurów w m ieście,
m .in. n a Cmentarzu Rakowi
ckim .

niew ielk ie, bo cóż znaczą 432
złote, jakie w ydano w prze
liczeniu na jednego m iesz
kańca gm iny bytom skiej, czy
884 zł w w ypadku m ieszkań
ca
gm iny
szprotawskiej?
A le. jak pow iadają, ziarnko
do ziarnka...
W kraju zostały przepro
w adzone
23 referenda. N i
gdzie się n ie udały. M oże
dlatego gm iny, które tą dro
gą zam ierzały zm ieniać swo
je oblicze, poszły po rozum
do głow y i dokonują w ym ia
ny poszczególnych radnych.
Z aw sze to taniej i, nie ma
co ukryw ać, działa skutecz
n iej na m niej aktyw nych ra
dnych.
(as)

(Ciąg dalszy ze str. 1)
O to czy zapotrzebow anie
na w yroby alkoholow e jest
aż tak duże, czy też są inn e
przyczyny spirytusow ego kra
chu? — zapytałam Stanisła
w a P alonkę, dyrektora Lu
buskiej
W ytwórni W ódek
„P olm os” w Z ielonej Górze.
P ow iedział on, że dotk liw y
brak surowca niezbędnego do
produkcji w ód ek
jest m ię 
dzy innym i następ stw em su
szy i nieurodzaju
zarówno
zbóż, jak i ziem niaków .
O ddzielną spraw ą jest n a 
tom iast to, że spora część pól
przeznaczanych kiedyś w w o
jew ództw ie
zielonogórskim
pad uprawę tych płodów roi
nych n ie była w ubiegłym
roku w ogóle obsiana. Podo
bnie było też w całym kraju.
N ic też dziw nego, że np. lu
bełsk ie gorzelnie, które już
tradycyjnie dostarczały oko
ło 9 procent krajow ej produ
kcji surow ego spirytusu, w
obecnym sezonie w ykorzysta
ły sw oje m ożliw ości produk
cyjn e raptem w 10 procen
tach. Tutaj też z kilkunastu
istniejących
przy PG R -ach
jeszcze przed rokiem gorzel
ni, teraz pracują tylk o dw ie,
które n a dodatek w ytw arza
ją spirytus m elasow y. M niej
w ięoej tak sam o w ygląda pra
ca gorzelni na Ziemi Lubu
skiej.
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Żałosny rekord
w Zielonogórskiem
Jak poinform ow ała wczo
raj Komenda
W ojewódzka
P aństw ow ej Straży Pożarnej
w Zielonej Górze,
ubiegły
rok był rekordowy pod w zglę
dem ilości pożarów.
P aliło
się 3.081 razy. N ajw ięcej po
żarów w ybuchło
w lasach.
Spłonęło ponad 3.500 hekta
rów drzewostanu. Straty w
następstw ie pożarów przekra
czają 234 m iliardy złotych!
W leśnych akcjach ratun
kow ych na terenie w ojew ódz
tw a brały udział straże po
żarne nie tylko zielonogór
skie, lecz także z siedm iu po
bliskich w ojew ództw . P rzyje
żdżali naw et N iem cy. Naj
groźniejsze pożary leśne zda
rzyły się w okolicach Olszy
ny oraz Czernej k. Zagania.

B yło też sporo akcji techni
cznych, polegających
m.in.
na w ydobyw aniu z rozbitych
samochodów uw ięzionych tam
osób, a także chem icznych,
sprow adzających się do usu
w ania sk utk ów w yciek u sub
stancji toksycznych.
W 32 w ypadkach zielono
górskie straże pożarne udzie
la ły pomocy
innym w oje
w ództw om , m.in. p om agały
w akcji ratunkow ej podczas
jednego z najw iększych w Eu
ropie pożaru lasu w rejonie
Kuźni Raciborskiej.
Oprócz strażaków zaw odo
w ych brało udział w akcjach
gaśniczych
ponad
20 tys.
członków O chotniczych Stra
ży Pożarnych woj. zielono
górskiego.
(Sz.)

Zdaniem straży, zagrożone
było m ienie wartości co naj
m niej trzech bilionów zło
tych i dzięki straży zostało
ono uratowane. Bardzo du
żo pożarów, bo aż 316, w ybu
chło w rolnictw ie. P a liły się
obiekty gospodarcze, inw en
tarskie i zboże na pniu. Pło
nęły dom y, m ieszkania i sa
mochody.
N ajtragiczniejszym
bilan
sem
ubiegłorocznych poża
rów w Zielonogórskiem jest
siedem w yp adk ów śm iertel
nych. W listopadzie ub. roku
zginęli w płonącym m ieszka
niu w Lubsku ojciec i 2-let
ni syn. 26 osób doznało
w
pożarach ciężkich poparzeń i
ran.
Strażacy w yrażają pogląd,
że głów ną przyczyną
w ię 
kszości pożarów w w ojew ódz
tw ie była nieostrożność osób
dorosłych, brak wyobraźni i
lek cew ażen ie
najelem entar
niejszych przepisów przeciw
pożarowych.

W Z w a rd o n iu rozp oczn ie
się w k w ie tn iu , a zak oń czy
pod k o n iec
rokiu, b u d o w ę
p ie rw sz eg o
na P o d b e sk i
d zia d r o g o w e g o p rzejścia
g r a n icz n e g o n a S ło w a c ję —
p o in fo r m o w a ł P A P p e łn o 
m o c n ik w o je w o d y ds. gra 
n ic zn y ch , Stanisław Gacek.
O b ecn ie w Z w a rd o n iu istn ie
je ty lk o k o le jo w e p r z ejśc ie
gran iozn e. W p la n a ch jest
u tw o rz en ie k o le jn e g o przej
ścia gran iczn ego, w K o rb ie
Iow ie.

— Sp irytus m elasow y nie
jest jednak — jak poin for
m ow ał M ichał Stasiak, dyre
ktor Przedsiębiorstw a Prze
m ysłu R olnego w Lublinie,
w ykorzystyw any do produk
cji wódek. W edług n iego też
najw iększy w p ły w na nieko
rzystną sytu ację na spirytu
sow ym rynku m iały zb yt ni
sk ie ceny urzędow e na sprze
daw any „P olm osow i” przez
poszczególne gorzelnie spiry
tus ziem niaczany i zbożow y.
P odniesione przez M inister
stw o F inansów zbyt późno,
bo dop iero n a początku gru
dnia dziś są już nieopłacal
ne.
Już teraz w iadom o bo
w iem , że w lub elsk im „Pol
m osie” gorzelnianego spiry
tusu z ziem niaków i zboża
w ystarczy zaled w ie na jesz
cze kilka tygodni — p o w ie 
dział PAP, dyrektor Jan
Schodziński. Zaś jego deficyt
szacow any jest na około 5
m in 1 w yrobów sp irytuso
w ych w przeliczeniu na czy
sty spirytus.
Trochę inaczej jest w z ie
lonogórskim „P olm osie”, któ
ry pod w zględem ilości pro
dukcji w yrobów alk oh olo
w ych znajduje się w ścisłej
krajow ej czołów ce. Rocznie
w ytw arza się tutaj od 13 do
15 m ilionów litrów 100-procen tow ego spirytus-u. Obec
nie jednak aż jedna trzecia

st pov
pow ażnie z a produkcji je
jest
grożana, a gdyby n ie zapob iegliw ość pracow ników te
go zakładu, braki surowca
już d aw no dałyby znać o so
bie.
Z kolei w skali kraju, z a 
p otrzebow anie
na spirytus
gorzelniany szacow ane jest
na kilkadziesiąt m ilionów li
trów. N ie bez pow odu w ięc
przedsiębiorstw o
„Polm os”
w W arszawie coraz in ten sy
w niej zastanaw ia się nad mo
żliw ościam i, w iększego n iż
w cześniej planow ana, zak u 
pu surow ca za granicą.
Jednakże zdaniem S. P alon
ki, znacznie bardziej opła
calny od sprow adzania do
P olsk i gotow ych w yrobów
spirytusow ych je st im port
zbóż i ziem niaków . Z w łasz
cza, um ożliw ia to pracę na
szych gorzelni i przyczynia
się do zw ięk szen ia ilości pasz
dla zw ierząt
hodow lanych,
co przy obecnym ich n ied o
borze nie jest bez znaczenia.
W sum ie, a b y zaspokoić kra
jow e potrzeby w tej dziedzi
n ie do now ych zbiorów n a
leżałoby sprow adzić około
300 tys. ten zbóż i ziem nia
k ów łącznie.
N iestety, ostateczne decy
z je odnośnie tego czy będzie
im portow any spirytus czy też
surow ce do jego produkcji
podejm ow ane są w W arsza
w ę . BOGUSŁAW A GAWEŁ

W Zwardoniu

będzie przejście
na Słowację

W piątek trzynastego...
Początek rodem z kiepsk iego horroru.
W szystko działo się w piątek, trzyn aste
go... Rzeczonego listopadow ego dnia czwór
ka m łodych zaelonagórzan w ybrała się na
zakupy do było n ie było pobliskiego Berli
na. D om inow ały oczyw iście m ikołajkow e
prezenty. P o w izycie w jednym ze sk le
pów w centrum m iasta do dw óch z nich
podeszło kilku ,,krótkostrzyżonych” m ło 
dzieńców , którzy chcieli poznać ich naro
dowość. N a dobrą spraw ę n ie czekali na
odpowiedź, w ystarczyła nieporadność ję 
zykow a — w dłoniach b łysn ęły noże. N ie
chodziło w cale o k lasyczne „napędzenie
stracha”. Ciosy, w sporej części celne,
lokow ane b yły głów nie w klatkę piersio
w ą. Spraw cy szybko uznali, iż spełnili
sw ój patriotyczny obow iązek i znikn ęli
za najbliższym rogiem , przechodnie oczy
w iście n ie zareagow ali.
W acław P olak (nazwisko także jakby
odrobinę sym boliczne) w raz z tow arzy
szem trafił do szpitala (Oskar Ziehten
Krankenhaus). Stw ierdzono u n ieg o u sz
kodzenie opłucnej i berliński w ypad skoń
czył się 20 dniami w szpitalnym łóżku.
Z ainteresow anie przypadkiem m łodych P o
laków skończyło się na dw óch w izytach
policji, protokołach, rozm ow ie. Na zakoń
czenie spraw y policjanci zostaw ili num er

telefonu z propozycją,
iż gdyby chcieli
się czegoś dow iedzieć
m ogą zadzwonić.
Tak na m argin esie — jak w iększość n a 
szych rodaków w czasie jednodniow ych
w ypadów , bohater naszej opow ieści nie
był ubezpieczony.
Na dobrą spraw ę w yd arzen ie przeszło
by do historii gdyby n ie drobiazg... W
końcu grudnia n a zielonogórski adres głó
w nego poszkodow anego nadszedł rachu
nek za szpitalne „usługi” opiew ający na
7.305 m arek. W cześniej zapew niano, iż
koszty pobytu pokryje skonfundow ana str o
na niem iecka.
G łów ny zain teresow any w zrusza ramio
nami. „N ie zapłacę na pew no. Po pier
w sze uw ażam , iż n ie p ow in ien em , po dru
gie... nie posiadam podobnej kw oty. Słu
chając radiowych,
telew izyjn ych don ie
sień uw ażałem , że cała ta spraw a z neofa
szystam i to coś nierealnego, odległego.
Tym czasem ... M ieliśm y jechać jeszcze .
w cześn iej, lecz w yjazd odłożyliśm y ze
w zględu n a pogrzeb niem ieck iego k iero
w cy zabitego w N ow ej H ucie”.
Morał? Ta historia n ie ma morału tak
jak trudno w ysnuć pointę z tego co dzie
je się w N iem czech (nie tylko zresztą).
M argines m arginesem , lecz dla coraz po
w ażniejszej liczby naszych rodaków m a
rgines ten je st zbyt szeroki.
DCH
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PRZEZ NYSĘ PO... LODZIE
Długo utrzymujący się mróz spowodował, że na niektórych odcin
kach, z Nysy zrobiła się doskonała ślizgawka. Przed laty, po zamarz
niętej Nysie ludzie jeździli na rowerach, a dzieci na sankach. Na
widok umundurowanych patroli, wtedy WOP, pryskali na obie stro
ny. Teraz, niewątpliwie z lodowego udogodnienia, mogą skorzystać
Rumuni i inne nacje, chcące nielegalnie dostać się do Niemiec.
Dlatego też zamarznięte odcinki rzeki znalazły się pod szczególną
opieką Straży Granicznej. Granicę patrolują m.in. Mariusz Belder
i Krzysztof Sławek, odbywający w ten sposób zasadniczą służbę woj
skową.
(sol)
Fot. T. GAWAŁKIEWICZ

Zbliża się koniec pierwszego se
mestru nauki. 25 stycznia br. rozpoczynąję się ferie zimowe. Do tego
czasu nauczyciele m uszą ocenić
pięciom iesięczne zm agania ucz
niów z wiedzą.
W tym roku Ministerstwo Edukacji
Narodowej wydało nowe zarządzenie
w sprawie zasad oceniania uczniów,
które rodzice powinni chyba poznać.
ST O PIE Ń CELUJĄCY
(SZÓSTKĘ) otrzymuje uczeń,
który, posiadł w iedzę i umiejętności znacznie wykra
czające poza program naucza
nia przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia oraz biegle
posługuje się zdobytymi wia
domościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub
praktycznych z programu nau
czania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, roz
wiązuje także zadania wykraczające
poza program, lub osiąga sukcesy
w konkursach i olimpiadach przed
miotowych, zawodach sportowych
i innych kwalifikując się do finałów
na szczeblu wojewódzkim (regional
nym) albo krajowym lub posiada in
ne porównywalne osiągnięcia.
STOPIEŃ BARDZO DOBRY
(PIĄTKA) należy się uczniowi, który
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania oraz sprawnie posługuje
się zdobytymi wiadomościami, roz
wiązuje samodzielnie problemy teo
retyczne i praktyczne ujęte w prog
ramie naucznia, potrafi zastosować

Pani Alicja Czarczyńska z Żar uznała, że w Loży
powinien zasiąść Andrzej Kmiecik - jak pisze „człowiek skromny, nie robi koło siebie reklamy,
ale dzieła które twoizy, są już historią regionu
i również wykroczyły poza granicę Polski”. Czyte
lniczka z Zielonej Gory chciałaby widzieć w naszej
Loży Czesława Grabowskiego - dyrygenta i kom
pozytora, na co dzień szefa Filharmonii Zielo
nogórskiej, wspaniałego organizatora żyda mu
zycznego na całym środkowym Nadodrzu. Dział
sportowy naszej „Gazety” zgłosił Arkadiusza
Skrzypswzka - złotego medalistę olimpijskiego,
współtwórcę Fundacji dla Sportu, która ma w za
miarze udzielanie pomocy utalentowanej mło
dzieży, wspieranie imprez rekreacyjnych itp.
Przypominamy, że tworzymy Lubuską Lożę Li
derów, składającą się z osób, które rozwijając swoje
interesy czy talenty myślą i działają również w in
teresie innych. Sądzimy, że powinni w niej za

posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytu
acjach.
STOPIEŃ DOBRY (CZWÓRKĘ)
dostaje uczeń, który nie opanował
w pełni wiadomości określonych
programem nauczania w danej kla
sie, ale opanował je na poziomie
przekraczającym wymagania zawar
te w minimum programowym oraz

siąść ci, którzy znaleźli uczciwy sposób na zara
bianie większych pieniędzy.
Zwracamy się więc do rad gmin i miast, izb
gospodarczych i handlowych, organizacji
społecznych i politycznych, naukowych
i twórczych, do wszystkich naszych czytelników,
z prośbą o wskazanie osób najambitniejszych.
Będziemy wdzięczni za uzasadnienie swego wy
boru, przytoczenie opinii sąsiadów itp.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem re
dakcji: „Gazeta Lubuska”, al. Niepodległości 25,
65-042 Zielona Góra, skrytka pocztowa 120,
z dopiskiem na kopercie „Lubuska Loża Liderów
1992”, w terminie do 15 stycznia br.
Wybrane przez czytelników i dziennikarzy osoby zostaną zgłoszone do Krajowej Loży Li
derów, którą przy pomocy gazet regionalnych
tworzy Polska Agencja Informacyjna.
(as)

wości uzyskania przez ucznia podsta
wowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje
zadania teoretyczne i praktyczne ty
powe, o niewielkim stopniu trud
ności.
STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY
(JEDYNKĘ) otrzymuje uczeń, który
n ie op an ow ał w iad om ości i umiejętności określonych minimum

V

rozwiązujący zadania przy pomocy
nauczyciela, czyli ten który posiada
wiedzę, ale ma na przykład kłopoty
z koncentracją.
Od kilku lat mówimy o przeładowa
nych programach nauczania, o frustrac
jach i nerwicach szkolnych uczniów.
Programy nauczania niby reduko
wane, a dzieci ciągle dużo muszą się
uczyć, aby sprostać wymaganiom.
Niektórzy nauczyciele twierdzą,
że opanowanie minimum prog
ramowego dla przeciętnego ucz
nia jest pracochłonne. Na temat
minimów programowych toczy
się zresztą w środewisku oświato
wym ożywiona dyskusja.
Nie mogę się oprzeć wraże
niu, że zwiększono w obec
u czn iów w ym agania, nie
dając nic w zamian. Warunki
nauczania wręcz pogarszają
się. Poczynając od niedogrza
nych i przeładowanych szkół,
po brak zajęć dodatkowych, które
dzieci bardzo lubią i dzięki nim
również rozwijają się.
O dwóch sprawach warto jeszeże
wiedzieć. O ceny wystawiane na
półrocze i świadectwach nie powinny
być średnią arytmetyczną stopni
cząstkowych. Przy ustalaniu stopni
z wychowania fizycznego, techniki,
muzyki i plastyki (jeśli nie są one
przedmiotami kierunkowymi) należy
w szczególności brać pod uwagę wy
siłek wkładany przez ucznia w wy
wiązywanie się z obowiązków wyni
kających ze specyfiki tych przed
miotów.

„Szosnti
dla bardzo wybitnych
poprawnie stosuje wiadomości, wy
konuje samodzielnie typowe zadanie
teoretyczne lub praktyczne.
S T O P IE Ń D O STA TEC ZN Y
(TRÓJKĘ) otrzymuje uczeń, który
opanował wiadomości i umiejętności
określone programem nauczania
w danej klasie na poziomie nie przek
raczającym wymagań zawartych
w minimum programowym oraz roz
wiązuje typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne o średnim stopniu
trudności.
STOPIEŃ MIERNY (DWÓJKĘ)
dostaje uczeń, który ma braki w opa
nowaniu minimum programowego,
ale braki te nie przekreślają możli-
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programowym przedmiotu nauczania
w danej klasie, a braki w wiado
mościach i umiejętnościach unie
możliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu oraz uczeń nie jest
w stanie wykonać zadań o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
Kryteria óceny uczniów zostały za
ostrzone. Szóstki są dla wybitnych,
naprawdę szczególnie uzdolnionych
dzieci. Ile ich jest wśród ok. 7 min
rzeszy uczniów. Szóstki są tak nie
doścignione dla większości uczniów,
że po prostu się o nie nie starają. Su
rowiej ocenia się również uczniów
mniej zdolnych. W poprzednim roku
na lepszą ocenę mógł liczyć uczeń

mak

Wczoraj policja zidentyfiko
wała ofiarę wypadku, kobietę,
która poniosła śmierć wskutek
potrącenia przez pociąg, 5 bm.
na odcinku między Czer
wieńskiem a Pomorskiem. Okazała się nią mieszkanka pob
liskiego Dobrzęcina. Zwłoki
wydano rodzinie.

NIE BYŁO ŚLISKO,
A JEDNAK...
Wczoraj ok. godz. 9.00, na
trasie Trzebiel - Olszyna,
kierowca samochodu dos
tawczego żuk stracił panowa
nie nad pojazdem, zjechał na
prawe pasmo jezdni i uderzył
w drzewo. W następstwie
wypadku ranny został pa
sażer, którego przewieziono
do szpitala w Żarach.

CZYJ TEN KABEL?
1 grudnia ub. roku, na skar
pie za garażami przy ul. Sło
wackiego w Zielonej Górze,

Czy tej setki kolizji samochodowych, dachowań, poślizgów, zderzeń, wjazdu do rowów,
połamanych rąk i nóg w miastach podczas ka
tastrofalnej ślizgawicy 6 bm. można było w Gorzowskiem i Zielonogórskiem uniknąć?
Na tak sformułowane pytanie nadkom.
Z b ign iew Hulbój - naczelnik Wydziału Ru
chu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Po
licji w Zielonej Górze odparł jednoznacznie,
że skutki ślizgawicy były nie do uniknięcia.
Deszcz i mżawka natychmiast zamieniały się
w lód, a sypany na jezdnie piasek razem
z solą był w następstwie trwających opadów
zmywany. I tak obyło się bez ofiar i cięższych
zranień, oprócz połamanych kończyn na uli

cach miast. Nagła zmiana warunków atmos
ferycznych w jeszcze większym chyba stop
niu zakłóciła ruch kołowy w Niemczech.
Innym zagadnieniem - podkreślił nadkom.
Hulbój było posypywanie piaskiem i solą ulic
w miastach. Moim zdaniem, nastąpiło ono
trochę za późno. I z tego trzeba wyciągnąć
wniosek na przyszłość. Temperatura może
spaść lada dzień i horror zacznie się od
początku. W naszych szerokościach geogra
ficznych trzeba się liczyć ze skokowymi zmia
nami warunków atmosferycznych. Brać to
muszą pod uwagę zarówno kierowcy, jak
i przechodnie.
(8Z)

Kto 2i lego mężczyznę?
KWP w Gorzowie zwraca się
7. prośbą o pomoc w identyfika
cji mężczyzny (na zdjęciu), który
poniósł śmierć 16 grudnia ubr.,

około godz. 19.00, w wyniku
potrącenia przez pociąg w miej
scowości Rębusz, gmina Bierzw
nik. Zwłoki znąjdują się w prosektorium szpitala ZOZ
w Choszcznie, dochodzenie w tej
sprawie prowadzi Komisariat
Policji w Dobiegniewie.
R y so p is zm arłeg o : w iek
z wyglądu około 45 lat, wzrost
153 cm, wysmukła chuda budo
wa ciała, twarz prostokątna, oczy
brązowe, nos duży, wąski, uszy
duże przylegające, w górnej
szczęce dwa zęby: lewa trójka
i piątka; włosy ciemny blond
rzadkie, proste, siwiejące po bo
kach, zarost kilkudniowy, rzad
ki, siwy, zapuszczone wąsy rudociemne, siwiejące po bokach. Na
ciele nie stwierdzono żadnych
znaków szczególnych.

Zmarły ubrany był w czarny
płaszcz z kołnierzem ze sztucz
nego misia w kolorze jasny brąz,
m arynarkę jasno granatową,
granatowy sweter zapinany na
zamek błyskawiczny, pod swet
rem beżowy golf. Spodnie w ko
lorze siwo-niebieskim nałożone
na drugie spodnie w kolorze
beżowym i długie granatowe ka
lesony. Na nogach filcowe dłu
gie buty.
Osoby, które na podstawie
zdjęcia, bądź opisu rozpoznają
zmarłego bądź mogłyby udzie
lić o nim informacji, proszone
są o kontakt z Wydziałem Ope
racyjno-Rozpoznawczym Ko
mendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie przy ul. Kwiatowej,
tel. 70-533.
(T .Ż .)

f!

G a z e ta

LUBUSKA

(superexpress)
DO wynajęcia pomieszczenia biurowe.
Gwarantujemy numer miejski telefo
nu w każdym pomieszczeniu. Zielona
Góra, tel. 625-00, godz. 7.00 -15.00.

_____________________CGX00150
KOREPEIYCJE-mgr-matematyki wie
loletnie doświadczenie pedagogiczne. tel.
61-16616ta-20ta; soboty od 10lej-14ta

KOMPLET spawalniczy acetylenowo
- tlenowy tanio sprzedam. Zielona Gó
ra, Poziomkowa 64 (Chynów).

____ ___________

COP001B6

I26p lifting, 1989r. sprzedam. Lubsko,
71-00-76.

_____________________CGX00124

Uczelniany Dom Kultury „Mrowisko” w Zielonej Górze po
raz drugi został laureatem ogólnopolskiego konkursu orga
nizowanego od 25 lat pod hasłem „Bliżej Teatru” przez
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej.
Po raz drugi komisja konkursowa doceniła działania tej
placówki kultury, służące popularyzacji teatru - ze
szczególnym uwzględnieniem dorobku dwóch działających tu
zespołów: Dziecięcego Teatru „Co To”, prowadzonego przez
Teresę Samulczyk oraz Teatru „Forum 80” pod kierunkiem
Zbigniewa Jerzego Ochockiego.
Wieloletnia praca obu zespołów oraz bogate doświadczenie
instruktorów - prócz wymienionych należy wspomnieć „nad
wornego” scenografa, Romana Frodymę - stanowią bezcen
ny kapitał, na którym opierają się wszelkie działania okołoteatralne „Mrowiska”. Ukierunkowane z jednej strony na dzieci
(cykl imprez „Bawimy się w teatr” - dla najmłodszych i „Poz
najemy teatr” - dla starszych), a z drugiej - na tych, którzy
w przyszłości będą pracować z dziećmi w szkołach, przedsz
kolach i placówkach kultury, czyli studentów WSP. Zajęcia
fakultetów teatralnych, prowadzone przez Teresę Samulczyk
i Zbigniewa Jerzego Ochockiego w oparciu o warsztat, stwo
rzony w „Mrowisku” dają gwarancję nabycia praktycznych
umiejętności, niezbędnych przyszłym animatorom życia teat
ralnego.
Te formy „inwestowania” są mało spektakularne i być może
dlatego nie zawsze doceniane tak, jak na to zasługują. A jed
nak procentują całymi latami. Sprawczynią życiowej przygo
dy z teatrem zarówno Teresy Samulczyk, jak Zbigniewa Je
rzego Ochockiego - przygody, która ciągle trwa, była pani
Ludwina Nowicka i kierowany przez nią przed laty teatr
„Forum”. Ten sam, którego spadkobiercą jest „Forum 80”.
Pani Ludwina zaraża dziś teatrem młodych ludzi w Gorzo
wie. Zielonej Górze zostawiła godnych siebie następców,
którzy swoją pracą przyczyniają się m. in. do tego, aby „Bliżej
Teatru” były małe ośrodki oddalone o wiele kilometrów od
siedziby Melpomeny. Okazuje się bowiem, że wielu nauczy
cieli - jakby na przekór powszechnej aurze niemożności
i całkiem realnym kłopotom - nie rezygnuje z twórczej pracy
z dziećmi, w której posag zdobyty w „Mrowisku” bardzo się
przydaje.
(kid)

(« )

Nasz nakład
świadczy o nas

"01“ • NAJPOCZYTNIEJSZY DZIENNIK W ZACHODNIEJ POLSCE

SADZONKI pomidorów - przyjmuje
my zamówienia na luty. SOŁTYS Gra
żyna, Jasień tel. 71-07-42.

„Bliżej W

Na początku ub. roku uka
zało się w gazetach zielo
n o g ó r sk ic h o g ło s z e n ie ,
z a c h ę c a ją c e do p racy
w Niem czech, firmowane
przez Zakład RemontowoBudowlany Projektowania
i Kosztorysowania w Zielo
nej Górze. Za obietnicę wy
jazdu pobierano 400 marek
od o so b y . P olicja prosi
w sz y stk ie o so b y , k tóre
wpłacały te kwoty przedsta
wicielom firmy, o kontakt
z III Komisariatem Policji
na osiedlu Pomorskim 8A
w Zielonej Górze, pokój nr
105, tel. 616-16, wew. 846.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze za
naszym pośrednictwem informuje Komisje Zakładowe, iż posiada
w sprzedaży kalendarze na rok 1993 (typu teno), zawierające
przepisy związkowe oraz materiały z dziedziny BHP w opraco
waniu broszurowym, ułatwiające codzienną pracę związkową.
Zarząd prosi o szybki kontakt ze względu na ograniczoną ilość
tych wydawnictw.

_______________ _______ 1097NS

m

W SPRAWIE 400 MA
REK OD „ŁEBKA”

UWAGA ZWIĄZKOWCY „S”!

_____________________BGX00065

Nie było mocnych
na tę ślizgawkę!

znaleziono zwój kabla mie
dzianego w otulinie, długości
50 m, o średnicy 50 mm. Jest
on do odebrania w KRP przy
ul. Partyzantów, tel. 616-16,
wewn. 548, w godzinach od
8.00 do 16.00.

SPRZEDAM lub wydzierżawię auto
bus Jelcz 80 ; stan idealny lub inne
propozycje. Świebodzin, tel. 225-13,
godz. 9.00 -17.00.

_____________________BGX00159
125* -1982 - pilnie sprzedam. TeL 56-29,
Sportowa 10/2.

_________________

BGX00161

DO wynajęcia M-2. Pitnie sprzedam
opla rekorda combi. Kostrzyn 25-48,
23-57.

54GG
SPRZEDAM audi 80, 1980 r., volvo
244. Jasień, pl. Wolności 14/2.

_________ _______________ 10GZ
VOLKSWAGEN derby sprzedam. Żary, Drzymały 40, tel. 39-36.

______________________

13GZ

WYNAJMĘ ogrzewane pomieszczenie
o powierzchni 70 m kw. w centrum
Gorzowa. Tel. 28-357.

_____________________103GW
SPRZEDAM nowy kiosk z zapleczem
3,5 x 3,5 m. N owe M iasteczko
Kościuszki 17.

7NS
FIATA 125p, 1983,126p, 1979, rejestra
cja VTI/VIII 1993, sprzedam lub zamie
nię na poloneza. Kożuchów Kraszews
kiego 2,'tel. 470.
____________________________ 9NS
ŁADĘ - 1988 - sprzedam. Gorzów, tel.
249-81.

_______________________

63GG

DAIHATSU - charade, diesel, poj. 1,0
cm. sześć., 1984, żuka - pomoc drogo
wą, 1984 - sprzedam. Żagań 27-25.

_________________________ 15GZ
SPRZEDAM działkę budowlaną - pow.
850m2. Gubin, tel. 910.

BGX00243

RENAULT 25,1986r. sprzedam lub za
mienię na mniejszy, tel. 671-34.

CGX00134

XEROíremS©
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ATRAKCYJNA praca dla wszystkich.
Spotkanie organizacyjne w sali konfe
rencyjnej Zastalu (zjazd z wiaduktu)
dnia 8.01 godz. 19.00 i 9.01 godz. 10.00.
__________
CGX00137
2 KAMAZY, 2 nomany - wywrotki sprzedam (możliwość zatrudnienia). Go
rzów, teL 279-12.
52GG

AUTORYZOWANY
DEALER

CD

0 6 - 2 0 0 ŚW IE B O D Z IN
uL ŚWIERCZEWSKIEGO 82
VUJUx 240-3«

BIURO TURYSTYCZNE „EDYTKA”
Żary, ul. Moniuszki 33 (PZM-ot) teL 39-02
organizuje wyjazdy do Berlina w każdy piątek.
Odjazdy:
* Żary, godz. 19.30 (PZM-ot)
* Żagań, godz. 20.00 - Rynek - Polmozbyt
* Nowa Sól, godz. 20.30 koło PKP
* Zielona Góra, godz. 21.00 - Dom Rolnika (parking).
Zapisy w biurze w Żarach lub przy autobusie.
Wyjazdy do Szkalrskiej Poręby w każdą niedzielę,
odjazd - Żary, godz. 7.00 - PZM-ot, zapisy w biurze.
Budapeszt - wyjazd w każdy poniedziałek.

cGX00m

STRONA 5

GAZETA LUBUSKA” - WEEKEND NR 6
SOLIDNE układanie glazury, posa
dzek, budowa kominków oraz inne ro
boty budowlane - wykonuje. Te!. 634-40.

kupno

BGX00136

KUPIĘ tarcicę sosnową - sezonowa
ną. Zakład Stolarski, Przylep, 22 Lip
ca la, tel. 16-90.

FIATA 125p, 1979r. tanio sprzedam.
Zielona Góra, tel. 647-85.

INSTALATORSTWO
elektryczne.
Zielona Góra, tel. 602-52.

CGX00065

CG006251

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo
chodowej. Tel. 66-407.

KURY nioski 1-roczne (także na ro
sół) - lsz t - 20tys.zł. Sprzedaż: Ferma
Drobiu Otyń, codziennie 8.00 - 14.00.

AUTORYZOWANE znakowanie po
jazdów SOMERW, elektromechanika,
montaż autoalarmów, zamków cent
ralnych. Zielona Góra, Hala Ludowa.

DOBRZE prosperujący i rozlekłamowany w Polsce biznes handlowo - us
ługowy z powodu wyjazdu tanio
odstąpię. Ponadto termodrukarka na
sprzedał Zielona Góra, tel. 52-16.

LOMBARD PPHU „DELTA” - TA
NIE KREDYTY, al. Niepodległości
12/7, 800 - 1800 , tel. 53-87.

MAGIEL elektryczny - pilnie sprze
dam. Gorzów, ul. Wróblewskiego
34„B”/5 (po 16.G0).

BOAZERIA. Lubsko, 71-82-29.

CYKLINOWANIE. Zielona Góra, tel.
628-81.

SPRZEDAM większą ilość prosiąt
i warchlaków - cena do uzgodnienia.
Tel. Zielona Góra - 73-124.

CGX00069

WIDEOFILMOWANIE - Gorzów, 73216.

VW golf 1,6 turbo diesel - 1991. Mię
dzyrzecz , tel. 29-09.

SPRZEDAM 126p, 1984r., pierwszy
właściciel, rejestracja ważna paździer
nik 1993r. stan dobry. Podmokle Ma
łe 45 k/Babimostu.

ZAKŁAD Instalacji Sanitarnych Og
rzewania i Gazu przyjmie zlecenia.
Zielona Góra, tel. 638-58.

SPRZEDAM - poloneza „caro” 1,6,
rok produkcji wrzesień 1992 r. Kunowice tel. 14-24 (po 16.00).

CGX00070

CGX00074

OWCZARKI niemieckie - szczeniaki sprzedam. Zielona Góra, Tarpanowa
48, tel. 292-07, po 15.00.

silniki.

BIURO RACHUNKOWE „Moni
tor” - komputerowe prowadzenie
ksiąg, wypełnianie zeznań i deklara
cji podatkowych, porady z zakresu
rawa podatkowego i karnego skarowegc. Zielona Góra, Morelowa 34,
9.00 - 15.00, 28-619 , wew. 101.

KAŻDĄ ilość pszenicy, owsa, jęczmie
nia, pszen-żyia, oraz warzywa, owoce
- sprzedam. Hurtownia warzyw i owo
ców. Gorzów ul. Owcza 2.

AMIGA 500, 1MB, monitor kolor, do
datkowa stacja 5,25, dyskietki, joystiki. Tel. 290-24.

CGX00066
PRZEDPŁATĘ kupię Głogów (070)
33-26-58

3GH

KUPIĘ zamrażarkę 4-otworową do
lodó# nakładanych. Oferty, Prasa,
BGX114.

BGX00114

ROŻEN elektryczno-gazowy.tel.228-

BGX00152
ULGĘ przesiedleńczą k ug^ te^62|^n.

CGXO0O68

SPRZEDAM fiata 126p, 1988 r. Zary,
tel. 39-06.

282GZ

AUTOSAN sprzedam lub zamienię na
osobowy. Nietkowice la.

NAPRAWA mercedesa
Drzonków 19.
GABINET USG - pełen zakres badań.
Zielona Góra, Podgórna 50(WSInż.),
tel. 29-997 , 48-31 , wew. 304. GABI
NET GINEKOLOGICZNY , USG,
CYTOLOGIA

BG006027

PEDIATRA JANUSZ TYLEWICZ,
66-150 - wizyty.

CG005704

VITA -tel. 59-62 -WIZYTY DOMO
WE lekarzy specjalistów. Pielęgniars
two. Masaż.

CGX01608

PEDIATRA - MARIA IWANOWS
KA - WIZYTY, 650-12.

CG005385

HOLTMED - Pracownia Diagnostyki
Kardiologicznej - zaburzenia rytmu
serca i ciśnienia metodą HOLTERA
(24 godziny), USG SERCA - DOPP
LER, próba wysiłkowa - EKG. Rejes
tracja telefoniczna od 800 - 16.00
42-61, wew. 301. Pracownia czynna
15,00 - 1.6.00 - Zielona Góra, Zyty 26
(Szpital - obok ODDZIAŁU KAR
DIOLOGII).

CG006250

BGX00004

VW passat 1500D, 1984r. fiata 126p
1985r. sprzedam. Krosno Odrzańskie,
os. Piastów 18f/9, tel. 27 wew. 409.

CGX0G078

SPRZEDAŻ opon. Sulechowska 14,
tel. 645-61.

COOQ6187

KAMAZA - wywrotkę, nowy silnik sprzedam, zamienię na jelcza skrzy
niowego. Tbchorza Stara 43.

CGX00088

SKRZYNIA biegów, alternator inne
części, dacia 1300 - sprzedam 1,5 min.
Górzyn 175.

BGX00084

SPRZEDAM VW polo, 1990r. stan idealny. Lubsko, tel. 72-12-73.

CGX00092

CG005671

BG005396

BGU05776

AGENCJA ODASZ I GOLKE - do
my, place, mieszkania. Sobieskiego 21,
Świebodzin 244-10, 250-86.

-

..

CG0Q5281

PAWILON handlowy o pow. 50
m kw., z wyposażeniem, w Kostrzy
nie nad Odrą, w centrum handlowym
przy trasie Kostrzyn - Berlin - sprze
dam. Wiadomość: Kostrzyn n/O, tel.
32-52. po 15.00.

4560GG

KLUB Kultury Kolejarza wydzierżawi
pomieszczenia
o
powierzchni
250m.kw. na działalność biurową, us
ługową, handlową w budynku przy ul.
Boh. Westerplatte 32 - centrum Zie
lonej Góry.

TRANSPORT JARO. Tel. do 15.00 28-271, po -'677-19.

BG005499

UKŁADANIE podłóg, cyklinowanie,
lakierowanie. Zielona Góra, Liliowa 3,
po 15.00.

CQ09S179

MALOWANIE, tapetowanie. Zielona
Góra, tel. 616-21.
TAPICERKA meblowa u klienta. Tel.
47-91.

BGX00070

TRANSPORT 1 - 24t, „AUTOR” 700-10.

CG005205
CG005916

BGX0Q071

TUJE na żywopłot, inne krzewy oz
dobne. Poznań-Komomiki, Nowa 2.
A0-350

A0000350

ŻALUZJE różne. Zielona Góra, tel.
641-65.

1832GW

KOBIETA lat 29 - wyższe techniczne,
obsługa komputera - poszukuje pra
cy. Zielona Góra, tel. 654-27.
CHCESZ zarobić? Zadzwoń! Możli
wość zarobienia lub dorobienia, cieka
we zajęcia na terenie całego kraju.
Szczegóły: Zielona Góra, tel. 628-38

ĆG006114

ANKIETERZY - akwizytorzy - płaca
w systemie prowizyjnym. Kontakt osobisty- Osiedle Śląskie 8c/6 , po
17.00.

BG005910

C.0005110

AGENCJA KRAWCZAK - domy,
mieszkania, budowy, parcele. Zielona
Góra, Centrum Biznesu, Boh. Wes
terplatte 23, tel. 710-81 do 86, fax
67265.

BG005995

PANA , który w dniu 812.92 kupił
czarnego psa „Cygana” w schronisku
dla bezdomnych psów prosi się
o kontakt pod tel. 706-35.

CGX00008

MIESZKANIE , garaż - sprzedam.
Nowa Sól, tel. 37-05 , do 15,00.

S

FORD transit 2,5 diesel -1991, renault
clio i 1991 - uszkodzone. Nowa S ó l,
tel. 76-003.

BGX00119

CAŁODOBOWA AGENCJA TO
WARZYSKA „Majka” zapewnia to
warzystwo miłych Pań i Panów.
Gorzów, tel. 237-27. Zatrudnimy pa
nie i panów (18 - 35 lat).

1826GW

MOŻLIWOŚĆ dodatkowego zarobku
w firmie niemieckiej z terenu Gorzo
wa. Wymagania: wykształcenie min.
średnie, stałe miejsce zatrudnienia,
własny samochód i telefon. Oferty teł. Zielona Góra - 622-43.

BGX00077

HURTOWNIA zatrudni panią ze zna
jomością obsługi komputera. Oferty
Prasa - CGX96.

CGX00096

ZALUZJE zachodnie - tanio, tel. 5Qt29.

CG005808

BG005781

BG006035
TRANSPORT - MAROTH - tel 654-17.

AK000008

UKŁADANIE kafelek i terakoty szybko i solidnie. Gorzów, Kręta 11
(dojazd ul. Kasprzaka).
MONTAŻ ZALUZJI ALUMINIO
WYCH KOLOROWYCH PIONO
WYCH. Zielona Góra, tel. 294-19.

BG005848

ZALUZJE pionowe, poziome - produ
cent. Ceny promocyjne dla odbior
ców hurtowych. Zielona Góra,
Malczewskiego 19.

CG005970

UKŁADAM glazurę - solidnie Tel. 51-33.

BGX00048

FIRMA zatrudni księgową z prakty
ką. Tel. 66-035.

BG005814

WYNAJMĘ lokal 32 m kw. ul. Gło
wackiego 39 Głogów tel. 34-17-87.

120GH

M-4 w Zielonej Górze - do wynajęcia,
tel. 66-032 , po 17,00.

BGX00082

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

CG006160

DO WYNAJĘCIA mieszkanie M-4
z telefonem. Zielona Góra, tel. 290-

BGX00100
PRZYJMĘ na pokój dwie panienki.
Wyspiańskiego 14/3.

CGX00100

OBIEKT nowy w Nowej Soli, woda,
c.o., siła, 15 arów gruntu - na hurtow
nię lub zakład (współpraca lub dzier
żawa). Informacja: Zary tel. 35-08
wewn. 216.

_________________

7GZ

PILNIE sprzedam - własnościowe
trzypokojowe (66 m kw.), wysoki
standard + garaż. Międzyrzecz, Pias
towska 34B/4.

1758GW

PILNIE poszukuję mieszkania z tele
fonem w Słubicach i Kostrzyniu. Go
rzów, tel. 32-20-38.

4713GG

M.3 do wynajęcia. Tel. 686-47.

BGX00121

PARTER domu 100 m kw., telefon, do
wynajęcis (cicha działalność). Nowa
Sól Wojska Polskiego 32 tel 48-59.
ODDAM w dzierżawę kiosk przy Sło
wackiej. Zielona Góra, teł. 224-04.

BGXG0123

BGX00102

AGENCJA Towarzyska „ALEXIS”
zatrudni atrakcyjne dziewczyny za
mieszkałe w Poznaniu. (0-61) 23-6760.

CG006246

OPIEKUNKA do dziecka - potrzebna.
Zielona Góra, tel. 29-872.

BGX00112

SKLEP „Elegancja Italiana” w Go
rzowie ul. Sikorskiego 115 - zatrudni
ekspedientki (wiek 18-26, wykształce
nie min. średnie, mile widziana znajo
mość języka zachodniego).
PRACA dla każdego. Spotkanie infor
macyjne 801.93. , godz. 17.30 Dom
Kultury LUMEL , Kazimierza Wiel
kiego 10 Zielona Góra. Opłata za
wstęp 10 tys.

-

CG005971

CG005972

TAPICERKA drzwiowa 250000, prze
róbka okien, wymiana śrub, żaluzje.
Zielona Góra, 626-06.

CG006241

ZALUZJE pionowe, poziome z mate
riałów zachodnich. Zielona Góra, tel.
226-94.

CG005973

PLAC 350m.kw + warsztat 36m.kw
(siła) - ogrodzone - wynajmę. Zielona
Góra, Anny Jagieiionki 5.

CGX00089

TRANSPORT
krajowy
2-5t
3000zł/km. Zielona Góra, tel. 620-19.

CGX00094

USŁUGI stolarskie. Zielona Góra,
tel. 64-765.

BGX00091
TANI transport 3000zł/km - żuk blaszak, tel. 61-56.

CGX00095

LOMBARD - KORZYSTNE PO
ŻYCZKI. Kupiecka 17 Zielona Góra,
tel. 722-41.

lorowe, p ionowe.tel. 612-41
BOX00063

BGX00097

_______________BGX00141

BGX00143

SPRZEDAWCĘ do sklepu - gastrono
mii z rożnem - doświadczonego, dys
pozycyjnego - zatrudnię. Zielona Góra,
Morekwa 19, kiosk nr 3 - w dniu i dzień

PRALKĘ automatyczną PS663 - uży
waną - 800tys. Zielona Góra, Skrajna
3/21.

CGX00021

SCORPIO 2,0i GL - 1986 - bezwypad
kowy - sprzedam. Zielona Góra , teł.
28-485.

BGX000Q5

PIANINO steinmeyer Berlin - sprze
dam. Strzelce Kraj. tel. 162.

4707GG

SPRZEDAMY autokar marki TAM
w dobrym stanie. Informacje pod nu
merem 708-40 , w godz. 8.00 - 15.00.

BG005919

SPRZEDAM kurnik z wyposażeniem
lub bez nadający się na różną działal
ność oraz pomieszczenia socjalne wy
posażone w wodę, c.o., siłę z możliwością zamieszkania od zaraz
w Zielonej Górze, tel. 67-986.

CGX0Q034

SPRZEDAŻ ciągła sklejki liściastej
o grubości 4; 6; 8 PZS „Cezas”
w Zielonej Górze ul. Elektronowa 2,
Dział Handlowy teł. 613-54, 614-97.

CGX00043
SPRZEDAM MERCEDESA 508 - 30
min. Lubsko , tél. 72-18-36. 72-07-03.

BÖ006036

GROCH łuskany - sprzedam. Byd
goszcz tel. 633-171.

AOOQ1519

SPRZEDAM opia kadetta 1.3 - 1985.
Nowe Kramsko, Powstańców Wlkp.
59 tel. 139, do 1800.

BGX00075

SPRZEDAM Ulgę celną. Tel. 625-26.

ROLETY zewnętrzne, żaluzje różne montaż. Zielona Góra, tel. 15-01.

CGX00101

ZALUZJE aluminiowe 102tys.-koiorowe,pionowe.tel.612-41

BG005982

ULGĘ przesiedleńczą kig»i|Jte^2Ml
BIURO PRAWNE - Zielona Góra,
Wojska Polskiego 86 ( Mrowisko), tel.
670-28.

BGX00116

WIDEOFILMOWANIE.
(grzecznościowy)

BGX00132

AGENCJA „DOX”
zaprasza na wielki pokaz
włoskiej mody wiosennej.
Pokaz odbędzie się w Hali Ludowej w dniach:!
J > 9.01.1993 r. (sobota) godz. 16.30
dia handlowców
J > 10.01.1993 r. (niedziela) godz. 16.30

|

dla wszystkich zainteresowanych
W programie również
recital Aleksandry Matusiak,
a w niedzielnym pokazie
cenne niespodzianki

!
@Bli B

ŚGX0C130

BGX00134

TELEWIZOR kolon
dam. Zielona Góra ,
po 16.00.

r- tanio sprzefęgjenska 13/3,

BGX00140

FORDA scorpio po wypadku.tel.22882

BGX0015Q

ARTYKUŁY BHP, ręczniki frotte już
w cenie 9500 sł/szt, koce, odzież ro
bocza, środki czystości, anteny TV „VOTA" 323817, Warszawa, Soko
łowska 4.

AK001305

WIĄZANIA narciarskie MARKERY M16, kanistry 20tit_odkurzacz 1000W,
nartosanki,rożen elektryczny.Okazyjnie tel.668-88

BGXQ0064

KOCIĘTA perskie - sprzedam. Ogro
dowa 24b/ll, tel. 229-26.

CGX00090

l | | ^¡9

Przedsiębiorstwo Handlowe
„EUROEXPORT - BIZNES”
w Lesznie
poszukuje
producentów palet Euro
w elementach.
Teł. 65-209316,
tlx 045453,
fax 65-209349.
AK000018

ZARZĄD GMINY TRZEBIEL
woj. Zielona Góra

IE P > M A R

ogłasza PRZETARG OFERTOWY na:
- wykonanie dokumentacji technicznej
dat, budowy sieci wodociągowej z ujęcia wodnego
w m. Czapie do m. Niwica.
Długość sieci dosyłowej ok. 5,5 km.
W projekcie należy uwzględnić sieć przyłączy
we wsi Włosiowice i Niwica
(Włostowice - 28 budynków, Niwica - 92 budynki).
Składanie ofert do dnia 30 stycznia 1993 r.
W przetargu mogą brać udział wszystkie jednostki
organizacyjne zajmujące się projektowaniem
tego typu zadań. W ofercie należy określić
szacunkowy koszt wykonania projektu.
Wybór oferenta nastąpi 1 lutego 1993 r.
Oferty należy składać w pokoju nr 12 osobiście
lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru
oferenta i unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

Oferuje części zamienne
i akceseria 4« wszystkich typćw
sam*ch*j«w fr*nc»6irich

* RENAULT * CITROEN
* PEUGEOT * TALBOT
GwłrantBjemy:
• doskonałą jakatt
* kritlde terminy 4oataw
* najniższe ceny
* •ferujemy korzystne waran Id
współpracy
4Ia warsztatów s*m*ch*4owych.
Zielona Gira,
ni. Chopina ll/LS, pok. 807
tel/fax 686-86.

CGX00080

REOAMA
u j/z w e

mtsKt&r
TÜTh'ÓJ
sum

____________________________________________________ DK000013

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

RENAULT
TO PEŁNIA
ŻYCIA

1767GW
PRZYCZEPKĘ samochodową. Tel.
618-32.

BGX00086

KOMIN stalowy07OOmm b24m, wen
tylator nadmuchowo wyciągowy z sil
nikiem 10KW, odpy!acz cyklopowy
4-komorowy, kratownice stalowe rozpiętość 13m, pakowaczkę próżnio
wą dwukomorową CD-110, krajalnicę
elektryczną nierdzewną - sprzedam,
tel. 656-75.

BGX00087

BGX00092

w konkurencyjnych cenach samochody nowe i używane RENAULT:
ciężarowe, dostawcze, osobowe.
Dysponujemy szeroką gamą oryginalnych części zamiennych
do wszystkich typów samochodów RENAULT

SPRZEDAM żuka , fiata 126p - tanio.
Wyszyńskiego 6/6.

BGX00095

SPRZEDAM lub wydzierżawię po
mieszczenie - lOOm + zaplecze. Wia
domość - Białowice k/Nowogrodu
Bobrzańskiego.

swoje usługi w zakresie przeglądów i napraw samochodów
- wykonujemy usługi transportowe w kraju i za granicą

BGX00105

PAWILON handlowy w Krośnie
Odrz. przy ul. WOP 3 - sprzedam,
cena do uzgodnienia. Między
rzecz, tel. 10-88 w. 220, 255.
1821GW
PASSAT combi diesel 1980r. Jasień,
tel. 710-910.

CGX00102

NOWOFUNLANDY (wodołazy) szczenięta - sprzedam. Niedoradz ,
Leśna 2a/4.

BGX00107

SPRZEDAM kurnik 1200m'
chów, tel. 71-21.

BGX00108

SPRZEDAM dom - Bojadła. Wiado
mość: Zieiona Góra, Chrobrego 282.

BGX00110

Z a tru d n im y :

- blacharzy samochodowych
- kierownika warsztatu samochodowego
księgowych ze znajomością języka francuskiego

ZIMOWISKO, narty w Czechach,
terminy: 24.0L9i-30.0L93,
3L0LM.4Wu02.93.
cena LOMMNMzł.
Małe grapy, miła atmosfera,
posiadamy własny transport.
Zgłoszenia 4o Ł5.0L93.
„AKTIV TOUR„
Zielona Gira
«I. Wyspiańskiego 13 p.109.
tel.46-91 wew.27,
ponfcdziałeMildHr p d m m h 10-16.

__________________ BGX00153

\

ZAPRASZAMY cgx77\

PAWILON sklepowy 20 m kw. wolno
stojący, róg Piłsudskiego i Cbłopickiego w Gorzowie Wlkp. sprzedam lub in
ne propozvcje, Gorzów teL 24-119.

POLONEZA - 1984/85 - sprzedam lub
zamienię na fiata 126p od 1988. Tel.
67-164.

\
j

BGX00061

SPRZEDAM citroena BX14RE. Zie
lona Góra, tel. 38-78

OSOBĘ z doświadczeniem do prowa
dzenia sekretariatu - chętnie ze zna
jomością języka zachodniego
zatrudnimy. Zielona góra, tel. 227-14
lub 715-22.

GŁÓWNĄ księgową i prawnika
z doświadczeniem zawodowym zatrudnimy. Zielona Góra, tel. 22714, 715-22.

BGX00069

BAR w Gorzowie - przy trasie wylo
towej - sprzedam. Tel. 74-129.

ZLECĘ wykonanie 3 drzwi harmonij
kowych (drzewo własne lub powierzo
ne). Zielona Góra, tel, 623-67.

ŻALUZJE aluminiowe 102ty9.-ko-

_____________ BGX00142

MAGNETOWID Super VHS Blaupunkt - nowy. Landa delta 1500 - 33
min. Tel. 43-96.

BGX00090

BGX00126

PANIĄ do opieki nad dzieckiem i prac
domowych - zatrudnię. Zielona Góra,
tel. 29-850 - wieczorem.

SPRZEDAM mieszkanie sklep - 74m2.
Międzyrzecz, tel. 19-37.

4715GG

ĆG006168

ATRAKCYJNA praca dla bezpruderyjnycb par małżeńskich. Tel. 710-86,
wew. 265.

BGX00131

MERCEDESA 240D- 50mln. , BMW
520 - 30 min. Tel. 710-8Î. wew. 265.

OT>fZ.OBtNA MOSNY 2(MĄ

5 CèX00071

BG005310

SKLEPIK 30m - zaplecze - odstąpię.
Tel. 64-663.

WILLĘ dużą sprzedam. Zielona Gó
ra, tel. 68-415 od 11.00 - 16.00.

STRAGAN w Kostrzynie - sprzedam.
Gorzów tel. 266-51.

BAR gastronomiczny z pełnym wypo
sażeniem - sprzedam. Nowa Sól, tel.
51-88,

ZALUZJE pionowe, poziome - z ma
teriałów zachodnich - producent. Zie
lona Góra, tel. 660-58

WYDAWNlCTWO„EDYCJA” - za
trudni na zlecenie osoby z woj. go
rzowskiego i zielonogórskiego do
pracy w reklamie. Zielona Góra, tel.
44-46, wew. 18 , Gorzów , tel. 251-97
( po południu).

SCORPIO 1987r. Kargowa, tel. 450.

BG005807

WIDEOFILMOWANIE. 648-11.

BGXQQ124

KIOSK jugosłowiański - sprzedam.
Gorzów, tel. 73-235, po 19.00.

ROLETY, żaluzje różne - Hala Targo
wa - Podgórna, tel. 29-264.

CGX00098

ĆGX000B2

4670GG

TRANSPORT kraj - europa 2,5 tony,
17 m 3. Tel. 67-555.

CG006136

iększe, teł. 66-910.
M-3 zamienię na wi<

CGX00064

KURKI isabrown 12- 16-tygodniowe sprzedam. Żodyń 52A tel. 13 Siedlec
k/Wolsztyna.

ŻALUZJE pionowe, poziome. Zielona
Góra, tel. 658-04.

BGX00099

BGX00120

_________________AKX01650

CG006227

CGX00106

BGX00117

ROBOTY ogólnobudowlane, szpach
lowanie, malowanie, tapetowanie. Wy
poczynek 24.

MOŻLIWOŚĆ zarobku dla przedsię
biorczych. Zebranie informacyjne 10 stycznia - godz. 11.00. Zielona Gó
ra, Strzelecka 9 (LO 3).

BGX00059

BG005579

1686GW

BGXQ0088

VW passata 1,3 - 1976 - cena 17,5 min.
- sprzedam lub zamienię na 126p. O
tyń , Kościuszki 16/3.

CG005468

CGX00067

WIDEOFILMOWANIE, tel. 646-01.

CG005673

MEDIKROL - PRZYCHODNIA
PRYWATNA Tel. 55-06.

CG006254

CIĄGNIK Ursus C-330 - 1986 . przy
czepę Sanok 3,5 t - wywrotka, becz
kowóz 3000L - sprzedam. Tel. 656-75.

BGX00109

WYSPIAŃSKIEGO 13. USG, USGserca, EKG, testy wysiłkowe. Rejest
racja- 9.00-14.00 telefoniczna: 716-11,
46-91 do 6, wew. 36 i 45 na miejscu
pok. 101.

DOM piętrowy w Gorzowie ul. War
szawska 101„D” do wykończenia •
sprzedam. TeL Witnica 15-158.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
WIESŁAWIE KSIĄŻEK

z powodu śmierci BRATA
składają
w spółpracow nicy

SP nr 4
w ZielocąJ Górze.
CGX00105_________________________________________ _________

„GAZETA LUBUSKA” - WEEKEND NR 6

STRONA 6

UWAGA :
HODOWCY
TRZODY I DROBIU
BEEGANÓW JEST DEALEREM
FIRMY BIG - DUTCHMAN.
Informujemy, że otworzyliśmy w naszym
przedsiębiorstwie punkt sprzedaży
urządzeń firmy BIG - DUTCHMAN
specjalizującej się w wyposażaniu obiektów
inwentarskich dla drobiu i trzody chlewnej.
Oferujemy kompletne linie wodne (poidła kropelkowe),
linie paszowe,
kompleksowe systemy wentylacyjne i grzewcze.
Urządzenia posiadają gwarancję 12-miesięcy.
Przedsiębiorstwo prowadzi doradztwo specjalistyczne
oraz grupę serwisową - gwarancyjną i pogwarancyjną.
Najwyższa jakość, konkurencyjne ceny.
Magazyn otwarty w godz. 7.00 - 15.00 oprócz so b ó t
Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczej
„BIEGANÓW” w Bieganowie 66-630 CYBINKA,
tel. 274, 107 Cybinka, woj. Zielona Góra.

'
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Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowo - Produkcyjne

\y

S T A L h f ijf ir
64-761 Krzyż Wlkp. ul.Portowa 4
tel. 156,166.tlx 47728,47392
oraz: - HURTOWNIA w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 142A tel. 670*53 wew. 481
(stara elektrownia)
- HURTOWNIA w Zbąszyniu, ul. Dolna 7, tel. 148, 214,
tlx 432452

ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE
URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA
WODY I MIESZKAŃ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
SIEMENS, STIEBEL ELTRON. AEG

* grzejniki konwektorowe stałe t przenośne
* ogrzewanie podłogowe
* listwy grzejne
* przepływowe podgrzewacze wody
220 i 380 V
* automaty do gotowania wody
* aparaturę steruląco - regulacyjną
* filtry do wody (domowe i przemysłowe),
magnetyzery a także najwyższej Jakości

OFERUJE do sprzedaży
1. Wyroby hutnicze ze stali: blachy czarne
i ocynkowane, kształtowniki
(ceowniki, kątowniki, dwuteowniki, teowniki,
płaskowniki)
2. Wyroby hutnicze z metali nieżelaznych: taśmy
z miedzi, blachy z cynku i aluminium
oraz inne wyroby.

GRZEJNIKI C.0. kone«nu RETTłG i URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE
Polecamy także:
,
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW
lady, regały» gabloty, stojaki, m anekiny,
m etk o w n ice, taśm y, urządzenia igłow e etc.

ï CGC225

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
„POM” Spółka z o.o.
w Strzelcach Krajeńskich ul. Wodociągowa 1

ogłasza PIERWSZY i DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY na
sprzedaż:
rok prod. 1965 - cena wywoławcza - 2.000.000.przyczepa D-43
rok prod. 1965 - cena wywoławcza - 2.000.000.przyczepa D-43
rok prod. 1969 - cena wywoławcza - 2.500.000.przyczepa D-43
rok prod. 1967 - cena wywoławcza - 2.000.000.przyczepa D-43
samochód nysa T-522 rok prod. 1978 - „ „
- 7.000.000.samochód żuk A05 rok prod. 1966 „ „
- 10.000.000.samochód żuk A06
rok prod. 1984 - „ „
- 6.000.000.samochód nysa T-522 rok prod. 1979
„ „
- 8.000.000.PIERWSZY PRZETARG odbędzie się 20 stycznia 1993 r. o godz. 10.00
w świetlicy zakładowej.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić do kasy zakładowej wadium w wy
sokości 10 % ceny wywoławczej w przededniu przetargu.
W przypadku niedojścia do skutku pierwszego przetargu, drugi odbędzie się
w tym samym dniu o godz. 12.00.
Pojazdy można oglądać dzień przed przetargiem i w dniu przetargu
do godz. 9.00. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wycofania po
jazdu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nowa Sól, Chrobrego 9,
tel. 34-46.
CG006231

KONCESJONOWANY ZAKŁAD USŁUGOWY
w Żaganiu ul. Żaganny 9 tel. 24-65
prowadzi usługi:
- dozoru mienia
- prace porządkowe
tj.: sprzątanie wnętrz, posesji, palenie w plecach Itp.
Oferujemy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą
oraz najniższe ceny w kraju.
Przyjmiemy zlecenie w w/w zakresie.
Wszystkim swoim Kontrahentom życzymy pomyślności
W 1993 r.
285GZ

AGENCJA
TOWARZYSKA
poszukuje panie
i panów z wysoką klasę
i elegancją do lat 30.
Mile widziane panie
z uzdolnieniam i
tanecznymi
oraz masażystkL
Zielona Góra
telefon - 65-196
oodziannie tylko od 12.00 -17.00

BG005997

MIESZALNIO
PASZ
Smoino Wielkie,
tel. Kargowa 115
oferuje:
* mieszanki i koncentraty
do produkcji drobiu.
Zapewniamy bardzo wysoką
jakość na bazie norm
zachodnioeuropejskich,
oraz bardzo
konkurencyjne ceny.
Zapraszamy
do współpracy.

Zieloni Gon,
uL Lisi 51/64
td/fsz 68410,
HURT, DETAL'
MONTAŻ,
SERWIS

4716GG

DK000008

P.H. frlONDD
l i l i i » ) lim u mmi nimi iii

Ekskluzywna
odzież
- damska,
męska
- garsonki,
kostiumy
• sukienki,
bluzki
- spódnice,
spodnie
Poznań, tel. 22-32-85
ul. Pniewskiego 18.
AKX00005

PREMIERE:
8.55
Reingelegt
(kom. krym. USA); 10.30 Sein
Grösstes Spiel (dramat USA); 14.15
Kein Baby an Bord (kom. USA);
15-55 Von Allen Geistern Besessen
(komedio-horror USA); 17.20 Ed
ward mit den Scherenbänden (komedio-dramat USA); 20.15 Mission
Adler - Der starke Arm der Götter
(komedia sensac.); 22.00 Otto - Der
Ausserfriesische (komedia); 23.30
Anthony III (horror USA); L10 Ma
gazyn erotyczny, L40 El Diablo Der Mit dem Teufel Tanzt (komediowestem USA); 3.25 Black Magic Woman (horror USA); 5.00 Green Card
- Schein - Eche mit Hindernissen
(komedia z G. Depardieu).
RTL: 7.00 Magazyn poranny; 10.00

m s.e.
r

^

Sprzedaż ratalna

3

p j SN K o m p u te r
3
Z ie lo n a G ó r a
r j u l. D r z e w n a 4
m t e l . 705-47
10

10

-

SPR Z Ę T RTV
Zielona Góra,
ul. Chopina 26 A
dojazd od PKPza benm

a
■g ______ •

„W Ł /W IS ”
zapewnia towarzystwo
miłych Pań.
ZADZWOŃ
Kostrzyn tel. 28-21.
Zapewniamy dyskrecję.
Zatrudnimy Panie
18 - 30 lat
(również masażystki).

ziecert,
ul. Usla 51/43,
fol. 661-51
p o 17.00 - 604-68

18

_

f id

™

Bogad i piękni (ser.); LL00 To ryzykow
ne; 12JO Młody i zepsuty; 13.20 Santa
Barbara; 15.00 Morderstwo to jej hobby
(ser.); 17.00 Kto tu jest szefem? (ser.);
18,00 Elf 99; 19.15 Explosiv; 19.45 Dole
i niedole (ser.); 20.15 Wielka wolność II
(ser.); 2L15 Zamek nad Wörthersee;
22.15 Na śmierć i żyde; 2115 Superjędze:
Erupcja (film erot); 0l55Psychologia or
gazmu (film eort); 2-35 Tiitti Frutti
(show erot); 130 Dzikie dziewczyny
z nagiego Zachodu (film eort.); 430 Uważam sprawę za załatwioną (kom.
franc.);
SÄT b <Ł00 Magazyn poranny, 845
Cień namiętnośd; 9.30 Imperium Colby’ch (ser.); 10.20 Cały świat śpiewa tylko
o miłośd (film); 1L55 Sąsiedzi (ser.);
13.05 Rewir Wolffa (ser.); 1440 Sąsiedzi
(ser.); 15.05 Imperium Colbych; L5-5S UFO (ser.); IÄ00 Pałaocwe plotki: Domy
krótawkie w Europie; 20JL5 Asterix i Kle
opatra (fr. fikn rys.); 2L40 Ziarnka piasku
(ram USA z S McQueenem); L00 Bajki
brad Grimm o lubieżnych parkach (film
erot.); 230 Electric Hue (serial erot).

PRO 7: 7.20 i 16.55 Filmy rysunko
we; 10.05 Królestwo pokoju (ser.);
10.55 Tygrys siedmiu mórz (film
przygód.); 13.25 Bill Cosby Show;
14.00 Perry Mason; 14.50 Pięć zło
tych smoków (film krym.); 18.40 Bill
Cosby Show; 19.10 Booker (ser.);
20.15 Most w Remagen (film wojen
ny USA); 23.20 Słowo gliny (franc.
film krym. z A Delonem); L15 Dole
i niedole (ser.); 2.15 Dom niebieskich
cieni (horror wł.); 4.45 Gang dober
manów (krym. USA).
SPORTKANAL: 11.00 Narciarst
wo; 12.00 Sport motorowy; 12.30 Fut
bol amerykański;
14.30 Sport
motorowy; 15.30 Piłka nożna; 16.30
Sport motorowy; 17.30 Siatkówka;
18.30 Hokej na lodzie; 19.30 Ko
szykówka; 20.00 Magazyn sportów
motorowych; 2L30 Rajd Paryż - Da
kar; 22.00 Kickboxing; 23.00 Boks.
EUROSPOKT: 9.00 Aerobic; 9.30
Magazyn narciarski; 1L30 Aerobic;
12.00 Koszykówka; 13.30 Boks - MŚ,
ME; 15.00 Tenis - turniej w Perth;

AUTORYZOWANY
DEALER
6 0 - 2 0 0 ŚWIEBODZIN
uL ĆWIEflCZEWSKJEOO 82
UUl*X240-38
»

Całodobowa Agencja
Towarzyska

elaoil99
zapewnia towarzystwo
urodziwych i zgrabnych Pań
oraz przystojnych Panów.
Uwaga! Zmiana nr telefonu.
Gorzów, tel. 261-76.
Agencja - dyskrecja.
Zatrudnimy Panie
w wieku 18 - 25 lat
Zapewniamy zakwaterowanie.
4607GG

SPÓŁDZIELNIA
RZEMIEŚLNICZA
„WIELOBRANŻOWA’
w Zielonej Górze prowadzi
podatkowe księgi przychodów
i rozchodów oraz rozliczenie
roczne podatków.
Atrakcyjne ceny usług.
Zainteresowanych prosimy
o kontakty
z biurem rachunkowym
Spółdzielni w Zielonej Górze
al. Niepodległości 8a,
tel. 726-01, 726-07.
AK000009

SATEC

* rajstopy * skarpety
Zielona Góra,
ul. Braniborska 15a
ZAPRASZAMY.

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

♦

J ANTENY SATELITARNE ♦

±
T
♦
♦
+

m

NOWA HURTOWNIA
WYROBÓW POŃ
CZOSZNICZYCH

BG005959

1813GW

BLACHARSKO - LAKIERNICZE
wg. TECHNOLOGII WAUOI
* SAMOCHODY

1730GW

BG006039

Sprzedamy nieruchomość rolną
o powierzchni 24 ha w pobliżu Gorzowa Wlkp.
z udokumentowanym złożem kruszyw.
Firma posiada koncesję na eksploatację złoża i gotowa
jest odsprzedać większościową część Udziałów,
aby nabywca mógł od zaraz przystąpić do eksploatacji.
Oferty kierować na adres:
Gorzów Wlkp. ul. Hawelańska 7A
Skr. 36 tel. 25-979.

zapewnia towarzystwo
MIŁYCH PAŃ
zadzwoń
Gorzów Wlkp.,
teL 322-038
Zielona Góra
teL 68-772
Zatrudnimy Panie.

CAŁODOBOWA AGENCJA
TOWARZYSKA

'Ttryifa* w pcowo.
również przyjmowanie

- 14

* NAPRAWY

4712GG

ANTENY
SATELITARNE

od C'64
do AMIGI 600

POMPY WODNE - REMONTY
* głębinowe, hydroforowe
* SPRZEDAŻ - głębinowe
Najniższe ceny - krótkie terminy
- solidność wykonania
ELEKTROMECHANIKA
66-131 Cigacice, tel. Sulechów 12-18
66-001 Zawada, tel. Zielona Góra 12-54.

CG005870

Bezpośredni
Importer

NAJTANIEJ
* KOMPUTERY
COMMODORE

DK000593

C/L/UAT>Q/\

Zapraszamy !

s o b o ly

- atrakcyjna cena.
Informacje

Agencja Towarzyska

odbywającą się w każdą sobotę
przy stadionie sportowym ul. Sulechowskiej
* najniższe ceny * atrakcyjna podaż samochodów.

W

- 12 km od centrum
Poznania
przystanek autobusowy
(k. podmiejska)

tel. / 0-61 / 67-38-84.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w Zielonej Górze
uprzejmie zaprasza na
GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ

rB Czynne

14 DZIAŁEK
BUDOWLANYCH

APX01617

AKX01456

u BCEDUR

CG006038

- wodociąg,
prąd

PKP
Oddział Drogowy
w Zielonej Górze ul. TVaugutta 10
wydzierżawi budynek PKP przy ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim
o pow. 150 m kw.
PRZETARG odbędzie się 14 dnia od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia
o godz. 10.00 pok. 101 w tut. Oddziale.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta
oraz unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.

NAJTAŃSZE ZESTAWY
SATELITARNE

ANTENY SATEUTARNE
* sprzedaż * montaż
* raty bez pośrednictwa
banku
Nowa Sól,
ul. św. Barbary 14
tel. 31-49
Głogów
ul. Świerczewskiego 28
tel. 34-28-44
Sława, ul. Waryńskiego 11

- ładnie położone

Sprzedam
dom jednorodzinny
wolno stojący 120 m kw.
podpiwniczony
wraz z budynkiem
nadającym się
na wszelką działalność
produkcyjno-magazynowohandlową o pcw. 200 m kw.,
podpiwniczony z częścią
biurową, socjalną,
całość czynna,
posiada c.o., wodę, gaz,
telefon,
usytuowana na parceli
1200 m kw.
zagospodarowana zielenią,
ogrodzenia, wiata,
swobodny dojazd.
Całość nowo wybudowana.
Gorzów,
tel. 288-51, 231-88.

DK000012

B ę n j

CENY WSZYSTKICH WYROBÓW
NAJTAŃSZE W REGIONIE !!!
ZAPRASZAMY
TANIO - TERMINOWO - SOLIDNIE

s c Zielona Góra, ul. Kupiecka 95. tel/fax 615-11.
ZAPRASZAM Y wgodz. 9.00 ■ 17.00, soboty 10.00 ■ 14.00

DKX00590

WAGI - KASY
* uchylne
* elektroniczne
* dziesiętne
* piekarnicze
* płaskie do 60kg.

Do 15.01.1993r.
sprzedaż po starych
cenach!

*
*
*
*

n a jn o w s z e m o d e le 4* ♦
PACE PSR 8 00 * U N IS AT ♦
AMSTRAO 310, 320, 300, 200
EC HO S TAR i w ie le innych ♦
z e s ta w y w ie lo s a te lita m e ♦

BG005667

♦

♦
Y A N S A T lj
♦ zapraszamy w godz. 9-16 ^
t\

♦ zamówienia tel. 15-495 non-stop ♦
♦ HURT DETAL MOMTAŻ SERWłS ♦
♦

19.00 Magazyn sportów motoro
wych; 20.00 Kickboxing; 2L00 Eurofun; 2L30 Wiadomości sportowe;
22.00 Boks; 2100 Kickboxing; 0.30
Wiadomości sportowe.
3 SAT: 6.00 Magazyn poranny;
13.00 Magazyn południowy; 14.15
Koncert Udo Jurgensa i orkiestry
Pepe Lienharda; 15.45 To były hity!;
17.10 Pszczółka Maja; 17.35 Adwokat
(ser.); 20.00 Regina pnie się wzwyż
(ser.); 2L45 Magazyn kulturalny;
2L51 Sport; 22.55 Othon (film).

PROGRAM I: 6.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 2L00, 22.00 - Wiad.; 6.00 - Ł30
Sygnały dnia; 8*30 Radio Biznes; 9.00
Cztery pory roku; 10.40 Śpiewnik zi

T W O J

D Z IE N N IK N R
mowy; IL05 Nowośd muzyczne; IL30
Szkoda gadać; 12.40 Radio kierowców,
1115 Rolnicza antena; 1135 Przeboje
mistrzów; 14.L3 Muzyczna Jedynka;
16.45 Z archiwum Muzycznej Jedynki;
17-30 Przeboje non stop; 1805 Echo;
19.30 Radio dzieciom; 20.25 Koncert
życzeń; 2L08 Kronika sportowa; 2L30
Muzyka i aktualności; 22.15 Muzyka
baroku; 2130 Świat filmu.
PROGRAM II: 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, H IS , 16.15, 2L20, 24.00 Wiad. 9.00 „Wojna i pokój”; 9.40
Małe co nieco..; 10.00 Różne oblicza
symfonii; 1L05 Radio kontakt; 1120
I. Strawiński: Symfonia psalmów;
1405 Z muzyką polską przez wieki;
15.15 Zapiski ze współczesności; 15JO
TVansmuzykus; 1620 Wielkie dzieła,
wielcy wykonawcy; 18.00 Inny świat
Oliviera Messiaena; 19.00 Korzenie
jedności; 19.30 Wieczór w filharmo
nii; 2L25 „Ciotka nie dotka, zamek nie
zamek” (słuch.); 22-25 Czas na jazz;
2105 Hortus musicus, bortu* dectronicus; 0.05 Musica nottuma (CD).

SAMOCHODY
NOWE I UŻYWANE
CZĘŚCI
I AKCESORIA
Zielona Góra,
ul. Boh. Westerplatte 11
tel. 42-31, wew. 400, 401.
CG006247

Czujesz się samotnie?
Agencja

£V£
zapewnia towarzystwo
miłych Pań i Panów
Nowa Sól, tel. 55-91
Zatrudnimy Panie
( 1 8 - 3 0 lat)
1099NS
PROGRAM ID: Serwis TWjld e* g#drinę; 6.00 - 9.05 Zapraszamy do
Trójki; 9.10 Poranna porcja rozrywki;
1L20 Pub Trójki; 12.05 W tonacji
Trójki; 1120 Powtórka z rozrywki;
1430 „Jak umierają nieśmiertelni”;
15.05 BRUM; 16.00 - 19.05 Zaprasza
my do Tbójki; 19.05 Lista przebojów p.
III; 2210 Zespół Adwokacki „Dyskre
cja”; 2100 To był dzień; 2125 Ostatni
seans filmowy; 0.05 - 200 Ttójka pod
księżycem.
PR ZIELONA GÓRA: CM p*łn«ey
4« 20.00 - wiadomośd co godzinę; 7.00,
16.00, 2200 - Program BBC; IŁ 10 Lu
buskie aktuainośd; 6.05 Radioporanek;
9.05 Studio-Reklama; 1L05 Radio-Tcra; 1405 Studio-Reklama; 15.05 Żyją
wśród nas; 15.20 Koncert; 16.20 Zie
lona Góra - Ludzie i sprany; 16L50
Recital; 17.0« 3 M (aud.); 17-35 Re
portaż; 18.05 Studio Głogów; 18-35
Program dla dzieci; 19.05 Muzyka
z duszą; 20.05 Radiowieczór; 2100 6.00 Party u Stefana.
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Jeszcze o wielkiej ślizgawce
NIE MA WILKÓW
W BARKU PIASTOWSKIM
Od pi&ws^>ch dni gudnia
trwa hywceenie Hśa z parku
Pk&ońskiegOL Robota jeszcze
daleko w polu. Nie maże jej uhywać, skoro trzyosobowa zaswyczaj obsługa dągiika bardzo
hibi przesiadywać na ławecz
kach i wsłuchiwać się w pracę
sUnka. Od takiego spędzania
dwóch, a nawet więcej godzin
nie odstrasza załóg nawet
mżawka, teka choćbyjak wczoraj, Przyglądający się tej robocie,
denerwujący się trodię, podzi
wiają zdrowie pracowników.
Przy takiej pogodzie nawet od
ławki mcena przecież dostać
wilka.
CO S Ę DZIEJE
K i KONFINIE?
RuchSwy i ąjełkEwy do nie
dawna ¡jConftn”powoli wytraca
atmosferę targowiska. W ponie
działek i we wtorek panował tu
jakiś dziwny zastój w interesach,
banko wiele stoisk sprawiało
wrażenie opuszczonych. Błądzą
cy i zdezorientowali tak nagłą
zmianą sytuacji na AnieS Kńywoń klienci skłonni byh sugero
wać non, że jest to skutek pod
niesienia stawek targowych i in
kasowanie tych należności przez
poborców miejskich w towa
rzystwie furkąoncmiszy poScji
municypcinej. Nam się wydaje,
że raczej mniej wyższe stawki,
a bardziej mróz przepłoszył
stałych bywalców placu. Obie
cujemy wpadać tu częściej, co
pozwoli non na banłdej pop
rawną ocenę przyczyn zasmu
cającej nas tendencji. Lubimy
wszak tętniące żydem targowska
i ich foOdor. Te place badzo
dużo mówią o mieśde, są od
biciem jego atmosfery.
SAMOCHODEM
NA PRZEŁAJ
30 ffudnia nastąpiła awaria
przy ul Zachodniej. Następnego
dnia woda w mieszkaniach już
była i wszystko byłoby godne
pochwały, gdyby-, nie pryzma
piachu na drodze. Prźejętzd
zamknięty jest do dzisiejszego
dnia Kierowcy podążający
w kierunku szkoły nr 19 sprytnie
omijają zamkniętą uliczkę. Od
czego w końcu są trawniki,
zwłaszcza zimą? Coprawda na
wierzchnia trochę miękka po
odwilży, ale jakaś można sobie
poradzić Że były jeszcze nie
dawno krzewy?Ze trawa wiosną
się me zazieleni? To pewne jak
w banku (porządnym!). Pewne
jest także to, że powinniście się
panie i panowie za kółkiem
mocno zaczerwienić i przyznać
,Męja wina”. Iżeby tni to było
ostatni razi O tym, że droga
powinna być przejezdna już
31 grudnia, pisać chyba nie
trzeba. Krasnoludków nie ma
na świecie. Niestety.

in n e

godziny
Noworoczny koncert
pięknym m ^rym Dłiltąjem”
odbędzie się i a i •
19.00
i w m k tf • f*ds. 16.00 «raz
19-00. Za podanie, nie z winy re
dakcji, we wczorajszej notatce in
nej godziny sobotniego koncetu
wszystkich miłośników muzyki przepraszamy.
Z informacji uzyskanych w
Filiharmonii - zainteresowanie
koncertem jest olbrzymie. Wczo
raj o godz. 10.00 zostało już nie
wiele biletów i to tylko na godz.
16.00. Zapowiada się prawdziwa
duchowa uczta!

Środa, 6 stycznia przeszła do historii. I oby więcej się nie powtórzyła, jeśli idzie o zimowe utrzy
manie miasta. Odwilż, choć zapowiadana, zaskoczyła wszystkich. Zielona Góra była sparaliżowana.
Mimo nąjlepszych chęci nie jesteśmy w stanie zmienić krytycznych ocen. Narazilibyśmy się na wielki
śmiech setek potłuczonych ludzi. Pewną korektę jednak czynimy.
Odnosi się ona do Przed
administracjom domów miesz jak najbardziej prezydentów do
siębiorstwa Eksploatacji Dróg
kalnych, kupcom, handlowcom
rozmów po przekątnej.
i Zieleni, spółki obarczonej
Zima dopiero przed nami i au
i prywatnym właścicielom po
przez nas odpowiedzialnością
sesji. Spółka dysponuje dużymi
ra może spłatać niejednego jesz
za jedną wielką ślizgawkę na
jego zapasami, będąc jednak na
cze psikusa. Może powtórzyć się
wszystkich chodnikach, placach własnym rozrachunku tzw. so
gołolcdi, mogą wystąpić śnieżyce
i drogach, a pizecież PEDiZ
lanki nie rozdaje, może ją na
i też okażemy się bezradni? Żeby
obsługuje tylko 55 km dróg
tomiast sprzedawać pod zamó
nie było powtórki z szóstego
w mieście. Krytyczne akcenty wienie klientów.
stycznia, trzeba wyciągnąć kry
należałoby rozłożyć sprawiedli
Rozparcelowanie miasta po
tyczne wnioski z obecnego stanu
wiej, a to by oznaczało, że nie
między różne instytucje i firmy organizacyjnego służb komunal
spisały się także inne firmy,
czyni odpowiedzialność za wy
nych. Osobiście wydaje mi się, że
w tym przede wszystkim Wo wiązywanie się z przejętych po wymaga on dość gruntownego
jewódzka Dyrekcja Dróg Miej winności bardzo nieczytelną. Nie
przemeblowania z ustanowie
niem mocnego, ale zarazem elas
skich. Jan Radziwiłłowicz - szef naszym zadaniem jest udowad
nianie, kto jest gospodarzem tycznego ośrodka koordynujące
spółki zaklinał się wczoraj w re
go ich działalność w gmachu przy
dakcji, że drogi będące w gestii
zakrętu, a kto terenu do niego
Podgórnej 22 Weryfikacji wyma
PEDiZ-u były posypane pias
przylegającego. Nas interesują
ga też lista dotychczasowych par
kiem jui o godzinie 10, że po
te sprawy w ujęciu globalnym,
tnerów miasta i poszerzanie jej
rozliczaniem szczegółowym zaś
tym czasie dysponował wolny
o nowe podmioty gospodarcze,
winien się zajmować Zarząd
mi mocami sprzętu i ludzi, lecz
które jakoś nie mogą zaistnieć na
Miasta i jego agendy. Niestety,
niestety znikąd nie otrzymał omapie wykonawców, zarówno za
żadne przecieki o ewentualnym
ferty przyjścia z pomocą w
dań inwestycyjnych, jak i prac re
dywaniku w UM do nas nie do
zwalczaniu gołoledzi. Brak dos
montowych Zmonopolizowanie
tarły, choć środa upoważniała
tatecznej ilości piasku do posy
ważniejszych ofert miejskich
pywania chodników przypisuje
w tych samych rękach i trwanie
przy tych samych firmach nie
pozwala sprawdzić się nowym,
które być może w praktyce oka
załyby się wcale nie gorszą
a wręcz konkurencyjne. Chodzi
mi po prostu o nie zabranie ele
mentu rywalizacji tak hołubione
go w gospodarce rynkowej.

Pogoda zmienna jest We wtorek trzaskający” mróz i nauszniki,
w środę odwilż i parasole.
Fot Ibmasz Gawałldewicz

Leszek Kalinowski w swoich arty
kułach („GL” z 16 i 23 grudnia 1992
r.) poruszył ważny dla miasta prob
lem rzemiosła. Do jego cennej wypo
wiedzi śmiałbym tylko dodać, że poz
nańskie Zakłady H. Cegielski wy
rosły z rzemieślniczej kuźni. Pows
tałe w czasach PRL zakłady od razu
jako wielkie mają dziś kłopoty
z własną egzystencją i dla ratunku
żenią się z europejskimi, zwykle wy
rosłymi z małych zakładów. Centrum
Biznesu nie sprawdziło się jako
wylęgarnia przedsiębiorstw, trzeba się
więc chyba przeprosić z historią gos
podarczą i obrócić nadzieję ku rze
miosłu. To mu się nawet należy po la
tach troski, żeby rzemiosło nie urosło. I trzeba zostawić żywemu ryn
kowi, jakie się branże rozwiną, a jakie
zaginą, bo gdyby tak nie czyniono
w przeszłości, istniałoby jeszcze rze
miosło płatnerzy, dotowane przez
miasto zaniżonym czynszem.
Natomiast nie pokładałbym na
dziei w przymusowej, odgórnej orga
nizacji tego stanu. Znam taki narzu
cony a nie wybiegający naprzeciw
potrzebom samorząd radców praw
nych. Rzemieślnicy, jeśli mi wolno to
powiedzieć, muszą sami wykazywać
potrzebę (jeśli mają) i energię w kie
runku samoorganizacji, zwazając by ilość nie szkodziła jakości Gdy to się
okaże - a dla dobra miasta powinno •
wówczas nie administracja państwo
wa, lecz gospodarze miasta winni
wystąpić jako czynnik wspomagający.
Ale nie wystąpią, gdy rzemiosło po
zostanie nieobecne w politycznych
programach tutejszych partii
Minął już chyba rok, jak z inicja
tywy jednego radnego odbyło się w
Ratuszu spotkanie przewodniczącego
Rady Miejskiej z kierownictwem rze
mieślniczej organizacji Było ono,
zgodnie z założeniami spotkaniem
zapoznawczym, zaczątkiem regular
ny«* spotkań roboczo-towarzyskich.
Wkrótce radny stracił dość wątpliwą
legitymację takich działań, inicjatywa
usnęła z jednym tylko efektem: mias
to sprzedało rzemieślnikom jedno-

10 bm. odbędą się pierwsze w tym roku targi kolekcjonerskie
o zasięgu międzyregionalnym. Ich organizatorem jest Zie
lonogórski Klub Kolekcjonerów „Gustatores”. Impreza odbę
dzie się w godzinach 8.00-13.00 w salach Zespołu Szkół Elek
tronicznych, wejście od ulicy Staszica, w Zielonej Górze.
Zarząd klubu informuje, że 31 stycznia »godzinie 11.00,
pod adresem jak wyżej, odbędzie się nadzwyczajne zebranie
sprawozdawczo - wyborcze i prosi wszystkich członków o wzię
cie w nim udziału.

-Dziennik
Wydawca.- "LUBPKESS"

Spótka z o-o.

Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Zielonej Górze
ma nową siedzibę. Trzy nowo
cześnie urządzone pokoje plus
sala konferencyjna z pewnością
przyczynią się do tego, że przy
najmniej część ważnych prob
lemów dotyczących tego środo
wiska uda się rozwiązać. Biuro
Iżby mieści się obecnie na terenie
Wyższej Szkoły Inżynierskiej przy
uL Podgórnej 50 (Dom Studenta
nr 1 - „Rzepicha”), tel 48-31
wew. 471. Interesanci przyjmowa
ni są od godz. 730 do 15.00.
Warto również dodać, że po
rocznej przerwie ukazał się ko
lejny numer „Biuletynu Infor
macyjnego Pielęgniarek i Położ
nych”. Zespołowi redakcyjnemu
życzymy wytrwałości i przysło
wiowego połamania pióra!
(kali)

PZU przymiia się
Zielonogórskie inspektoraty
Powszechnego Zakładu Ubez
pieczeń SA ogłaszają dobrą no
winę dla swoich klientów. Spro
wadza się ona do wydłużenia
godzin pracy. Od poniedziałku
do piątku inspektoraty praco
wać będą w godzinach 7.3916.30, a we wszystkie soboty
w godzinach 7.30-12.30. Tym
samym sprawy w PZU można
będzie załatwić bez potrzeby
zwalniania się z pracy.

Nie siedź w domu
- chodź z nami

T a r g i k o le k c jo n e r s k ie
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„Piguły”
wnowej
siedzibie

mieszkaniowe domy, których byli na
jemcami
Rada Miejska i Zarząd powinni
stosować wobec zorganizowanego
rzemiosła politykę preferencji czy na
wet przywilejów. Rzemiosło cechowe
sprzyja jakości wyrobów i usług,
szkoii uczniów, łatwiej artykułuje
potrzeby, które miasto może zaspo
koić i łatwiej odczytuje potrzeby
miasta. No i łatwiej coś kapnie na te
potrzeby. O krajowym wymiarze rze
miosła może i trzeba mówić, ale pier
wszy i realny jest wymiar miejski.
Spotkanie, które wspominam,
miało nieoficjalną formułę zaprosze
nia na ratuszowego pączka. Zapro
szenia rewanżowego, jak się wydaje,
nie można odnotować. Nie powstała
tradycja takich spotkań bez proto
kołu, nie zawiązała się owa dobra
znajomość, niezbędna do załatwiania
wspólnych spraw. Rada zaoszczędziła
na pączkach, ale czy to zysk dla mias
ta? Zamorskie przyjaźnie rzecz
piękna i potrzebna, skoro jednak dla
takich przyjaźni podejmujemy gości
na poziomie zostawiającym dobre
wrażenie, to czyż nie można zaliczyć
miejscowych rzemieślników do przy
jaciół
i podejmować... choćby
pączkiem?

JERZY PODBIELSKI
radny

jy ró T jc o
"A

w s z y s t k im
ZIMOWISKO W GRYMASIE
KJ«fe Grynws na w le A i P*sn*rsitf tn «rzcRireJc w dalach 25.01-S.02
4*ch«dząee ila dzieci
w witka 7-13 la t Będzie czynne
w godzinach 9.00-15.00, zepewnia je
den posiłek dziennie, obiecuje dosko
nałą opiekę i atrakcyjną wycieczkę.
Informacje i zapisy w klubie, do 20
bm. tel. nr 298-11, wew. 39.

ZEBRANIE TMW
Zarząd Towarzystwa &
Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej 9 stycznia
rw*ł*je «branie m i c h o łtn U w .
Odbędzie się ono w Szkole Podsta
wowej nr 10 przy ulicy Zamenhofa.
Początek o godzinie 11.00.

SPOTKANIE SYBIRAKÓW
9 bm. o godzinie 14.00 w kasynie
garnizonowym przy ulicy Mieszka
I odbędzie się spotkanie Sybiraków członków koła nr &

KURS BIBLIJNY
Stacjonarny kurs biblijny zaprasza
wszystkich
sympatyków
Pisma
Świętego w n ltM tlt t0 bm. • (W tinie 1600 do siedziby Kościoła Ad
went
itystów Dnia Siódmego przy Szosie Kisielińskiej na wykład pastora
Pietra Samalaka.

ZMlża się weekend i PTTK upra
sza 4a rachn na świeżym powietrza.
W sobotę Andrzej Kizimowicz młodzieżowy przodownik turystyki pie
szej zaprasza młodzież szkolną do udziału w li-kitometrcwej wycieczce pie
szej. Osoby starsze, ale czujące się mło
do, mile widziane. Thasa prowadzi
z Ochii-Sawanna leśnymi ścieżkami
przez rezerwat »Zimna Woda” do pętli
MZK na Jędrzycbcwie. »Zimna Woda”
jest rezerwatem przyrodniczym obej
mującym las pierwotny z udziałem ol
szy, jesionu, brzozy, grabu i dęba
W trakcie wędrówki przewidziane są
konkursy zręcznościowe.
Zbiórka uczestników o gadzinie
1(130 na dworcu PKS pray zegarze
oświetlonym z wykupionym biletem za

3 tys. zł (ulgowy - 1,5 tys. zł). Można
wsiadać na trasie autobusu do Broniszowa Powrót z pętli MZK na
Jędrzychcwie około godziny 14001
W niedzielę przewidziany jest zimo
wy spacer po zalesionych obrzeżach
Zielonej Góry (7 km). Zbiórka o godzi
nie 10.3© obok pływalni przy ulicy Wys
piańskiego. Pcwrót około godziny 1230
W razie niesprzyjających warunków at
mosferycznych
istnieje
możliwość
skrócenia trasy i wcześniejszego powro
tu. Spacer poprowadzi Jadwiga Safcczak.
Nataniast 13 stycznia (śr»4a) Sta
nisław Sakczak zaprasza chętnych na
8-kilometrowy spacer po Wzgórzach
Piastowskich. Wymarsz o godzinie
10.30 z parkingu obok amfiteatru. Spa
cer potrwa do godziny 13.00.

PIĄTEK

s

;

STYCZNIA
Seweryna, MścisławaJ
KALENDARIUM
1918 r. - prezydent USA, Thomas
Woodrow Wilson, ogłosił 14-punktowy plan pokojowy; p. 13 przewi
dywał powstanie państwa polskiego
z dostępem do morza
1973 r. - odbyła się premiera filmu
Andrzeja Wajdy „Weade" wg S.
Wyspiańskiego

Teatr im. L. KreczfcawsMefa
w ZieUnej Girze - 18.00 • Andrea
chodzi z dwoma (scena mała)
Rezerwacja Mlefciw - tel. 720-56,
wew. 233, 246

Filharmonia Zielanagirska -19.00
- Koncert „Nad pięknym modrym
Dunajem”.

s a n n A
„Wenas” - 16.00, 18.00 - Kevin sam w Nowym Jorku (USA 12 L)
„Newa” - 17.00 - Moja dziewczyna
(USA 121.), 19.00 - Blaszany bębenek
(RFN 15 I.)
»Nysa” -15.30 - Tate - mały geniusz
(USA 12 L), 17.30 - Czarna suknia
(USA 15 L), 19.30 - Kochanek (fr. 18 L)

Mazecm w ZieUnej Girze czynne
11.00-17.00. Malarstwo i tkanina
przestrzenna Lucyny Krakowskiej
„Marzenie przestrzeni". Galerie au
torskie: Jana Berdyszaka, Józefa Cy
ganka, Leszka Krzyszowskiego, Marii
Powalisz-Bardońskiej, Andrzeja Gie
ragi, Mariana Kruczka.
Lafcaslde M a»*m
W tjtkm e
w Drzsnawie czynne 9.00-16.00.
Muzecm Archeologiczne Śrwtfkawega N a M n a w Świdnicy czynne
9.00-16.00.

Na kanale 1
w paśmie VHF-L
Dowiadujemy się, że w zwią
zku z planowanym wyłączeniem
nadajnika TVP przy ulicy Ptasiej,
II program TVP ze stacji w Jemiołowie przy korzystaniu z an
teny zbiorczej „Azart” należy
odbierać na kanale 1 (pasmo
VHF-L).

R ę c zn e ro b ó tk i z a k ie r o w n ic ą
- Ci to mają dobrze! Stoją

i nic nie robią. Od czasu do cza
su gdzieś się przejadą i finał
- Eee, wcale im nie zazdro
szczę. Kogo dziś stać na taryfę?
To nie te czasy, kiedy każdy
podróżny ładował się prosto
z dworca do taksówki. Nawet
kolejki się ustawiały...
- Gdyby im się nie opłacało
- to by nie stali
Usłyszałem ten fragment
rozmowy prowadzonej przez
dwóch mężczyzn, którzy prze
chodzili akurat obok postoju
taksówek.
Może więc pozwolić wypo
wiedzieć się tym, o których
mówi się dużo i różnie?
- Trudno dokładnie wyliczyć,
ile można zarobić. Stoję co
dziennie po 12 godzin. Są dni,
że mam 2-3 kursy. Zdarzają się
cztery i więcej. Od czego to za
leży? Od pogody, daty wypłaty,
wydarzeń w życiu każdego czło
wieka... Słowem od wielu
najróżniejszych czynników. Nie
można przewidzieć, kiedy naj
bardziej opłaca się nam stać.

- Stoję od siódmej. Teraz jest
dziewiąta. Z kolejki „zeszły”
tylko dwie taksówki. Siedzimy
i nic nie robimy, żebyśmy cho
ciaż umieli robić na drutach...
Kursy są przeważnie
krótkie, po mieście, za 17.500
zł, 20 tys. zł. I znowu powrót
na koniec kolejki.
- A kursy poza miasto?
Zdarzają się rzadko.
I właściwie nas, mam na myśli
właścicieli fiatów, polonezów,
wartburgów itp. nie dotyczą.
Pasażer zawsze wybierze lepszy,
zachodni wóz.
- Czyli pasażer ma prawo
wyboru, nie musi korzystać
z usług stojącej na początku
kolejki taksówki?
- Oczywiście. Wybór należy
do pasażera. Poza tym jazda za
miasto odbywa się zazwyczaj na
umowę. Przychodzi klient i nie
pyta się, ile będzie kosztował
kurs. Mówi tylko, że ma ok
reśloną sumę i albo się jedzie
albo nie. Drugi kierowca może
zgodzić się na jeszcze niższą
kwotę.

Wyniki przeszły
wszelkie oczekiwania
Jak już informowaliśmy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorga
nizowało pod koniec ubiegłego roku akcję zbierania książek dla
dzieci. Kazimierz Jakubowski, dyrektor ZW TPD zapewnia, że wy
niki przeszły wszelkie oczekiwania. W biurze Towarzystwa dosłow
nie nie zamykały się drzwi, tak dużo dzieci i młodzieży przynosiło
książki i zabawki. Na specjalne wyróżnienie zasługuje oddział zie
lonogórskiego „Ruchu” SA, który nieodpłatnie przekazał dużo no
wych książek
Część książek już rozdysponowano. Otrzymały je m. in. szkoły
podstawowe w Babimoście, Zawadzie, SP-7 i SP-19 w Zielonej
Górze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Gubinie i Nowej
Soli, Dom Dziecka w Kożuchowie.
Pewną ilość książek przekaże się w okresie ferii dzieciom prze
bywającym na zimowisku TPD w Zielonej Górze.

- We Wrocławiu pasażer
jadący blisko wsiada do ostat
niej taksówki, daleko • do pier
wszej...
- Istotnie tam taką umowę
między sobą zawarli kierowcy.
U nas obowiązuje wybór.
Zresztą Zielona Góra to nie
Wrocław. Wszędzie jest blisko.
Pierwsza taksówka nigdy by nie
ruszyła z miejsca. „Walka” to
czyłaby się o miejsce ostatnie
w kolejce, które stałoby się
pierwszym.
- Niektórzy twierdzą, że obowiązuje was tzw. przypisa
nie do określonego postoju
taksówek.
- Bzdura. Każdy kierowca
może stać na dowolnym posto
ju. Może ludzie tak mówią dla
tego, że większość z nas przyz
wyczaiła się do pewnych miejsc.
Jedni wolą dworzec, inni ul. Si
korskiego... Ja np. w ciągu
trzech miesięcy tylko raz „zacu
mowałem” przy dworcu.
- Podwyżka cen bUciów MZK,
paliwa. Co na to taksówkarze?
- Czy my podwyższymy
stawki? O tym decyduje zrze
szenie, nie pojedynczy kierow
ca. Teraz jest krucha Nie ma
więc sensu dobijać kolejnego
gwoździa do trumny. W najbliż
szej przyszłości nic chyba się
nie zmieni.
Liczymy po cichu na kursy
nocne. Bo jeśli bilet na autobus
nocny kosztuje 15 tys. zl, to
powracająca w nocy z wypadu
w góry rodzina będzie wolała
wziąć taksówkę niż skorzystać
z usług MZK Po prostu bar
dziej jej się to opłaci. Oczy
wiście najlepszym rozwiąza
niem byłyby grube portfele zielonogórzan, a co za tym idzie
i nasze. Ale to życzenie włożyć
można między bajki. Przynajm
niej na razie.
(kali)

Mazenm Etnograficzne „Skansen"
z eieddfeą w Ochli czynne 10.0015.00.
Salon BWA - zmiana wystawy.
Galeria ART pL Pocztowy 12 czyn
na 1200-17.00.
Galeria Sztnkf przy uL Żeromskie
go 2 czynna 1LOO-18.00.
WojewMafca i M ilska Bibliotek*
P aU k aw In . C. K. Norwida w Zie
lonej G4rae czynna 11.00-17.00L

e & u ia i
Dyżur pełni apteka przy Starym
Rynka

g n a a
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Policyjne
997
Pogotowie Polkji Municypalnej
(7.&-2L30)
966
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazownicze
992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie Pogrzebowe
(7.00-16.00)
222-35,
(16.00-7.00)
280-42
Pogotowie Dźwigowe
(całodobowe)
54-73
Pogotowie Weterynaryjne
917
Policyjny Telefon Zaufania
35-95
Młodzieżowy Iblefon Zaufania
(15.00-17.00)
988
Telefon Zaufania Komitetu Obrony
Praw Dziecka czynny w czwartki
(17.00-19.00)
35-51
lub
31-56
Iblefon Zaufania dla A A . pon.,
czw. (18.00-20.00), dla AL-ANON
wt. (18.00-20.00)
718-63
Dyżur prawnika dla A A . i AL-A
NON ir. (15.00-17.00)
71&63

INFORMACJE
PKP
38-38
PKS
22-301
LOT
707-97,952
Bank Informacji Usłojowej,
Handlowej I Gospodarczy)
29-343

USŁUGI
Serwis antenowy ?
624-72
Zklonogtoka Sleé Komy terowa
610-67
DHL „INTERNATIONAL” frrzss
syłfci t ^ r a w t ) 42-31 w. 238, 338
Montaż, fceaserró^a anlea TV
ai. Wojaka Polskiego 86,
607-69
Naprawa I V
652-79
Naprawa M in e k i zamrażarek,
nL Armii Lado'xj 29,
29-489
Praktyczny Pan • naprawy:
jnnkarsy, knchnk t u m ,
montaż zarakiw
615-89
Naprawa b > ł ń c a
710-36
Serwis Sygnnliza^i Świetlnej
616-97 wew. 262
Naprawa TV i Video „TON
COLOR" uL Ludowa 9,
728-84
„MEDIKROL” - prywatna przy
chodnia u l Szczekocińska 5
(od Botanicznej)
55-06
Zakład Pogrzebowy
uL Masarska 13,
222-35
Zakład Organizacji FegrrcWw
„REQUIES” u l Krawiecka 2, 52-19
lub
65-229
Zakład O rtanim ^i PogrzeUw
„AD PATRES" u l Wrocławska
(pawilon przy cmentarzu)
285-17
„FENIKS” . Ubezpieczenia
Mąjątkwe
42-71

POSTOJE TAKSÓWEK
dworzec
uL Podgórna
uL Wyszyńskiego
bagażówki

22-666
22-667
52-17
22-825

POMOC DROGOWA
Racala
75-170
lub CB Radio
kanał 19, nr wywoł. 170
Zielona Gira „NON STOP”
al Słowackiego
30-65
lub CB Radio
kanał 19
Zielona Géra uL Sucharskiego
67-765
Zielona Géra „Polmozbyt”
uL Sulecbowska 35,
954
Zielona Géra PZMot
u l Dworcowa 32 (całą dobę)
981
Zielona Géra uL Kupiecka 82/2
lub C 3 Radio
kanał 28, nr wywoł. 14-81
(holownik)
Zielona Géra
672-77
lub CB Radio „KOTEK”
11-11

TV Praga
PROGRAM 1:¿00 Studio „6”; 9.10
Film; 1L20 Program muzyczny, 12.20
Screensport; 1419 Studio „B” zapra
sza; 15.05 „Godziny szczęścia” - film;
17.40 Program dla dzieci i młodzieży;
19.10 Wieczorynka; 19JO Dziennik;
20.05 Film prod. USA; 2100 „Pie
niądze” - film; L25 Jazz Klub zapra
sza.
PROGRAM Ik 8.30 Bajka dla dzie
ci; 9.50 Serial; 1150 Studio reportaży;
15.10 Film; 17.50 Wieczorynka; 19.20
Program muzyczny; 2&40 Uśmiech
proszę; 2L25 Telewizyjne tipy; 22.05
Film; 22.20 „Czerwona ¿ma” - film;
030 Serial.

Program ZTP
dla Zielonej Góry
i Czerwieńska:
18.00 Program dnia; 18.05 „Opowieści
Zielonego Lasu” - film animowany;
13.29 „Black Friday” (magazym mu
zyki metalowej); 19.09 - 20.00 Przer
wa;
20.00
„Wielka
Debata
Noblistów”- film dok.; 20J5 „Dekameron” - film fab. prod. U S A W jed
nej z ról J. Collins.
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Jacek Krzyżaniak
w Polonii Bydgoszcz?
W Toruniu, mimo iż zima w pełni,
wszyscy żyją... żużlem. Tak,' to nie po
myłka. Szerokim echem odbiła się
w tym mieście informacja, że jeden z
żużlowców toruńskiego Apatora za
mierza w nadchodzącym sezonie bro
nić barw rywala zza miedzy - Polonii
Bydgoszcz. Oficjalnie nigdzie jednak
nie podawano nazwiska, stąd wśród
kibiców trwały spekulacje. We wtorek
wszystko stało się już jasne. Otóż Jacek
Krzyżaniak złożył odpowiednie doku
menty w bydgoskim klubie i zabiega
o roczny kontrakt na zasadzie wypoży
czenia. Jak sam stwierdził na antenie
Radia Toruń, jest zawodowcem i byd
goszczanie oferują mu lepsze warunki.
Nie jest to więc wybór z sentymentu.
Sam zawodnik oczywiście wolałby zos-

Sport to
przede wszystkim
trening
Rekordy, zwycięstwa, niespodzian
ki, entuzjazm wygranych i łzy przegra
nego - to najbardziej fascynuje kibica.
Od widowiska sportowego wymaga się
dużej dawki emocji, której wręcz łakną
miliony kibiców na całym świecie.
0 tym też najczęściej informują środki
masowego przekazu, aby zaspokoić
„apetyt swoich odbiorców. Czy jed
nak nie warto poświęcić trochę miejsca
1czasu na sprawy związane z codzien
nością życia i treningu sportowców?
Przecież właśnie mozolne treningi
i tysiące razy powtarzane ćwiczenia
powodują, że adept przekształaca się
w wybitnego sportowca, który jest
w stanie dostarczyć kibicowi tyle ra
dości. Niekiedy oglądając wręcz cyr
kowe ćwiczenia akrobatów nie zdaje
my sobie sprawy ile to wymaga wy
siłku, wyrzeczeń i godzin ćwiczeń.
Często zapominamy, że sport to
przede wszytkim trening, który jest
podstawą rozwoju każdego zawodnika.
Adepci
niektórych dyscyplin
(szczególnie tych, w których bardzo
ważne jest wyszkolenie techniczne) za
nim przystąpią do pierwszego w swoim
życiu startu niekiedy muszą trenować
pół, a nawet cały rok. Młoda dziewczy
na czy chłopak rozpoczynający trenin
gi nie zawsze zdają sobie z tego sprawę
i zniechęceni trudami kolejnych ćwi
czeń lub pierwszymi porażkami
kończą swoją przygodę ze sportem.
Warto więc chyba, zarówno kibico
wi, jak też młodzieży, która chce roz
począć uprawianie jakiejś dyscypliny
sportu, uzmysłowić i pokazać jak
wygląda przeciętny trening koszyka
rza, piłkarza, kolarza, siatkarza, Strzel
ca, pięcioboisty i wielu innych przed
stawicieli dyscyplin sportu. Będziemy
starali się przedstawić pracę, często
niedostrzeganą, trenerów najmłod
szych adeptów sportu. Właśnie taki jest
cel naszego nowego stałego cyklu
„Sport to przede wszystkim trening”,
w którym ukazywać będziemy trudy tre
ningu w wybranej przez nas dziedzinie
sportu. Zaczynamy już w na^liższą
środę biorąc „na tapetę” kolarstwo.
P. SCHREITER

tać w swoim mieście, w co bardzo moc
no wierzą jeszcze miejscowi kibice.
Sprawa nie jest bowiem taka prosta i
żadne konkretne rozwiązanie jeszcze
nie nastąpiło, a rozmowy między zain
teresowanymi ciągle trwają i pewnie
jeszcze długo trwać będą. Być może
zostanie zachowane status quo, gdyż
jak stwierdził J. Krzyżaniak, jego klub
daje 10 procent szans dla Polonii na to,
że czołowy żużlowiec Apatora zmieni
swoją przynależność. Zbyt wcześnie
jeszcze na ostateczne rozwiązanie tej
sprawy i gdy tylko takowe nastąpi za
raz poinformujemy naszych czytel
ników.
Na koniec jeszcze jedna informacja
związana ze speedway’em. Otóż Ro
bert Sawina przez wspomniane wyżej,
rozwijające się znowu prężnie po kil
kudziesięciu latach przerwy Radio To
ruń, został wybrany sportowcem roku
1992 w tym mieście. Przypomnijmy
tylko, że filigranowy żużlowiec zdobył
w minionym roku medale we wszyst
kich mistrzowskich imprezach w Pols
ce w kategorii tak seniorów jak i ju
niorów. To niewątpliwe osiągnięcie
zostało docenione i stąd honorowe
wyróżnienie.
R. PIETRZAK

Przedstawiliśmy w kilku poprzed
nich wydaniach „GL” bilans i osią
gnięcia lekkoatletów zielonogórskich
i gorzowskich. Dziś o LA w Głogowie.
Istniejący od 1977 roku MKS Piast
jest klubem wielosekcyjnym. Pływanie,
piłka ręczna dziewcząt, siatkówka
dziewcząt i oczywiście lekkoatletyka
to dyscypliny sportu uprawiane przez
młodziez szkół podstawowych i śred
nich.
W sekcji LA w różnych katego
riach wiekowych, systematycznie tre
nuje około 120 młodych adeptów
„królowej sportu”.
Bywały czasy znakomite, kiedy bie
gacze, wychowankowie trenera Sta
nisława Kochanowskiego zdobywali
tytuły mistrzów Polski i mistrzów
Szkolnego Związku Sportowego nieja
ko etatowo. Obecnie jest nieco gorzej,
a do lekkoatletów Piasta należy 27 ak
tualnych rekordów woj. legnickiego,
a w i992 roku na listę rekordzistów
wpisali się: Piotr Bojanowsid w rzucie
dyskiem 1,5 kg - 45,22 m (junior młod-
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NBA
Wyniki kolejnych spotkań zawodo
wej ligi koszykarzy NBA: Cleveland
Cavaliers - Chicago Bulls 117:95, Bos
ton Celtics - Indiana Pacers 103:94,
Detroit Pistons - Los Angeles Clippers
110:103, Philadelphia 76ers - New Jer
sey Nets 132:106, Los Angeles Lakers
- Minnesota Timberwolves 98:78.

(7);

6.00
9.00
9.10
9.10
9.20
10.00
11.35
11.50
12.00
12.10
12.15
12.15
12.45
12.55
13.00
13.55
14.10
14.30
15.00
15.15
15.35
15.55
16.00
16.05
16.50

Piątek, 801.1993
PROGRAM I:
Kawa czy herbata?;
Wiadomości;
Program dnia;
Mama i ja;
Przedszkolny koncert ży
czeń;
„Piękny, daleki kraj” (1);
Kwadrans na kawę;
W poszukiwaniu nowej oj
czyzny (rep.);
W iadomości;
Program dnia;
- 16.00 Telewizja Eduka
cyjna;
Magazyn Notowań;
Tylko u nas;
Temat dnia;
„Triumf cywilizacji za
chodniej” (10);
Ustawy i ludzie (1) - Co
to jest Konstytucja?;
Teleplastikon;
Dokument trochę inny;
Stan ducha;
Szkoła Żon - Kobieta XX
wieku;
Jeśli nie Oxford, to co?;
Jaka szkoła?;
Program dnia;
Ciuchcia (progr. dla dzie
ci) oraz film „Tao, T ao”;
Język angielski dla dzieci

(66);
17.00 Teleexpress;
17.20 „Raport o stanie Euro

py” (1):

18.10 Każdy m a prawo;
18 20 Randka w ciem no (zaba
wa quizowa);
19.00 Wieczorynka - „Kacper
i jego przyjaciele”;
19.30 W iadomości;
20.10 „Piękny, daleki kraj” (1);
21.50 Coś za c o ś (progr. pub
lic.);
22.30 Dziś tańczym y boogie;

Hans Nielsen - wielki przelany ubiegłego sezonu. Do finału indywidualnych
mistrzostw świata nie dotarł na skutek kontuzji (w ub. roku 3 miejsce). W MS par
na 5 miejscu (rok temu tytuł mistrzowski). W finale drużynowych MS 4 miejsce
i spadek do niższej grupy, chociaż Duńczycy bronili złota, zdobytego przed rokiem.
Zdj.: K. LIGOCKI

Lekkoatleci Piasta dominowafi w Legnickiem

22.45 W iadom ości;
23.05 „Historia H ollywoodu”
IInnwwm

ę

23.55 Legendy gitary (1);
0.55 „Lumumba - śm ierć pro
roka” - film dok.
PROGRAM II:
8.00 Panorama;
8.10 Program lokalny;
8.40 „W ojownicze żółw ie
Ninja”;
9.00 Transmisja obrad Sejm u;
15.55 Powitanie;
16.00 Klub Yuppies? (progr.
dla m łodzieży);
16.30 Panorama;
16.40 Sport;
16.55 „W ojownicze żółw ie
Ninja”;
17.20 „Kate i Allie” (16);
17.50 Image;
18.00 - 2 1.00 Program regional
ny:
18.00 Aktualności;
18.20 Powitanie i zapow iedź
programu;
18.30 Tydzień w regionie;
19.00 Co sły c h a ć w Sejmie;
19.00 Magazyn kulturalny;
19.30 Rozwiązanie konkursu
„Pierwszej pom ocy;
19.35 Obrazki wielkopolskie;
19.40 Rozm owy o polityce;
2 0.00 Akcja „ S e r c e ”;
20.05 Wigilia pod Rondem;
2 0.15 Szlachetny kształt blas
ku;
2 0.35 Z akończenie Roku Rossiniowskiego;
2 0.50 Archiwum TV Poznań
i konkurs;
2 0.55 Pożegnanie;
2 1.00 Panorama;
2 1.30 Sport;
2 1.45 Koło Fortuny;
2 2.20 „Między życiem a śmier
c ią ” - film USA;
23.50 Listy d o Madelaine;
24.00 Panorama;
0.10 Ameryka Allana Ginsberg a (rei. z e spotkania „Be
at G eneralion”).

szy) i Izabela Zamorska w 7-boju młodziczek rezultatem 3054 pkŁ W Mis
trzostwach Polski juniorów obiecująco
zaprezentowali się: Bojanowski - 8
miejsce w rzucie dyskiem, Krzysztof
Łuczak - 9 m. w trójskoku i Bogusław
Kasprzyk -10 w skoku w dal. Jeszcze
lepsze lokaty zajęła wymieniona trójka
w Mistrzostwach Szkolnego Związku
Sportowego, zajmując odpowiednio 5,6 i 7 miejsca. W mistrzostwach mło
dzików Dolnego Śląska 2 miejsca zajęli
Dominik Dąbrowski w rzucie młotem
i Zamorska w 7-boju, 4 miejsce Paweł
Jezior w rzucie młotem i 5 miejsce

'Trzej królowie"
piłkarzami
Argentyńczyk Diego Maradona
pizebrał się za króla Baltazara,
w rolach Kacpra i Melchiora
wystąpili inni piłkarze FC Sevilla
- Argentyńczyk Diego Simeone oraz Diego Rodríguez.
Wszystko to odbyło się w ra
mach wielkiej parady z okazji
święta trzech króli w Sewilli. Uro
czystości były tak pomyślane, aby
najwięcej radości przyniosły dzie
ciom. Na stadion im. Sancheza Pizjuana Kacper, Melchior i Baltazar
wjechali we wspaniałej karocy
i zaczęli rozdawać dziatwie upo
minki. Obdarowane zostały dzieci
specjalnej troski, a także dzieci ro
dziców związanych z andaluzyjs
kim klubem (działaczy, pracow
ników klubu, sportowców). Na sta
dionie znalazły się m.in. córeczki
Maradony - Dalma i Gianina. Die
go zapytany jak czuje się w roli czarnoskorego Baltazara odrzekł - „Jes
tem bardzo zadowolony, iż przez
kilka godzin mogłem występować
w tej roli - jestem przecież orędownikiem walki z rasizmem”.

V
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Do finału turnieju drużynowego
młodzieżowych mistrzostw świata
w tenisie stołowym mężczyzn rozgry
wanych w Tokio awansowały zespoły
Polski i Szwecji. W eliminacyjnej gru
pie B nasi tenisiści pokonali Australię
4:0 oraz Japonię 4:1 - punkty Błasz
czyk 2, Szafranek i Krzeszewski po 1.
W półfinale Polacy pokonali repre
zentację Korei Płd. 4:3 (Krzeszewsld 2,
Błaszczyk i Szafranek po 1).

Grzegorz Mordarski w pchnięciu kulą
oraz Grzegorz Marciniszyn w 8-boju.
Jeszcze lepiej spisali się na rozegra
nych w Zielonej Górze mistrzostwach
Dolnego Śląska juniorów i juniorów
młodszych. Tytuły mistrzów zdobyli:
Marek Szczepański - dysk juniorów, P.
Bojanowski - dysk j. m. i K Łuczak skok w dal juniorów. 2 miejsce B. Kas
przyk - trójskok, 3 m. - Grzegorz
Gołąbek - trójskok j. mł. i 4 miejsce
Piotr Waikowski - dysk j. mł. oraz 5 m.
Dariusz Gniewosz - w 10-boju (!)
Poniższe zestawienie najlepszych,
wybranych wyników w sezonie 1992
najlepiej ilustrują tezę o sukcesach
w przyszłości. Przypomnę obo
wiązujące w ub. roku kategorie wieko
we: młodzik -1977-78, junior młodszy
- 76-75, junior - 73-74 rok urodzenia.
Dziewczęta: 100 i 200 m - 1. Zamor
ska (78) 13,47 i 28,66 sek., Magdalena
Krukowska (76) -13,94 i 29.08, Anna
Gąsior - 13,77 (75 r.), skok w dal Zamorska - 5,12, Krukowska - 5,03,
Gąsior - 4,84, Beata Kasprzyk (76) 4,67 m.
Chłopcy: 100 i 200 m - K Łuczak
(75) -11,51 i 23,57, Jakub Pyszcz (76)
- 11,76 i 23,67, Marcin Kulak (77) 12,15 i 25,50; 110 ppł - J. Pyszczek 15,80, Witold Lamia (76) -16,88; 1500
m - Mirosław Janusek (74) - 4.11,28
min., 3000 m - Janusek - 9.02,10 i
Robert Szmacińsld (74) - 9.19,67; skok
w dal: B. Kasprzyk (74) - 6,97 m, Łu
czak - 6,57, Lamia - 6,25, Paweł Zak
rzewski (74) - 6,18, Jarosław Kupiec
(77) - 6,08 i trójskok: Kasprzyk -13,77,
Łuczak - 13, Zakrzewski - 13,34.
Pchnięcie kulą: (5 kg) - D. Dąbrowski
(77) - 12,30, G. Marciniszyn (77) 11,42, P. Jezior (78) - 11,20; rzut dys
kiem (1 kg) - D. Dąbrowski - 41,96,
Jezior - 37,16; dysk (1,5 kg) - P. Bojnowski (76) - 45,22, Piotr Waikowski
(76) - 38,94, Dariusz Gniewosz (76) 38,56; kula (6,25) - Waikowski -11,59,
P. Bojanowski - 11,28, Gniewosz 11,00; kula (7,27) - Marek Szczepański
(73) - 12,37, Tadeusz Karpowicz (60)
- 11,85; oszczep (800 g) - Gniewosz 43,40; dysk (2 kg) - Karpowicz - 40,56,
P. Bojanowski - 39,12.
Kadra trenerska - SL Kochanowski
- biegi średnie i długie, T. Karpowicz rzuty, Andrzej Krawczyk - sprint i sko
ki, Krystyna Pieczuiis i Przemysław
Bielawa - grupy młodzików i dzieci.
J. FUSIŃSKI

P u c h a r

d la

n a jle p s z e g o

Komunikat
OZPN w Zielonej Górze informuje
wszystkich kwalifikatorów piłki nożnej
z okręgu zielonogórskiego, iż w nie
dzielę (10 bm.) o godz. 10.00, w auli
Zespołu
Szkół
Samochodowych
w Zielonej Górze przy ul. Wys
piańskiego, odbędzie się kurso-konferencja.
AF.

Biuro
Matrymonialne

„JOLA”

Zielona Góra,
ul. Sikorskiego 4,
pokój nr 20.
Przyjmujemy oferty
krajowe, zagraniczne
i towarzyskie.

ż u ż lo w c a
Jeszcze przez tydzień na stronie
sportowej naszej gazety ukazywać się
będą kupony plebiscytowe. Jak już
wspominaliśmy w ostatnich dniach
poczta przynosi codziennie dużą ich
liczbę i wczoraj otrzymaliśmy kupon
z numerem 1500. Jego autorem jest
pan Tomasz Trochanowsld z Zielonej
Góry. Oto jego dziesiątka: 1. Skrzypaszek, 2. Książkiewicz, 3. Czyżowicz, 4.
Gożdziak, 5. Sulima, 6. Małoszyc, 7.
Błaszczyk, 8. Szymkowiak, 9. Huszcza,
10. Kubka.
Naszą redakcję odwiedził pan An
drzej Kordecki, właściciel Biura Mat
rymonialnego .Jola”, który przyniósł
okazały puchar i pragnie uhonorować
nim najwyżej sklasyfikowanego w ple
biscycie żużlowca. Serdecznie dzięku
jemy i zgodnie z wcześniejszą obiet
nicą, prezentujemy reklamę firmy pa
na Kordeckiego. Czekamy na dalszych
sponsorów.
Flig.

»
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KOSZYKARSKI WEEKEND
* Jutro - 9 stycznia - koszykarki ekstraklasy rozpoczną drugą fazę mistrzowskich
zmagań. Jak juz informowaliśmy, Stilon Gorsów będzie występował w tak zwanej
słabszej „ósemce”, z której tylko dwa czołowe zespoły (po rozegraniu dwóch pełnych
rund systemem „każdy z każdym” - mecz i rewanż) awansują do play offów o tytuł
mistrzyń PolskL Sześć pozostałych drużyn ze słabszej oraz dwa 06tatnie z silniejszej
grupy będą walczyły na tych samych zasadach o utrzymanie się w I lidze.
Trzy tygodnie, jakie upłynęły od ostatniego ligowego spotkania, gorzewianki
wykorzystały na poprawienie swej dyspozycji fizycznej i przećwiczenie nowych
wariantów taktycznych. Szczególnie wiele uwagi trener Zbigniew Andersz
przykładał do walki pod tablicami, gdyż na skutek nieobecności w zespole Alicji
Oziembłowskiej (z powodu urazu kręgosłupa nie będzie trenowała jeszcze co
najmniej do końca bieżącego miesiąca) ten element gry wymagał najpilniejszej
poprawy. Na drobne dolegliwości stopy narzeka też Beata Szamyjer, tym niemniej
kibice Stilonu chcą wierzyć, że ich pupilki poradzą sobie w jutrzejszym spotkaniu
we własnej hali przy ul. Czereśniowej z AZS Poznań (początek meczu o godzinie
17.00, zespoły te nie grały jeszcze ze sobą w bieżącym sezonie). Byłby to dobry
start do drugiego etapu rozgrywek i niezła zaliczka na poczet awansu w końco
wym bilansie mistrzostw do czołowej „ósemki” ekstraklasy.
Pozostałe pojedynki grupy „B”: Polonia Warszawa - Stal Bobrek Bytom, Start
Lublin • Star Starachowice, AZS Toruń - Włókniarz Białystok. * * *
* Na parkiety wracają też koszykarze ekstraklasy. Zielonogórski Zastal-Fortum, który po powrocie doń trenera Tadeusza Aleksandrowicza po kilku zwy
cięstwach poprawił swoją pozycję w tabeli, staje przed trudnym zadaniem podej
mując w sobotę o godz. 18.00 w hali WSI zespół Stali Stalowa Wola. Koszykarze
Stali po słabym początku spisują się zupełnie dobrze i dość mocno usadowili się
w pierwszej szóstce tabeli. Szanse na awans do grupy „spokojnych” mają jeszcze
zielonogórzanie, ale muszą wygrać mecze na własnym parkiecie i odebrać punkty
rywalom w części meczów wyjazdowych. Już jutro Zastal-Fortum będzie miał
możliwość wywalczenia pierwszego w 1993 roku ligowego zwycięstwa. W Stalowej’
Woli gospodarze zwyciężyli 87:81, tak więc wygranie różnicą siedmiu i więcej
punktów miałoby jakby podwójną wartość. W pozostałych meczach grają: Lech
Poznań - Spartakus Jelenia Góra (96:102), Aspro Wrocław • Stal Bobrek Bytom
(72:103), Nobiles Włocławek - Górnik Wałbrzych (75:86), Śląsk Wrocław - Pogoń
Szczecin (85:91), Polonia Warszawa - Hutnik Kraków (111:78).
* Kolejne mecze rozegrają drugoligowe koszykarki Alexan-AZS. Zielonogórzanki podejmą w sobotę o godz. 15.00 (sala Nowity-10 przy ul. Wys
piańskiego) zespół Karkonoszy Jelenia Góra.
* Mistrzowskie zmagania wznawiają też zespoły II ligi koszykówki mężczyzn.
Drużynę ZBR Warty Gorzów, która ostatni mecz wygrała 17 października ubiegłego roku, czeka jutro - 9 stycznia - wyjazdowe spotkanie z Wybrzeżem w
Gdańsku (początek o godzinie 16.00). W pierwszej rundzie warciarze nieoczeki
wanie pokonali w Gorzowie gdańskich „Korsarzy 76:70, jednak w rewanżowym
pojedynku zdecydowanie więcej szans przyznaje się gdańszczanom.
SIATKARZE TEŻ KOŃCZĄ ŚWIĄTECZNE URLOPY
* Siatkarze I ligi wznowią co prawda mistrzowskie rozgrywki dopiero za
tydzień, ale już jutro i pojutrze (9 i 10 stycznia) na ligowe parkiety powrócą
zespoły „drugiego frontu”. W kolejce tej, inaugurującej rewanżową rundę
spotkań, siatkarze Orła Międzyrzecz zmierzą się dwukrotnie ze Stalą w Gru
dziądzu (początek sobotniego meczu wyznaczono na godzinę 17.00, a niedziel
nego - na 11.00). W pierwszej rundzie międzyrzeczanie przegrali „u siebie”
0:3 i niespodziewanie wygrali w rewanżu 3:2, jednak o j>owtórkę tego sukcesu
będzie w grudziądzkiej hali niezwykle trudno...
* W sobotę i niedzielę w Gubinie rozegrany zostanie drugi turniej o wejście
do półfinału mistrzostw Polski juniorów starszych z udziałem Chełmca Wał
brzych, Browaru Lwówek, Zrywu Zielona Góra i miejscowej Cariny. Początek
meczów godz. 10.00 w sali przy ulicy Racławickiej.
* W sobotę i niedzielę w Sulechowie rozgrywany będzie ogólnopolski turniej
siatkówki młodziczek organizowany przez Zawiszę Texaco Sulechów. W imprezie
uczestniczyć będą zespdiy z Poznania, Gorzowa, Kalisza, Jawora, Lubania Śl.,
Nowej Soli, Trzebnicy i oczywiście gospodarze. Gry odbywać się będą jedno
cześnie w dwóch salach sportowych: SP-3 i LO, początek rozgrywek w sobotę
o godz.10.30, natomiast niedzielne finały zaplanowano na godz. 9.30
LASKARZE SPOTKAJĄ SIĘ NA ŚLĄSKU
W najbliższą niedzielę -10 stycznia - zespoły halowej I ligi hokeja na trawie
rozegrają drugie turnieje w grupach eliminacyjnych. Laskarze Grunwalda Chosz
czno wybierają się do Tarnowskich Gór, gdzie od godziny 10 będą rywalizowali
z miejscowym Śląskiem, Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie i Grunwaldem
Poznań. W pierwszym turnieju w Barlinku choszcznianie ponieśli same porażki,
a finansowe kłopoty, z jakimi ostatnio boryka się ten zespół („zbiórkę” funduszy
na eskapadę do Tarnowskich Gór prowadzono niemal do godziny odjazdu), nie
nastraja zbyt optymistycznie...
Drugi turniej grupy „B” z udziałem Pomorzanina Toruń, Pocztowca Poznań,
AZS AWF Katowice i Budowlanych Bielsko Biała zostanie rozegrany w niedzielę
w Katowicach.
PŁYWACKI SPRAWDZIAN
Na krytym basenie zielonogórskiej Novity-10 przy ul. Wyspiańskiego i w so
botę odbędą się kontrolne zawody pływackie, w których udział zgłosili pływacy
Stilonu Gorzów, Piasta Głogów i Nóvity-10. Początek zawodów w piątek o godz.
16.00, dokończenie w sobotę o godz. 10.00.
Piątkowo-sobotnie zawody będą sprawdzianem klubu zielonogórskiego przed
organizacją mistrzostw Polski juniorów młodszych (rocz. 81) jakie odbędą się
w dniach 22-24 stycznia.
PINGPONGISTKI ROZPOCZYNAJĄ REWANŻE
Po kilkutygodniowej przerwie rozpoczynają rewanżową rundę rozgrywek zes
poły, występujące w grupie „B” I ligi tenisa stołowego kobiet. Zajmująca ósmą
pozycję w tabeli Gorzovia Gorzów wybiera się do dalekiego Lubartowa, gdzie
w niedzielę o godzinie 11.00 zmierzy się z tamtejszym Lewartem. Pierwszy mecz
tych drużyn w Gorzowie wygrał Lewart 6:4 i on też jest faworytem rewanżowego
pojedynku. Nawet pomimo tego, iż występująca w barwach Gorzovii Rosjanka
Marina Babiczewa przewodzi po pierwszej rundzie rankingowi wszystkich zawod
niczek, występujących w grupie „B” ekstraklasy...
Pozostałe spotkania: AZS Olsztyn - AZS Kielce, Spółdzielca II Płock - Ogrod
nik Bielsko Biała, Start Nowy Sącz - AZS PW Wrocław, AZS Częstochowa - SKS
40 Warszawa.
R.G./AF./P.S./FLIG.
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TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
DELEGATURA W GORZOWIE WLKP.
■ W » »
RYNEK WEŁNIANY 18, TEL. 273-61 w. 146
Zaprasza do współpracy rolników z województwa gorzowskiego. Po pół
wieku, wraca na polski rynek ubezpieczeniowy zapomniana już prawie u nas
zasada wzajemności, reprezentowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wza
jemnych „TUW”.
Ubezpieczenia wzajemne polegają na stowarzyszeniu osób nie w celach
zarobkowych, lecz dla wspólnego pokrycia powstałych wśród nich określo
nych szkód losowych. Towarzystwo nie funkcjonuje dla osiągnięcia zysku.
Prowadzimy m.in. ubezpieczenia:
- obowiązkowe budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa,
- mienia w gospodarstwie (ziemiopłody, maszyny i urządzenia rolnicze,
zwierzęta). Wartość mienia wyrażona jest w kwintalach żyta, dzięki czemu
wypłata odszkodowania jest niezależna od poziomu inflacji.
Przystępując do „TUW” zapewnisz sobie:
- najlepsze warunki ubezpieczeń za najbardziej sprawiedliwą cenę,
- prawo współdecydowania o kierunku rozwoju „TUW”,
- udział w zarządzaniu „TUW” i podziale nadwyżki bilansowej.
WZAJEMNOŚĆ TO SOLIDARNOŚĆ W NIESZCZĘŚCIU.
Poszukujemy pośredników ubezpieczeniowych.
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„M oże byś ufundował szkole węgiel na zimę? Postawimy tobie tablicę..
Długo oglądał legitymację prasową nim wpuścił
do środka. Początkowo próbował zbyć. Mówił, że to
pomyłka. Ale przecież cała okolica wie, że niedaw
no hasło „Miliard w środę, miliard w sobotę” w je
go przypadku stało się faktem. Jest miliarderem!
W końcu zgodził się na krótką rozmowę. Wszak
Sylwester, za chwilę przyjdą teściowie ...
Nowy Rok postanowił witać w domu. Żadnych
szaleństw, eskapad do warszawskich Marriottów.
Jeszcze prawie nic nie wydał z danej przez los for
tuny, ale złodziej może mieć na ten temat inne
zdanie... Trzeba pilnować domu. Przede wszystkim
dzieci!
Już grozili porwaniem córki.
Te ciągłe obawy, to jego wina. Przed telewizo
rem po sprawdzeniu liczb na kuponie o m ało nie
zemdlał ze szczęścia. Powiedział, a raczej wyk
rzyczał żonie, że trafił „szóstkę”. Następnego
dnia pobiegł na pocztę, do jednego z nielicznych
na wsi telefonów. Na miejscu nie m a kolektury.
Kupon złożył w pobliskim mieście. Chciał się
upewnić ... Nie wytrzymał i naopowiadał o trafie
niu obecnym na poczcie. To był błąd.

W Himalajach, w Nowym Jorku,
w Japonii... Bogowie żyją wśród
nas i czekają aż nadejdzie dzień
prawdy, ich prawdy. Czym różnią
się owi bogowie od ludzi, jakie są
atrybuty ich boskości...?
0 ’KYING CHILAI żyje na „Dachu Świa
ta” w Himalajach, w niewielkiej wschodniotybeckiej miejscowości Lhatok. Dla wyzna
wców Kagyuepa, odłamu tybetańskiego bud
dyzmu, jest on kolejnym wcieleniem zmarłe
go wieszcza Karmapa. Przed czterema mie
siącami ten siedmiolatek został intronizowany - oznacza to początek jego wytężonego i
świętego życia.
16 letni SIRJANA z nepalskiego plemienia
Kham Magars trzy lata wcześniej został wyz
naczony przez umierającego szmana na nas
tępcę. Podczas nowiu lub pełni zamyka on
niespodziewanie oczy i wpada w trans. Może
wówczas przepowiadać przyszłość, a także
przyzywać duchy i dzięki temu uzdrawiać
współwyznawców.
Natomiast dwuletni Hiszpan OSEL HITA
TORRES został odkryty w 1987 roku w an
daluzyjskiej Granadzie. Okazało się, iż stano
wi kolejne wcielenie świętego lamy Yeshe.
Pomyślnie przeszedł wszelkie „testy” przed
23 listopada 1992 r po raz pierwszy
stuknął klaps na planie filmowym seria
lu, który cieszył się ogromnym powo
dzeniem u telewidzów. Dalsze losy ro
dziny Karwowskich zobaczymy w no
wych odcinkach „Czterdziestolatka - 20
lat później”.
Ekipę filmową zastałem w Minister
stwie Gospodarki Przestrzennej i Budo
wnictwa, gdzie minister Andrzej Brat
kowski użyczył swojego gabinetu panu
Maliniakowi czyli Romanowi Kłosows
kiemu. Ale nie został on w ciągu tych 20
lat ministrem. O szczegóły poprosiłam
reżysera pana Jerzego Gruzę.
Dlaczego nadał Pan taki tytuł nas
tępnym odcinkom serialu? Dlaczego nie
będzie to „Sześćdziesięciolatek”?

- Tytuł „Czterdziestolatek - 20 lat
później” oddaje sens najlepiej. Są to losy
tych samych ludzi po 20 latach. Nie
mieliśmy na celu zwracać uwagi na fakt,
że nasz bohater ma już 60 lat
Kto jest autorem scenariusza?
- Ten sam duet, tzn. ja i Krzysztof
Teodor Toeplitz. Napisaliśmy na razie
7 odcinków, w opracowaniu są następne
2, a w planach kolejne 5.
Czy zobaczymy tych samych akto
rów?

- W zasadzie tak. Aktorzy związani
z pierwszą częścią serialu pojawią się
także teraz. Nowi zagrają młodsze pos

Jest nauczycielem, więc w szkole może mieć na
dzieci oko. Ale córka popołudniami dojeżdża do
miasta na ząjęcia w ognisku muzycznym. Zazwycząj jeździła PKS-em. Teraz, od czasu jak dostał

Powiedzą „Dzień dobry” i chwilę wyczekują. Może
myślą, że nie odpowie. Bo on teraz bogacz.
I tak od miesiąca plotkują tylko o „wybrańcach
losu”. Z tego ich gadania te trzy miliardy z grosza-

dwa anonim y grożące porwaniem, jeśli nie zapłaci
okupu, wozi dziecko sam ochodem .
Na razie poczciwym 3-letnim m aluchem . Jesz
cze nie zdecydował się na któryś z zachodnich m o
deli. Choć przecież m ó g łb y ...
Nie chce drażnić ludzL Jego wieś to zaledwie czter
dzieści rodzin. Nikomu się tu nigdy nie przelewało,
a od czasu gdy spląjtował miejscowy PGR ... I tak
ludzie patrzą na niego i na jego rodzinę jakoś inaczej.

m i urosły do pięciu, siedm iu. Czy m u „odbiło”?
Chyba nie. Na razie oswaja się z faktem posiadania
góry szm alu. Może dla niejednego dzisiaj w Polsce
trójka z dziewięcioma zerami to żadna kwota, ale
jego wyobraźnia o bogactwie kończy się na 500 m i
lionach. Wydanie większej kwoty nie m ieści mu się
w głowie.
Stara się zachowywać norm alnie. Nie rzucił pra
cy, choć w szkole ciągle go nagabują. Zrobił m ałą

Dalai - Lamą. Matka nowokreowanego
świętego Maria Torres wydaje się być tym
najbardziej zaskoczona: „To nie może być
prawdą. Nigdy nie sądziłam, iż Osel mógłby
być lamą Yeshe. Nie odpowiada moim wyob
rażeniom o lamie”. Osel jest systematycznie
przygotowywany do nowej roli. Nie ma prawa
się bawić - jego przeznaczeniem jest wiedza,
którą zdobywa zamknięty w klasztorze Sera
w południowych Indiach. Osel jest trzecim
dzieckiem „z Zachodu”, które dostąpiło zasz
czytu bycia wcieleniem lamy. Jego kształce
nie będzie trwało do 18 roku życia. Studiuje
pisma uczonych mężów, spędza czas na nie
kończących się modlitwach i medytacjach.
Jedyny ukłon w stronę nowoczesności to na- i
uka języka angielskiego - współcześni bogo
wie muszą działać na całym świecie.
Doskonałym tego przykładem jest „Ocean
Wiedzy” DALAI-LAMA. Urodził się w 1935
roku jako syn tybetańskich chłopów, dzisiaj
jest bogiem i królem Tybetu. Na tron DalaiLamy wstąpił w wieku 5 lat. Po zajęciu Tybe
tu przez Chiny uciekł wraz z dziesiątkami ty
sięcy swoich wyznawców przez Himalaje do
Indii. To nowe „zajęcie” współczesnych
bogów - głębokie zaangażowanie w tak przy
ziemne sprawy jak polityka. Dalai - Lama od
lat walczy o wyzwolenie swojego uciśnionego
narodu - w 1989 otrzymał za tę walkę Poko
jową Nagrodę Nobla.
Współcześni bogowie nie zawsze żyją
w murach tybetańskich świątyń - często spę
dzają czas całkiem „światowo”. Przykładem
może być chociażby 90 letni rabbi MENACHEM MENDEL SCHNEERSON uważany
przez wielu współwyznawców z ultraortodoksyjnej sekty żydowskiej Chabad za nowego
mesjasza. Podobne „wzięcie” ma legendarny
zapaśnik sumo Salevaa Antinoe. Zgodnie
z regułami japońskiej religii schinto jest on
uznany za półboga i walczy z siłami zła o zba
wienie ludzkości. Ma do tego pewne podsta
wy - wagę 262 kilogramy.
Od sześciu lat personifikacją bogini Kumari jest dziesięcioletnia AMITA SAKYA. Żyje
w dwóch pokojach pałacu Dakshinkali
w Katmandu - stolicy Nepalu. W otoczeniu
kosztownych przedmiotów, brokatowych
ścian, o twarzy zniekształconej przez prze
sadny makijaż zasiada przez dwie, trzy godzi
ny dziennie na tronie i pozdrawia zgroma
dzonych wiernych. Gdy miała cztery lata zos
tała wyszukana i poddana rytualnej krwawej
próbie. Jednak jej boskość nie będzie trwała
długo - gdy tylko stanie się kobietą jej miejsce
zajmie inna bogini - dziecko. Amita Sakya
stanie się normalną młodą dziewczyną. Czy
normalną - przecież była boginią?
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K ró lo w ą
d o p a d ł” fis k u s
Oto stało się - królowa brytyjska
Elżbieta II zadeklarowała, iż od
bieżącego roku będzie jak każdy
„normalny” śmiertelnik płaciła
podatki. Uczyniła to możliwym
dyskusja wokół zamku Windsor
(ciekawe kto zapłaci za szkody
pożarowe?). Ostatnie afery spra
wiły, iż coraz większa liczba obywa
teli Wspólnoty zaczęła się zastana
wiać dlaczego władczyni korzysta
z tak specjalnych przywilejów przecież do najbiedniejszych nie na
leży. Oszczędnych Brytyjczyków irytują ekstrawagancje i wydatki kło
potliwej „rodzinki”.
Wydzielona sekcja Urzędu Fi
nansowego („dla specjalnych oko
liczności”) zajmie się ekstra tym
„przypadkiem”. Teczka, może czar
na, znajdzie się bezpośrednio w rę
kach szefa sir Anthon/ego Battishilla. Podatek dochodowy w Wiel
kiej Brytanii to 25 proc od pierw
szych 23.700 funtów. Od reszty na
leży zapłacić 40 proc. Cóż może
znaleźć się w królewskiej deklaracji
22 miliony funtów zysków z akcji,
milion z wynajmów, 3 z innych
przychodów. Do utrzymania pozos
taje kilka zamków - powiedzmy 1,5
miliona. Daje to nam (a właściwie
brytyjskiemu fiskusowi) ładną sum
kę 24,5 miliona do obłożenia pod
atkiem. Od podstawy królowa za
płaci 5.925 funtów, od reszty
9.790.520. Słowem pod podatkową
kreską znajdzie się mniej więcej
9.796.445 funtów. Cóż to jednak
znaczy przy majątku szacowanym
na 500 milionów funtów.

oprać, decha

raz jesteśmy w Ministerstwie Budownic
twa, gdzie wszyscy są tak pomocni i tak
sympatyczni, że aż jestem zdumiony.
Myślę, że to nasze postacie są otoczone
taką sympatią. Gospodarze budynków,
gdzie kręcimy sceny pozwalają ekipie

Co słychać u Karwowskich w tych
nowych warunkach polityczno-gospo
darczych?

- Pan Stefan Karwowski pracuje przy
budowie Teatru Narodowego. Brak
środków na inwestycję powoduje zwoi-
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poprzednich odtwórców ról, tak więc
wybór jest trudny. Obsada do serialu na
pewno sprawia więcej kłopotów niż do
filmu fabularnego.

wejść wszędzie. Otwierają się przed na
mi wszystkie drzwi. To jest bardzo miłe
dla realizatorów.

Czy ktoś podsunął Panom pomysł
kontynuacji, a może dalsze odcinki pow
stały pod preąją popularności, jak ą cie
szył się „Czterdziestolatek”?

- Jestem zwolennikiem tezy, że czło
wiek generalnie przez całe życie się nie
zmienia. Zmieniają się natomiast wa
runki i bohaterowie muszą się do nich
adaptować. Obserwacja, jak ludzie ule
gają kolejnym wpływom i namowom jest
komiczna. Jeżeli ktoś jest takim opty
mistą, człowiekiem uczciwym i łatwo
wiernym jak Karwowski, to przeżywa
podobne perypetie. Są to perypetie
człowieka poczciwego w warunkach,
które nie zawsze są uczciwe.

- Popularność odegrała tu na pewno
dużą rolę. Jednak inicjatywa wyszła od
nas. Opinia publiczna wyraźnie zaak
ceptowała ten pomysł. Ludzie bawili się
oglądając tamte odcinki, widzieli polski
dzień powszechny w krzywym zwiercia
dle. Spotykamy się z wyrazami sympatii
podczas kręcenia nowych odcinków. Te-

imprezę, ale to chyba nie wystarczyło. Nadal słyszy
pod swoim adresem uwagi, często bardzo złośliwe.
„Może byś ufundował szkole węgiel na zimę? Pos
tawimy Tobie tablicę...”
Żona przejęła się bardziej. Kilka dni chodziła
jak śnięta. Chciała kupować, kupować... W końcu
przekonał ją, żeby trochę odczekali, och łon ęli
Stanęło na obdarowaniu nąjbliższej rodziny.
Dzieci jak to dzieci, zapragnęły gwiazdki z nie
ba. Syn upierał się przy nąjwiększych zestawach
lego - technic, a córka c h cia ła ... lalek Barbie z po
koikami, samochodami, w annam i W 13-nastoletniej dziewczynie nagle obudziły się tłum ione
pragnienia. Chyba nie zostaną we w s i Wyjadą.
Nie, nic za granicę. Jeśli już to za granicę wo
jewództwa. Kupią dom tam gdzie raczej nie dotrze
przysparzająca kłopotów sława.
Oczywiście, że będzie pracował. Jeśli nie w wy
marzonym zawodzie nauczyciela, to rozwinie jakiś
interes. Chce spróbować. Jak nie wyjdzie, to trud
no. Bóg dał, Bóg wziął.
(hak)

Y

oprać. DCH (Bunte)

taci, np. Jagodę i Marka Karwowskich.
Są też wnuki. Jesteśmy po zdjęciach
próbnych, ale na razie nie wiemy, kto
wcieli się w te postacie. Muszą to być
aktorzy, którzy wkomponują się w ro
dzinę Karwowskich, będą podobni do
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Cay bohaterowie zmienili się przez20 lat?

nienia i zostaje on bez pracy. Zakłada
więc małą firmę budowlaną. Następne
odcinki pokażą, jak Karwowski radzi so
bie jako smail-biznesmen.
Pani Magda pracuje nadal w „filtrach”,
ale ma nowego, młodego kierownika. Gajny został natomiast posłem z partii „Zdro
wa woda” i Karwowska jest jego rzeczni
kiem prasowym.
Jagoda wyszła za mąż za francuskiego
biznesmena i wspólnie prowadzą wielki
interes. Marek jest pracownikiem nauko
wym, ale nie może się z tego utrzymać.
Dorabia więc w agencji ochrony mienia.
Ma troje dzieci, ale żonaty nie jest.

Szwagier Karwowskiego - grany
przez Gajosa - obraca się w wielkim
biznesie. Działał w przemyśle zbroje
niowym, ale niestety, rozbrojenie spo
wodowało pewne kłopoty finansowe.
Czy Karwowscy jeżdżą w dalszym
ciągu maluchem?

- Nie, otwierają sobie ścieżkę kredy
tową i kupują używane Audi 80.
Kiedy kolejne odcinki serialu poja
wią się na naszych ekranach?

- Projekcje rozpoczną się dopiero we
wrześniu 1993 r. Przygotowanie serialu
wymaga 100 dni zdjęciowych, a pracę
zaczęliśmy 23 listopada ub.roku.
Skąd biorą Panowie pomysły do sce
nariusza?

• Z życia. Spotkałem niedawno czło
wieka, który cały czas powtarza w naj
trudniejszych sytuacjach „zero proble
mu”. Przyszło mi od razu do głowy, aby
napisać odcinek pod takim tytułem,
w którym kłębiłyby się same problemy.
Szukanie pomysłów to kwestia umie
jętności obserwacji. Np. przeczytałem
w gazecie reklamę agencji pomocy
w odbieraniu długów „Duś”. Przecież
to jest nie do wymyślenia”!
- Dziękuję za zdradzenie niektóiych
tajemnic serialu. Czekamy na emisję.

Rozmawiała:
IWONA KIETLIŃSKA

8 stycznia - Seweryna
9 stycznia - Antoniego
10 stycznia - Danuty,
WMtelr

S ew ery n - jest imieniem ła
cińskim. Osoba o tym imieniu jest
człowiekiem przeznaczonym na
przywódcę duchowego. Posiada
zmysł doradcy, umie i lubi poma
gać innym. Bierze pełną odpowie
dzialność za swoje czyny. Wyróż
nia się dobrotliwym charakterem
i osobowością wykraczającą po
nad utarte szablony. Jest wrażliwy
na stan dusz ludzkich i materialne
położenie współziomków. Nigdy
nie zmienia swych przekonań, jest
lojalnym obywatelem. Nie potrafi
chwalić się sukcesami, ukrywa je
w swym najbliższym gronie. Bywa
często uparty. Nie znosi gdyby ktoś
próbował nakazywać mu tempo,
kierunek lub formę działania.

Antoni - Z rodu rzymskich
plebejuszy. Każdy Antoni jest dos
konałym znawcą duszy i charak
terów ludzkich. Zdolny jest po
sunąć do przodu rozwój nauki
ścisłej. Dzięki temu, że ma zmysł
krytyczny- odnosipoważne sukce
sy. Sprzyja temujego stały charak
ter, pewność siebie, lojalność wo
bec postanowień. Przy swej upartości i bezkompromisowośd nie
zauważalny, w rodzinie spokojny,
jako mąż -przeciętny, ojciec mier
ny. Dba jednak o warunki dla
swojej rodziny. Nie lubi rozgłosu,
woli zacisze pracowni
Danuta - Imię pochodzenia
litewskiego. Osoba tym imieniem
nazwana jest skrupulatna, wnikli
wa, pracowita, o dużej kulturze osobistej. Lubi poznawać tajemni
ce życia, dlatego wiele czyta i stu
diuje. Ma wiele energii i tempera
mentu. Częstego popada w me
lancholijne zamyślenia. Do mał
żeństwa i rodziny a także ciepła
domowego nie przywiązuje zbyt
dużej wagi Jest zwolenniczką
różnych atrakcji miłosnych. A po
nieważ nieraz próbuje wnikać
w tajemnicę wiary, popada w de
presję psychiczną, której koniec
znajduje w twórczości muzycznej.
Wilhelm - Imię wywodzi się
z germańskiego, a znaczy - chęć,
opieka, pomoc. Wilhelm jest osobą wrażliwą, ambitną, szla
chetną i szczerą. Ma w sobie coś,
co czyni go autorytatywnym. Lubi
wygody życiowe. Zwykle jest czło
wiekiem wykształconym. Ma pre
dyspozycje do przewodniczenia
innym. Jest dociekliwy, dlatego
podejmuje tematy z pograniczażycia i śmierci Fascynuje go prze
powiednia na temat końca świata.
Zoną, dziećmi, domem zajmuje
się szczerze i wystarczająco. Jest
zwolennikiem tradycyjnych form
rodzinnych, spartańskiego wycho
wania dzieci, szczerego służenia
ojczyźnie. Te zalety przyświecają
mu przez całe życie.
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Sieroty po komunizmie
„Gospodarka rynkowa? Nie mam pojęcia co to jesL
Wiem tylko, że kiedyś od czasu do czasu można było tu
coś kupić. Teraz natomiast jest tak, że dąją nam 4 kilo
mąki miesięcznie na kartki..” W mieście Dąlandzadgad
w prowincji Gobi nikt z głodu nie umiera, ale ta spotka
na w państwowym sklepie kobieta wyraża powszechne
niezadowolenie dwóch milionów Mongołów, sierot po
kom unizm ie, przez tyle lat w spom aganych przez
Moskwę. Czujących się sierotami do tego stopnia, że
w drugich wolnych wyborach parlamentarnych, które
odbyły się w 1992 r., podarowali partii postkomunistycz
nej oszałamiąjące zwycięstwo: 71 na 76 deputowanych.
Nie do uwierzenia - Mongolia, pierwszy krąj azjatycki,
który już w 1989 r. odrzucił komunizm jest dzisiąj pier
wszym krąjem na świecie, który w jakimś sensie do niego
wraca. Jak to się stało? Lepiej niż jakiekolwiek dane
statystyczne tłumaczą to właśnie półld tego sklepu w Da-

M O N G O L IA
■ ła k o m y k ą s e k
lila s ą s ia d ó w
landzadgad. Kilka woreczków rosyjskiego tytoniu praso
wanego, około dziesięciu słoików bułgarskiej marmola
dy, olej przysłany w darze przez Niemiecki Czerwony
Krzyż, parę pudełek południowokoreańskich zapałek,
worek ryżu z Tajwanu... Tylko sól i makaron, też zresztą
reglamentowane, noszą nalepkę „Made in Mongolia” wytwarzane są przez chińsko-mongolską spółkę joint
venture.

Życie jakie jest każdy doskonale widzi. Od wieków ludzkość boryka się z różnymi problemami. Przykładem może być tutaj nieustanna walka z chorobami.
Wcześniej czy później ludzkość wynąjduje jednak odpowiednie medykamenty, które w skuteczny sposób przywracąją zdrowie. Gorzej jest natomiast
z problemem, który można ująć w jednym słowie - teściowa. Pomimo kilku tysięcy lat trwania naszej cywilizacji nikt nie znalazł antidotum na to zjawisko,
żeby nic powiedzieć zarazę. Jest to poważna plaga, nie tylko XX wieku. Ilu mężczyznom napsuł krwi wirus NST (niszczący syndrom teściowej) tego nikt
tak naprawdę nie wie. Objawy są bynąjmniej doskonale znane - apatia, dreszcze, drgawki, oczopląs, mania samobójcza, wibracje wewnątrzmózgowe,
palpitacja serca, bezsenność, zgaga, zmora itd., itp.
My jednak postanowiliśmy przyjrzeć się temu zjawisku bliżej i solidniej. Dlatego też podąjemy parę przykładów na dobre stosunki z teściową. Naturalnie
nie gwarantujemy żadnego sukcesu, bo byłoby to tak, jak stwierdzenie, że nitrogliceryna jest niewybuchowa i całkowicie bezpieczna*

WARIANT NR 1

WARIANT NR 2

Pamiętaj zawsze o jednym. Ko
biecie wydaje się, że wszystko
wie lepiej, że zawsze, ale to
zawsze ma rację. Podobnie jest
z teściową. Dlatego też, jeżeli
powie Tobie, że jej córka (a
twoja najukochańsza małżon
ka) wydała się za najgorszego
niedorajdę, zgódź się z nią bez
żadnych komentarzy. Ba! Do
daj, że gorszego nic ma od Cie
bie na całym świecie, po czym
ze spokojem idź z teściem na
setkę! W końcu trzeba dbać
o ostatnią lokatę!!!
Jeżeli po Twoim powrocie
teściowa wygarnie Tobie, że
jesteś pijakiem i ladacznikiem
nie protestuj! Natychmiast
przytaknij i niezwłocznie zadz
woń do agencji towarzyskiej,
których obecnie nie brakuje, po
czym ze stoickim spokojem opuść mieszkanie nie zapomi
nając wziąść ze sobą odpowied
niej gotówki. Nikt nie musi wie
dzieć, że nie stać Cię na taką
rozrywkę ale w parku na ła
weczce też może być przyjem
nie...
Zapewne po powrocie usły
szysz niecenzuralne słowa. Nie
martw się bynajmniej tymi obelgami. Żeby jednak źle nie
wypaść, spytaj teściową, czy nie
ma pożyczyć pieniędzy, ponie
waż usługa była droższa niż
spodziewałeś się.

Nasze teściowe starają się stwa
rzać pozory. Tobie np. wygarnie,
że jesteś najgorszy ze wszystkich
zięciów. Gdzie indziej (w towa
rzystwie Tobie nie znanym)
zachwala Twoje zalety pod Nie
biosa! Ten fakt należy umiejętnie wykorzystać. Oto na
sza porada.

chorągiewka na wietrze. Sukces
zapewniony. Wnet usłyszysz, że
tak wyrozumiałej i dobrej teścio
wej jak Ty nikt nie ma, że trafiła
się Tobie najlepsza „mamuśka”
jaką można sobie wyobrazić!

pomyłka w telewizji. Podano złe
liczby lub coś w tym rodzaju...
Zawsze będziesz jednak przez
parę dni dla teściowej gość.

WARIANT NR 3

Twoja teściow a, najuko
chańsza istota czepia się Ciebie
o byle co. Że, nie potrafisz wbić
gwoździa w ścianę, że tapetowa-

Tęściowa narzeka, że za mało
zarabiasz (normalka, która tego

WARIANT NR 4

W

S p o s o b
Przychodzisz do domu. Uda
jesz zatroskanego, zwątpionego.
Doskakuje do Ciebie teściowa.
Ty, naturalnie udając głupka,
stwierdzasz, że Kowalska zach
walała swojego zięcia. Uwierz,
nie minie chwila jak teściowa
siądzie na Kowalską i Bogu du
cha winnym zięciu. Zaraz do
wiesz się, że wAv pani ma zaszar_ganą przeszłość, że jej córka to
nie jest warta złamanego pensa,
że u nich w domu ciągle są usta
wiczne awantury, że mąż Kowal
skiej jest do d..., a zięć umywa
się przy Twoich zaletach.
Bynajmniej nie rezygnuj ze
swoich poczynań. Dodaj, że Ko
walska powiedziała, że mamusia
jest marnym puchem, że jest jak

n a

te ś c io w a

nie robi). Twierdzi, że gdyby
córka wyszła za syna sąsiada, to
w życiu miałaby luksus. W ta
kim wypadku proponujemy
następujące zachowanie.
Z kieszeni wyciągasz kupon
totolotka. Nie ważne, że jest sta
ry i nieaktualny. Na teściowej
zrobi to dobre, ba nadzwyczajne
wrażenie. Od razu zaczną się
niekończące się pytania. „A
może ooś wygrałeś syneczku?
Powiedz, ile miałeś trafień?” Ty
natomiast, nie bacząc na powagę
sytuacji z ogromną bezczel
nością stwierdzasz, że faktycznie
szmalu będziesz miał w bród.
Nie przejmuj się, że to wszystko
jest wielki blef. W końcu zawsze
możesz wytłumaczyć, że była to

nie jest dla Ciebie większym
problemem niż zrobienie trans
plantacji serca, że nie wiesz jak
obchodzić się z żoną (czyli
córką) i tym podobne biadole
nia. Pamiętaj. Nie jest to wcale
istotne. Musisz jedynie udowod
nić, że jest w wielkim błędzie,
dlatego też spróbuj zrobić coś
efektownego co nie znaczy poży
teczn ego.
Proponujem y
następujacy zestaw.
a) Przy okazji wbijania
gwoździa, naturalnie w pokoju
teściowej, wybij dziurę średnicy
piłki koszykowej. Następnie udaj
zdziwienie co do wytrzymałości
ścian i skrytykuj dzisiejszy
sposób budownictwa. Gwaranto
wane, że teściowa nigdy nie po

wie złego słową na temat Twoich
zdolności.
b) Jeżeli nadarzy się okazja
naprawy telewizora wykorzystaj
tą życiową szansę. Odradź wzy
wanie fachowca i pokaż co po
trafi zięć zwłaszcza jeżeli chodzi
0 naprawę telewizora teściowej.
Po otworzeniu pokrywy nie udawaj bynajmniej zdziwienia
1 zaskoczenia z powodu niezna
jomości elektroniki. Po prostu
bez żadnych skrupułów powyry
waj wszystko co da się wyrwać
i następnie ze stoickim spoko
jem oznajmij, że ten gruchot nie
będzie już chodził. Po czym
przejdź do krytyki jak można
było coś takiego kupować, dla
czego nikt z tobą wcześniej nie
uzgodnił co do wyboru odpo
w iedniego odbiornika (nie
ważne, że jeszcze wtedy nie
znałeś swojej obecnej małżonki
nie wspominając o teściowej) . Aha. Nie zapomnij wyrzucić telewi
zora na śmietnik gdyby teściowa
chciała ewentualnie wezwać fa
chowca. Mogłoby się wydać, że
targnąłeś się na życie całkiem
dobrego i nowego Sony.

WARIANT PIĄTY
(OSTATNI)
Jeżeli pomimo wszystkich za
biegów jakie zaproponowaliśmy
Tobie teściowa nie zmieniła się
proponujemy ostateczny wa
riant - Zmień teściową!
KIER

r

■

Czyja wina?
Cała Mongolia czuje się zgubiona i pogrążona w apatii.
Pierwsze wolne wybory odbyły się tu na początku 1990 r.
Ale w ciągu dwóch lat wyłoniony wtedy koalicyjny rząd
składający się z p rzed sta w icieli dawnych w ładz
i przywódców opozycji niewiele zrobił dla rozwiązania
problemów gospodarczych. Produkcja przemysłowa
spadła o 40 proc., średni dochód o 33 proc. Liberalizacja
gospodarki postępuje bardzo wolno, handel zagraniczny,
który w 97 proc. prowadzony był z krajami dawnej
RWPG, zamarł prawie całkowicie i oczekuje na nowych
partnerów. Trzeba przyznać, że opozycja nie walczyła zbyt
ostro w ostatnich wyborach. Podzieliła się na ponad 15
partyjek, co znacznie osłabiło jej siłę. Żaden z 5 opozycyj
nych deputowanych nie chciał wejść do rządu koalicyjne
go. „Nam demokratom, przypisań winę za stagnację gos
podarczą i ludzie im uwierzyli” - skarży się jeden z nich,
Enksikhan, lider Koalicji Demokratycznej złożonej
z trzech partii. „Tutaj po 70 latach panowania jednej par
tii, trudno ludziom zmienić poglądy i zacząć myśleć po
nowemu”. Enksikhan oskarża Chiny o pomaganie eks-komunistom, ubolewa, że oprócz wsparcia moralnego, opo
zycja mongolska nie otrzymała z Zachodu niczego.

Dynamiczny młodzieniec i prywatyzacja
Moskwa, która przez 70 lat wspierała Mongolię we
wszystkich dziedzinach, zamknęła dziś wszystkie kurki,
a nawet domaga się spłaty długu w wysokości 16 milionów
rubli dewizowych. Długu tego nie zamierza nikt w Ułan
Bator płacić. „Dlaczego mielibyśmy spłacać długi, które
wynikły przecież z polityki Moskwy? - pyta Zoljargel, dy
namiczny 27-latek, absolwent uniwersytetu w Budapesz
cie, który od lutego br. kieruje pierwszą w Mongolii giełdą
papierów wartościowych, czyli komputerami i stołem bi
lardowym zainstalowanym w starym budynku po kinie na
centralnym placu Ułan Bator. Wypomadowane włosy,
złoty zegarek, filiżanka do kawy z nadrukowaną wi
zytówką... Jest pełen optymizmu: „Sprywatyzowaliśmy 28
proc. gospodarki kraju, na początku 1993 r. dojdziemy do
80 proc.” - mówi. System prywatyzacji polega na tym, że
Mongołowie kupują od państwa vouchery, za które mogą
nabyć akcje i prywatyzowane dobra. Różowe upoważniają
do kupna sklepów, bydła i maszyn, niebieskie - wielkich
przedsiębiorstw państwowych. Żeby rynek mógł się jed
nak prawidłowo rozwijać potrzebne jest nowe prawo ban
kowe, handlowe, polityka fiskalna i monetarna, nowe re
gulacje co do inwestycji zagranicznych, a wszystko to tkwi
jeszcze w fazie przygotowawczej. Rząd się spieszy, istnieje
tam silny opór w stosunku do całkowitego otwarcia na
świat.

Sąsiedzi maję apetyt
W jurtach, w których żyje do dziś dwóch na trzech oby
wateli Mongolii, przemian oczekuje się ze sceptycyzmem
i apatią. Koczowniczy tryb życia i związana z nim filozofia
życiowa, nie zaszczepił w ludziach zbytniej troski o jutro.
Los tego kraju wzbudza jednak żywe zainteresowanie
gdzie indziej. Na przykład w Pekinie. W Chinach rozpusz
cza się wzbudzające niepokój pogłoski o „próbach secesji
Mongolii Wewnętrznej”, gdzie Mongołów, obywateli
ChRLjest co najmniej dwa razy więcej niż Mongolia liczy
mieszkańców. Znów zjawia się teza, że Mongolia zawsze
stanowiła część terytorium Chin. Agencja Xinhua co ty
dzień wydaje po angielsku biuletyny przedstawiające co
raz bardziej katastrofalny stan gospodarki mongolskiej.
Zapewnia o „więzach przyjaźni” i podpisana w maju 1992
r umowa o współpracy między obu krajami nie wystarcza,
aby przysłonić żywe zainteresowanie chińskich komu
nistów terytorium północnym, obszernym, słabo zalud
nionym i praktycznie bezrobotnym. Mongolia, obfitująca
w mięso, wełnę, skóry, węgiel, ropę naftową i złoto po
ciąga też Japonię. Dlatego właśnie ten kraj znalazł się na
pierwszej linii pomocy Mongolii, organizując międzynaro
dową konferencję 15 państw, które w marcu 1992 r. przyz
nały Ułan Bator 320 milionów dolarów w formie kredytów
i bezzwrotnej pożyczki.
ELŻBIETA SAŻYŃSKA

Z wiadomych powodów przez długie lata AIDS uchodził za chorobę
mężczyzn. Profesor Monika Froeschl twierdzi, Łżw roku 2000 więcej
będzie chorych kobiet niż mężczyzn. W Niemczech wciągu ośmiu lat
liczba chorych podwoiła się, a spośród 8985 zarejestrowanych cho
rych 783 stanowiły kobiety. Powód jest stosunkowo prosty - przeds
tawicielki płci nadobnej znacznie bardziej podatne są na zarażenie.
Profesor Froeschl zabiega o stworzenie specjalnych grup, programu,
a także programu pomocy kobietom chorym na dżumę XX (a właści
wie XXI) wieku.
4
oprać, (d)

A w sierpniu... narzekaliśmy na upały

Fot Tomasz Gawałkiewicz

W przerwie obrad Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu, na korytarzu, pojawił się starszy pan
w skromnej, twedowej marynarce, okularach w gru
bych oprawkach. Otto von Habsburg, osiemdzie
sięcioletni syn ostatniego cesarza Austrii i głowa bodąjże najświetniejszego europejskiego rodu. W rodzi
nie kroją się dwa wesela, a prasa austriacka świętuje
comeback Habsburgów - „szarzy” obywatele przy
pomnieli sobie o istnieniu dynastii (na razie w sferze
plotek). Znawcy tłumaczą to tęsknotą za własną,
narodową historią. Tygodnik „Bunte” zapytał cesar
skiego potomka i europejskiego polityka o perspek
tywy naszego kontynentu.

Bodajże najciekawsza była odpowiedź na pytanie
dotyczące szans na restytucję monarchii: „Nigdy
nie należy mówić nigdy”. Chyba nikogo nie dziwi
fakt, iż spadkobierca Habsburgów jest zafascyno
wany ideą jedności Europy - w końcu o to walczyły

pokolenia jego przodków (chociaż z nieco inną
motywacją). Uważa, iż gdy Europa pozostanie
jedynie zbiorowiskiem niewielkich państewek
będzie to oznaczało jej koniec, także koniec- eu
ropejskiej kultury. Jego zdaniem za dziesięć lat
Europa będzie rozciągała się po Ural obejmując
Szwecję, Austrię, Finlandię, Ukrainę i Polskę.
Obecne kłopoty „dwunastki” to po prostu prob
lemy wieku dorastania - przyszłość wymaga mo
dernizacji, nowych instytucji. Z kolei wojna
w Jugosławii to wielki blamaż polityczny, który
obciąża jednak głównie konto Amerykanów,
a przede wszystkim ministra Bakera. Bośnia,
Chorwacja, lecz głównego punktu zapalnego von
Habsburg dopatruje się w państwach byłego
ZSRR. Życzenia dla Europy? „Fundament musi
być nadal rozbudowywany”.

Z zimą, mrozem, śniegiem, polowaniem, huczną
zabawą do białego rana jest nierozłącznie związana
jedna ze staropolskich potraw, która już od paru
wieków nic nie straciła na swej smakowitości.
Czasy się co prawda zmieniły, bale nie są już tak
huczne jak kiedyś, nie urządza się też polowań.
A bigos? Bigps pozos
tał nadal jedną z naj
bardziej znanych i łu
bianych potraw. Pi
sano kiedyś, że bigos
hultajski podobnie
jak barszcz i zrazy
jest najukochańszą
potrawą kuchni polskiej.
Wyraz „bigos” wy
wodzi się od niemiec
kiego słowa Beiguss
co oznacza sos albo polewę. Często przy bigosie
dodawany był przymiotnik „hultajski”, jeśli oczy
wiście bigos ten miał w sobie dużo posiekanego
mięsa. Jaki to ma jednak związek z hultajstwem?
Otóż hultajami nazywano dawniej rozbójników
i różnego rodzaju awanturników, którzy siekli
szablami każdego, kto nawinął im się pod rękę.

Rys. Zbigniew Jujka

oprać, decha
Cezary Biernacki tak pisał o bigosie: „praży się
go długo na węglach, a odgrzewany nabiera w sma
ku większej wartości i aromatu. Dlatego też Polacy
wybierając się w dalekie strony zabierali ze sobą
zazwyczaj garniec dobrze przyprawionego bigosu,
który odgrzewano na popasach”.

Dawniej tę smakowitą potrawę podawano na
gorące śniadanie, kolację lub też jako przekąskę
przed obiadem. Tradycyjnie pierwszy kęs bigosu
poprzedzał kieliszek wódki gdańskiej, starki lub
piołunówkL
Dziś panie domu doszłyjużdo perfekcji w przyrządza
niu tego typowo pol
sk iego specjału.
Każdy jednak dom
ma pod tym względem
własne doświadczenia
i własny sposób
przyrządzania bigosu.
N ieste ty , bigos
nie należy do pot
raw lek k ostraw nych i nie bardzo
sprzyja odchudza
niu. Za to jest bardzo smaczny. Dlatego też przynaj
mniej raz w karnawale powinniśmy spróbować tej
»^niezdrowej” hultajskiej potrawy. Koniecznie z dodat
kiem kilku łyżeczek powideł śliwkowych i kilku su
chych ziaren owocu jałowca. Będzie wówczas lekkostrawny.
b.g.

H u lta js k ie d a n ie
n a k a r n a w a ł!
Ponoć H en^k Sienkiewicz, który odbywał kil
kudniową podróż do Puszczy Białowieskiej,
również kultywował te wspaniałe tradycje.
Staropolskie gospodynie przyrządzały bigos
z kapusty kwaszonej i szatkowanej albo kapusty
surowej połączonej z kwasem buraczanym, którą
później gotowano z kiełbasą, schabem, słoniną.
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„GAZETA LUBUSKA” - WEEKEND NR 6
Tym razem horoskop p. Ewy uro
dzonej 24 listopada 1946 roku o godz.
20.00 w Rakoniewicach.
Prosiła Pani również o postawienie horos
kopu Pani córce. Niestety, przynajmniej
chwilowo, zinterpretuję tylko Pani horoskop.
Horoskop córki może (?) zostanie zamiesz
czony w przyszłości. Z listu wynika, że nie
jest Pani pewna godziny ^oczywiście
chodzi tu również o minuty) swojego
urodzenia. Zatem, jeżeli godzina urodzenia została podana z niewiel
kim błędem, to można przyjąć, że
w horoskopie w Pierwszym Domu są
dwie planety: Saturn i Pluton. Pla
nety występujące w Pierwszym Do
mu zwykło się nazywać Geniuszami
Horoskopu. Geniusze horoskopu
można interpretować jako cechy osobowości jakie staramy się pokazać
na zewnątrz. Szczególną uwagę
zwraca Pluton, który znajduje się w
„wywyższeniu”, co oznacza, że cechy
reprezentowane przez tę planetę są
akcentowane szczególnie silnie. Plu
ton znajduje się równocześnie
w Retrogradacji (ruchu wstecznym),
a zatem należy domniemywać, że ak
centuje się on nieraz w sposób dość
nietypowy. Działanie Plutona może
dawać znać o sobie poprzez ukryte
działanie, na ogół długofalowe, sil
nie rzutujące na życie, chociaż nie
zawsze dostrzegalne dla otoczenia. Pluton,
w przypadku Pani horoskopu, świadczy
o skłonnościach do sterowania, trochę z uk
rycia, innymi ludźmi. Pluton, w Pierwszym
Domu, w Znaku Lwa, to również dużą rolę
odgrywający w Pani osobowości czynnik ero
tyczny. Oddziaływanie Saturna jest, w anali
zowanym horoskopie, dość przekorne. Ta
planeta, będąca nośnikiem „zimnych” struk
tur i schematów chciałaby Pani narzucić ła
manie różnych zasad (jest „na wygnaniu”),
ale jest na to za słaba („w upadku”). Zatem
owo łamanie zasad realizowane jest, najpraw
dopodobniej, tylko w marzeniach. Dość zna
czący w Pani horoskopie jest Dom Czwarty znajdują się w nim Neptun i Jowisz. Patrząc
ną ten Dom można w nim dostrzec spory
kawałek ideału Pani mężczyzny. Może to być
ktoś spod znaku Wagi lub Skorpiona, a więc
ktoś łączący cechy tych dwóch znaków. Do
cech tych zaś można zaliczyć z jednej strony:
bezstronność, kompromisowość, uspołecz
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nienie, z drugiej zaś: wytrwałość, odwagę,
zdolność do intensywnych przeżyć i maksy
malnego wysiłku. Wiele przemawia jednak za
tym, że najbardziej wskazanym dla Pani par
tnerem byłby mężczyzna spod znaku Strzel
ca, ewentualnie Wodnika. W szczególności
jednak Strzelca, a to dlatego, że w tym znaku,
w Pani horoskopie, znajdują się zarówno
Słońce jak i Mars. Słońce zaś i Mars repre

zentują pierwiastek męski. Za Wodnikiem
przemawiałby Siódmy Dom - Dom „kwalifi
kacji” małżeńsko-partnerskich, ale Dom ten
nie jest obsadzony przez żadną planetę, za
tem nie jest on u Pani mocny. Bardzo silne
obsadzenie Piątego Domu, znajduje się
w nim pięć planet, sygnalizuje dużą potencję
twórczą i występowanie, przynajmniej
w młodym wieku, bardzo silnych napięć ero
tycznych. Prawdopodobnie okres młodości
wywarł bardzo duży wpływ ną Pani dalsze
życie. W Piątym Domu zwraca uwagę Wenus
znajdująca się „na wygnaniu” i w Retrogra
dacji zarazem. Taka pozycja Wenus każe
domniemywać łamania harmonii w sprawach
uczuciowych, w relacjach męsko-damskich.
W każdym razie „problem Wenus” nieraz
dawał znać o sobie i niejednokrotnie był,
i może jeszcze być, „zadaniem do rozwiąza
nia”.
Pokrywający się (prawie) ze Znakiem Ko
ziorożca Dom Szósty wskazuje na to, że mN
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DRUGSTORE COWBOY
Trzeci w dorobku Gusa Van Santa film fabularny. Nakręcona w
1989 roku opowieść o parze młodych - zbuntowanych (w rolach
głównych Matt Dillon, Kelly Lynch) obracających się w środowisku
narkomanów. Ciekawy sposób filmowania, który w pełni został zap
rezentowany w późniejszym obrazie Van Santa „Moje własne Idaho”.

TATE - MAŁY GENIUSZ
Historia siedmioletniego geniusza, którego nadzwyczajne umiejętności i wiedza skazują na samotność. Znana z hitu roku „Mil
czenia owiec” Jodie Foster tym razem wciela się w rolę matki małego
chłopca. Staje też za kamerą jako reżyserka filmu.

UNIVERSAL SOLDIER
Ten tytuł zainteresuje miłośników gatunku science - fiction. Martwi
żołnieize z Wietnamu są przekształcani w cybernetyczne organizmy
i wykorzystywani jako nowa broń. W rolach cyborgów następcy niepo
konanego Amiego - Jean-Claude Van Damme i Dolph Lundgren.

CZARNA SUKNIA
Historia dramatycznej wyprawy jezuity, który w 1634 roku eskor
towany przez plemię Alonguinów, wyrusza z fortu w Quebecku do
jezuickiej misji w krainie okrutnych Huronów. Kto widział „Misję” i
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mo wewnętrznych napięć potrafi Pani wielu
przyjemności się wyrzec w imię obowiązków.
Wśród jakich osób powinna Pani szukać
przyjaciół? Sugerowałbym tych spod znaku
Bliźniąt Znak Bliźniąt jest dość silny - znaj
duje się w nim Uran. Uran, w chwili Pani
urodzenia poruszał się jednak ruchem wste
cznym (był w Retrogradacji) a to może suge
rować, ze wśród przyjaciół mogą się znaleźć
ludzie mający skłonność do ulegania
nałogom, nieraz tracący poczucie
rzeczywistości. Myślę, że tych jed
nak łatwo zidentyfikować i wyelimi
nować, bądź zaakceptować - wybór
należy do Pani.
Przyjrzałem się również Pani Solariuszowi na 1993 rok. Nie będę
teraz dokładnie tłumaczył cóż to ta
kiego Solariusz. W kilku słowach
można powiedzieć, że pozwala on
przygotowywać prognozy dotyczące
określonego roku. W Pani przypad
ku szczególnie silnie obsadzony jest
Dom Pierwszy (Merkury, Wenus,
Słońce, Pluton). Czeka Panią dużo
spraw bezpośrednio związanych
z Pani osobą. Musi Pani zachować
obiektywizm i trzeźwość spojrzenia,
a mogą być z tym kłopoty. Słońce
i Mars znajdują się w Znaku Strzelca
- coś ten „Strzelec” się Pani trzyma
- to upewnia mnie, że najodpowied
niejszym mężczyzną dla Pani jest
„Strzelec”. Uran i Neptun są w Pani Solariuszu w koniunkcji. Proszę zwracać uwagę na
dochodzące do Pani informacje, ale zawie
rzyć swojej intuicji i nie wpaść w panikę.
Znajdujący się „we władaniu” solariuszowy
Saturn zadba o zachowanie odpowiadające
go Pani stanu rzeczy. Chociaż napięć w nad
chodzącym roku Pani nie zabraknie, to jed
nak harmoniczne układy planet biorą górę,
a więc wiele problemów, mimo początko
wych niepowodzeń Pani rozwiąże.

Horoskop dla Magdy, urodzonej 24. 02.
1975 roku w Poznaniu zawiera błąd. Czytelni
kowi, który zwrócił mi na to uwagę dziękuję.
Magdę przepraszam i proszę o przesłanie swo
jego adresu do Redakcji Skorygowany horos
kop wyślę jej pod wskazany adres.
X YZ
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„Tańczącego z wilkami” musi zobaczyć i tę jak gdyby ostatnią część
tryptyku - dyskursu na temat dialogu kultur, religii białych i Indian.

WOKÓŁ X MUZY
® Będzie dalszy ciąg „Ptaków ciernistych krzewów”! Ksiądz de
Bricassart jakimś cudem zmartwychwstanie, bo Richard Chamberlain
nadal będzie grał swoją rolę w sutannie, z tym że już jako kardynał.
Nie zabraknie również Rachel Ward w roli Maggie, ale producent
zapewnia, że nowych sześć odcinków nie będzie zawierało niczego
skandalizującego.
$ Michael Douglas przez kilkanaście lat uchodził za przykładneo męża. Niestety, jego żona Diandra ma już na ten temat inne zdanie,
iie dość, że „Nagi instynkt” zaszokował 13-letniego syna Douglasów,
to jeszcze Hollywood szumiało od plotek na temat ekranowych figli
Michaela i Sharone Stone. Cierpliwość Diandry skończyła się, gdy
wtargnęła do pewnego pokoju hotelowego i zastała tam swego męża
z jej najlepszą przyjaciółką u boku.

f

® Już wkrótce na planie jednego filmu spotkają się dwaj niezwyciężeni: Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone. Stanie się to
w jednym z epizodów „The Last Action Hero”, gdzie Arnie gra
główną rolę.

K rzy ż ó w k a „A-Ż” (3 pkt.)
Każdy odgadywany wyraz zaczyna się literą, która jest
przed określeniem. Cyfra w nawiasie informuje z ilu liter
składa się odgadywany wyraz.
L) Na czele tabeli ligowej (5)
ZNACZENIE W
YRAZÓW
:
A) Mężczyzna o wybitnej
urodzie (6)
B) Ojciec cielaka (5)
C) Sierpowy lub prosty (4)
D) Rodzaj żywicy (6)
E) Seks dla niego najważniejF) Kizew, którego kwiaty
rozwijają się wcześniej niż
liście (8)
G) Wymiar zewnętrzny
urządzenia lub ładunku (7)
H) Godność osobista (5)
I) Rzeka w Chinach, Indiach
i Pakistanie (5)
J) Chińska złotowka (4)
K) Kolba kukurydzy (6)

Od rundy zimowej rozpo
czynamy Lubuską Lagę Tę
gich Głów. Nasze „roj
ki” podobnie jak w ubiej^
roku dzielimy na pory roi
Będzie można, po uzyskaniu
maksymalnej ilości punk
tów, uzyskać tytuł mistrza zi
my, wiosny, lata i jesieni. Na
zakończenie roku przyzna
my tytuły - „MISTRZ TĘ
GA GŁOWA *93”. Podsu
mowanie ubiegłego roku
przewidujemy w końcu sty
cznia br. Prosimy więc o je
szcze trochę cierpliwości.
Podamy wcześniej na na
szych łamach o terminie
spotkania w redakcyjnym
Uubie.
Zmieniliśmy nieco zasady
naszej zabawy. Otóż za pra
widłowe rozwiązanie każdego
zadania (bez względu na stoień trudności) przyznawać
dziemy jeden punkt
Za rozwiązanie choćby
jednego zadania z każdego
zestawu rozlosujemy cenną
nagrodę książkową. Termin
przysyłania rozwiązań to 7
dni od daty ukazani* się
„Weekendu GL”. Decyduje
data stempla pocztowego.
Nagrodę książkową za
rozwiązanie „Labiryntu-33”
wylosował Eugeniusz Tatarynowicz z Nowego Miaste
czka. Gratulujemy. Nagrodę
prześlemy pocztą.
Rozwiązanie tego zesta
wu należy koniecznie opat
rzyć na kopercie lub kartce
pocztowej dopiskiem „LABIRYNT-1”.

SPRAWDŹ
SAM SIEBIE!

L) Dziecię klępy (6)
M) Oddziela zatokę od
morza (8)
N) Martwa na obrazie (6)
O) Resztka świecy (6)
P) Kocioł na ziemniaki dla
zwierząt (6)
R) Część walki bokserskiej (5)
S) Zestaw tematycznych
znaczków (5)
Ś) Węgierka (6)
T) Ewolucja narciarska stosowa
na przy zmianie kierunku (8)
U) Mocznica (6)
W) Ekspozycja (7)
Z) Fant (6)

K R Z Y Ż Ó W K A D W U L IT E R O W A (2 p k t)
POZIOMO:

PIONOWO:

I. Wstrzymane przez Kopernika.
3. Mocarz.
5. Rozpieszczony młodzieniec.
7. Poeta, jezuita (zm. 1780).
9. Zakończenie kompozycji
muzycznych.

10. Tygodnik lub miesięcznik.
II. Łyszczyk.
12. Rzeka w Indii i Pakistanie.
14. Góralska siekierka.
16. Nie blondyn.
17. W dawnej Polsce wytapiacz rudy żelaza.
1

1. Praca w wojsku.
2. Heliodor, generał wojsk
polskich.
3. Warowny obóz Kozaków za
poroskich.
4. Miasto w Indii (Maharasztra).
6. Pet
8. Dziennikarski lapsus.
9. Przegroda serca.
11. Polski noblista.
13. Wytrzebiony samiec świni.
14. Akt
15. Góry z kondorami;
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WIROWRA-SZYFR (2pkt)
Wszystkie litery napisane od 1 do 33 utworzą rozwiązanie - myśl Anatola France.
PRAWOSKRĘTNIE (początek wpisu
w polu środkowym):

Witajcie w nowym 1993 roku! Oby
nam się, wbrew pesymistycznym nast
rojom, powodziło lepiej i by było nam
bardziej do śmiechu.
Może w weselszy nastrój wprowadzi
nas np.:

KOMANDOS W SPÓDNICY
(YOURMATHERW
EARS
COMBAT BOOTS)
Jak uchronić dziecko przed niebezpie
czeństwem służby wojskowej? Najlepiej za
ciągnąć się do armii razem z synem, co też
czyni w filmie troskliwa mamusia. Jimmy
(Kaufman) koniecznie chce zostać spadoch
roniarzem, tak jak jego ojciec. Ale ojciec
zginął - mama została wdową, a Jimmy sie
rotą. Do kolejnego nieszczęścia mama nie
dopuści i razem z jedynakiem odbędzie
służbę. Armia sama w sobie bywa śmieszna,
a armia, w której służą mamusie żołnierzy
jest jeszcze śmieszniejsza» Dobra zabawa nie
tylko dla pacyfistów.
„Komandos w spódnicy”, reż. Anson Wil
liams, wysL Barbara Eden, Hector Elizondo,
Megan Fay, David Kaufman, USA, 1993, 93
min.

HOUSĘ PARTY 2
Dwaj młodzi przyjaciele - Kid (Reid)
i Play (Martin) marzą o karierze gwiazdorów
muzyki młodzieżowej. Jednak Kid po śmierci
ojca wybiera naukę w szkole. Na skutek nief
rasobliwej utraty czeku przeznaczonego na
czesne grozi mu wyrzucenie z uczelni. Kid
i jego koledzy próbują różnymi sposobami
zdobyć pieniądze. Jednym z ich niecodzien
nych pomysłów jest zorganizowanie „piżama
party ’, podczas których dzieją się rzeczy zu
pełnie nieprzewidziane. W tle moc muzycz
nych hitów.
„House party”, reż. Doug Mcilenry
i George Jackson, wyst. Chrisophcr Reid,

Chrisopher Martin, Tisha Cambell, Martin
Lawrence, USA, 1992, 98 min.

RODZINNY INTERES
(FAMILYBUSINESS)
Recepta na sukces filmowy jest prosta tyl
ko trochę kosztuje. Trzeba zaangażować dob
rych, markowych aktorów. Może być np. Se
an Connery, Dustin Hoffman i Matthew Broderick. Reżyserię powierzyć komuś z pierw
szego rzędu mistrzów Hollywoodu, choćby
Sidneyowi Lumetowi. Mając takie atuty
można już zupełnie precyzyjnie pokazać
współczesne kłopoty wychowawcze na
przykładzie kryminalnej historii dziadka, oj
ca i syna, którzy wspólnie organizują „skok”
po milion dolarów.
„Rodzinny interes”, reż. Sidney Lumet,
wysL Sean Connery, Dustin Hoffman, Matt
hew Broderick, USA, 1989,113 min.

BEVERY HILLS 90210
Każdy wie, że dorastanie jest trudne. Ale
uczyć się w szkole średniej w Hollywood, to
prawdziwe nieszczęście. Zwłaszcza, gdy do
Bevery Hills trafiło się z głębokiej prowincji.
Jak być sobą, gdy rówieśnicy rozbijają się
luksusowymi samochodami, prywatka goni
prywatkę, a szpanować trzeba w dzień
i w nocy, ani Brandon (Priestiy), ani jego
bliźniacza siostra Brenda (Doherty) nie mają
łatwego życia w nowej szkole. Wytworne
przyjęcia, pierwsze miłości, intrygi, radości
i smutki, oto „szara” rzeczywistość sympa
tycznej pary bohaterów. Wyjdą z tego doj
rzalsi psychicznie, twardsi, gotowi do walki
z przeciwnościami losu w świecie dorosłych.
„„Bevery Hills 90210”, reż. Tśsn Hunter,
wyk Jason Priestiy, Shannon Doherty, Jennie Garth, łan Zierliftg, USA, 1992, 90 min.
R E JS
Zdaniem wielu krytyków najlepsza polska
komedia z czasów PRL. Krytyczne aluzje

27. Krążenie dokumentów lub płynu w ukła
dzie zamkniętym.
26. Zagadka rysunkowa.
30. Wolnomularz.
17. Pojazd na płozach.
18. Tkanina z grubej wełny na płaszcze,
garnitury.
3 2 Żona Ozyrysa.
8. Starorzymska srebrna moneta.
13. Stadium rozwojowe pszczoły.
15. Święty, patron Anglii.

pod adresem istniejącego wówczas systemu
politycznego spowodowały, że film został
mocno pocięty przez cenzurę. Wycieczka
statkiem po Wiśle przypadkowo zebranych
wczasowiczów i komiczne sytuacje, jakie
stwarzają pasażerowie do dziś śmieszą wi
downię niezależnie od wieku. Znakomita gra
plejady aktorów satyrycznych oraz zaan
gażowanych przez reżysera amatorów. Film,
który można oglądać wielokrotnie. Zawsze
rozbawia.
„Rejs”, reż. Marek Piwowski, wyst Sta
nisław Tym, Jerzy Dobrowolski, Andrzej Do
bosz, Jolanta Lothe, Zdzisław Maldalaewicz,
Wojciech Pokora, Jan Himilsbach, Polska,
1970, 66 min.
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LISTA PRZEBOJÓW
(8. 01.1993)

ROZWIĄZANIE
„LABIRYNTU - 33”
Krzyżówka„A-Ż”
akacja, bankieta, cham,
dermosan, Eubea, filareta,
gwiazda, heban, impas, Jakuck, kierat, landara, łu
bianka, Mława, negliż, ogarek, panda, robota, sito, tra
sat ubijak, włosie, zenit
Żwirko.

>

1. Tańczący z wilkami, USA
2. Oskarżona, USA
3. Rąjdowcy w akcji, USA
4. Przemytnicy narkotyków, USA
5. Nocny przyjaciel, USA
6. Ofiara miłości, USA
7. Ściany, które mówię, USA
8. Ostatni dzwonek, Polska
9. Śmierć anioła, USA
^ 10. Randka z nieznajomą, USA y
Filmem, który się Państwu najbardziej
podobał w 1992 roku okazał się nagrany
i nagrodzony kilką lat temu film produkcji
angielskiej pŁ „MISJA”.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo
w zabawie. Kartek przyszło bardzo dużo,
a nagroda jest niestety tylko jedna. Wyloso
wał ją Zbigniew Żbikowski z Gorzowa Wlkp.
Nagrodę prześlemy pocztą.

Krzyżówkapachnąca

W pierwsze pole wpisujemy dwie, w drugie cztery litery.
PRAWOSKRĘTNIE:
1. Plemię.
2. Ostra niewydolność krąże
nia krwi.
3. Wiązka kwiatów.
4. Rodzaj, typ, wygląd.
5. Osiągnięcie lub postępek.
6. Na czele spółdzielni lub or
ganizacji.
7. Znak pisarski.
8. Część drużyny.
9. Część naboju.
10. Prelekcja.

LEWOSKRĘTNIE:
1. Wierzchołek góry.
2. Hak.
3. Napadnięcie zbrojne lub
słowne.
4. Część balustrady.
5. Krawiecka forma.
6. Zakwas.
7. Np. nerka.
8. Przegub metalowy przy
drzwiach.
9. Progres.
10. Nagniotek.

Poziomo: groszek, bego
nia (lub petunia). Pionowo:
bratek, peonia.
Krzyżówka: Hindus,
zgryz, mikstura, metka, Sto
gi, spryt zakos, wsparcie, Ibiza, witraż. Pionowo: idiot
ka, dusigrosz, szum, brat Azja, grejpfrut krynica, Zair,,
kwit spaw.

Krzyżówka
Poziomo: papeteria, ma
lowanie, kalafonia, akrobatka. Pionowo: taradajka, de
korator, megaloman, „Fili
pinka”.

Logogryf
Praca rodzi dostatek.
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„GAZETA LUBUSKA” - WEEKEND NR 6
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Fotozagadka I

M a g ia d z iu r k i o d k lu c z a j e s t c z a s a m i m o c n ie js z a n a w e t o d m a g ii s z k la n e g o e k r a 
n u . U w ie lb ia m y p o d g lą d a ć j a k ż y ją lu d z ie z n a n i z p ie r w s z y c h s t r o n g a z e t, z d e s e k
e s t r a d y . N a j c ie k a w ie j j e s t w ó w c z a s g d y m o ż e m y z a j r z e ć d o a lk o w y ...

POT
Zarząd Oddziału Regional
nego PTTK w Zielonej Górze
proponuje kolejną
zabawę
w rozpoznanie z zamieszczone
go zdjęcia charakterystycznych
obiektów naszego regionu.
Wśród prawidłowych odpo
wiedzi rozlosowana będzie nag
roda w postaci wydawnictw kra
joznawczych.
ZAGADKA NR 32
Na zdjęciu ratusz wybudowa
ny w XVI wieku. Na rynku jakie
go miasta stoi ta budowla?

Fot JERZY KUCHARSKI
Rozwiązanie prosimy nad
syłać w terminie 7 dni pod adre
sem: Zarząd Regionalny PTTK,
Zielona Góra, ul. Zamkowa la,
z dopiskiem „Foto-zagadka-32”
Prawidłowe rozwiązanie foto-zagadki numer 28 brzmi:
drzewo na fotografii to „Chrob
ry”
Nagrodę wylosowała Iwona
Szmajdzińska z Głogowa.
!

PAT.

Warto i trzeba, choćby dla
zaczerpnięcia świeżego powie
trza, odbywać zimowe spacery do
ogródka. Na gołych drzewach
doskonale teraz widać oprzędy
i złoża jaj szkodników, które na
leży usunąć. Poprawiamy też
zniszczone przez wiatr osłony
młodych drzewek, gdy zachodzi
potrzeba powtarzamy bielenie.
W zależności od pogody, zwłasz
cza przy braku śniegu i występo
waniu wysokich nocnych mro
zów, uzupełniamy okrycia roś
lin zimujących w gruncie. Przy
zmiennej pogodzie, topnieniu
śniegu i deszczach, w wielu miej
scach mogą powstać rozległe zas
toiny wodne, powodujące prze
marzanie roślin i gnicie ich ko
rzeni. W takich przypadkach po
winniśmy przeprowadzić małą
meliorację, osuszać teren spusz
czając wodę rowkami.
Nie zapominajmy też o na
szych skrzydlatych przyjacio
łach Pożywienie dla ptaków po
winno być suche, nie zjełczałe
i bez soli. Dotyczy to też słoniny
dla sikorek oraz kasz i nasion za
tapianych w tłuszczach, najlepiej
roślinnych

Rys. Zb. Jujka

Poczta
Polska
wydała
5.1292 r. dwa okolicznościowe
znaczki o nominałach: 1.500 zł i
3.500 zł, propagujące Między
narodową Konferencję
do
Spraw Wyżywienia, która obra
dowała w Rzymie. Na pierw
szym znaczku kłosy zboża, a na
drugim chleb i warzywa. Nakła
dy znaczków wynoszą po 1,5
min. sztuk.
Nowa seria znaczków stan
dardowych (obiegowych), którą
wprowadzono
do
obiegu
14.1292 r. prezentuje historię
godła państwa: 2000 zł - Orzeł
Biały 1295, 2500 zł - Orzeł
Biały z XV w. 3.000 zł - Orzeł
Biały z XVIII w. 3.500 zł - Orzeł
Biały 1919 r. i 5.000 zł - Orzeł
Biały z 1990 r.
NOWE CENY
Każdego zbieracza intere
sują notowania cen, jakie auto
rzy „Katalogu znaczków poczto
wych” zaprezentowali w swoim
opracowaniu.
Królestwo polskie

Pierwszy polski znaczek wy
ceniony został stemplowany na
1 min zł (700.000), a odmiana
ciemnoróżowa na 1,5 min zł (1
min zł). Wzrost od 45 do 50
W mieszkaniu, na parapecie,
pędzimy zielone witaminy (piet
ruszka, cebula, siedmiolatka,
czosnek na szczypior, rzeżucha).
Ciągłość świeżej zieleniny w do
mu zapewnia tylko systematyczne
wysadzanie korzeni i cebul czy
wysiew nasion. Gdy przechowuje-
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W zimowej
szacie
my warzywa w piwnicach war
to sprawdzać ich jakość Zbyt su
che powietrze powoduje ich
więdnięcie, należy wtedy skrapiać
wodą podłogę, a także piasek
Pod koniec stycznia można
już w mieszkaniu wysiać do do
niczek nasiona poziomek. Rośli
nom po wzejściu należy zapew
nić maksimum światła. Przed wy
sadzeniem wiosną do gruntu

z a 15 fflilio n o w

procent Cen na znaczki niestemplowane
nie
podano.
Kształtują się w zależności od
podaży.
Rzeczpospolita Polska
(okres międzywojenny)
Wydania
przedrukowe
zdrożały od 20 do 50 procent
Np. znaczek nr 39 kosztuje teraz
1,5 min zł (1 min). Pozostałe
znaczki wyceniono od 15 do na
wet 300 procent Np. seria „Orzeł na tarczy barokowej” (139143) kosztuje 15.000 zł (5.000).
Wysoki wzrost zastosowano w
odniesieniu do niektórych wy
dań standardowych (obiego
wych), natomiast wydania oko
licznościowe wahają się w grani
cach od 15 do 100 procent Np.
wydanie „Na skarb” wyceniono
na 1,2 min zł (1 min), a blok nr
1 na 2 5 min zł (2 min).

Ostatnio plotkarska prasa
poświęciła niezwykle wiele uwa
gi kilku parom, w których życiu
pewne rozstrzygnięcia zapadły
u schyłku ubiegłego roku. Listę
otwiera oczywiście DIANA I KA
ROL. Było to coś więcej niż na
rodowa katastrofa - był to naro-

Zawody hippiczne, parady,
przyjęcia ku czci... W 1979 roku,
na mostku królewskiego jachtu
„Britannia” ujrzała młodego
drugiego oficera, który pospie
szył z nauką nawigacji. Szar
mancki, czuły szybko został ko
mandorem, kapitanem fregaty,

la. Jak w bajce: księżniczka i
gwardzista. Miejsce księżniczki
reklamującej bieliznę i próbu
jącej swoich sił jako trzecio
rzędna piosenkarka zajęła czu
ła matka małego Louisa, który
przyszedł na świat właśnie u
schyłku ubiegłego roku. Dla
księcia Rainiera zięć pozostaje
nieustannie persona non grata,
a wnuk..?
JOHN MCENROE, TATUM
O'NEAL i rozstanie. Para sław
nych ludzi, którzy zawsze marzy
li o rodzinnym cieple, dzieciach.
Wydawali się być parą dobraną
idealnie. Pierwsze spotkanie w
1984 na pewnym przyjęciu
i miłość od pierwszego wejrze
nia. Pobrali się w 1986 roku. Ro
dzina podróżowała wraz z „Mać
kiem” z turnieju na turniej. Ta
tum zasiadała w przeciwsło-

mochód mieszkalny i autostra
da bez końca. Jako dopełnienie
tego obrazka świeżo zakochana
para. To STEFFI GRAF I MI
CHAEL BARTELS w ucieczce
przed ciekawskimi spojrzenia
mi. Kilka dni później mieli jed
nak pecha. W Las Vegas węd
rującą ręka w rękę parę dopa
dła grupa niemieckich dzienni
karzy. Okazało się, iż Steffi, wy
prana ze wszelkiego skandalu
królowa kortów także potrafi się
zakochać. Poprzednie uczucia:
Alexander Mronz, Mick Hucknall
(gwiazda Simply Red),
Kennahoum (fotograf) były wy
raźnie na pokaz. Teraz zdarzyło
się. Bartels jest kierowcą for
muły 3000 i przyjacielem brata
tenisistki. Zna bardzo ważną re
gułę: ani słowa dla prasy. Strzeże
Steffi i jej uczuć.

Księżna Stefania i Daniel Ducruet

W ydania emigracyjne

Pierwsze serie pozostawiono
bez zmian. Podwyższono ceny
na III wydanie - 500.000 zł
(400.000) i IV „Powstanie War
szawskie” 50.000 zł (35.000 zł).
Znaczki te po znacznie niższych
cenach można dostać na zebra
niach wymiennych.
M. JASNY

rośliny powinny być jednakdwukrotnie przepikowane.
Trudny okres przechodzą
rośliny pokojowe. Większość z
nich znajduje się w stanie zimowe
go spoczynku, wymaga ogranicze
nia podlewania, ale nie wolno też
dopuścić do przesuszenia korzeni
i zamierania roślin. Zimowego
spoczynku nie przechodzą np.
pelargonie. Roślina ta wymaga
umiarkowanego podlewania i
w miarę niskiej temperatury 6-8
stopni. W ogródku podatne
na mróz i wysuszające wiatry
są rośliny wrzosowate. Wy
magają one dodatkowego okrycia
najlepiej iglakami, ale też cho
chołami Należy systematycznie
przeglądać bulwy i cebule roś
lin przeznaczonych do wiosenne
go wysadzenia, usuwać objawy
gnida lub wyrzucać całe kłącza,
gdy są chore. Bulwy i cebule wielu
roślin, np. mieczyków, atakowa
ne są też przez szkodniki, np.
wciornastki. Objawem są zas
korupienia i nakłucia na skórce.
Praktycznym sposobem zwal
czania szkodnika jest posypanie
bulw zwykłą naftaliną na mole
i owinięcie skrzynek papierem.

dowy szok Zresztą nie tylko dla
Brytyjczyków - dla wszystkich
„fanów” angielskiej rodziny pa
nującej. Gdy premier John Ma
jor komentował to rozstanie po
wiedział krótko „bardzo mi
przykro”. Jego grobowa mina
świadczyła bodajże najdobitniej,
iż był to jednocześnie pewien
kres imperialnej legendy. Diana
długo starała się nie okazywać
swojego dążenia do wolności czuła się zobowiązana do tego
przez tytuł. Żadnych, skandali,
afer, dyskretne życie. Życie? Sa
ma określała je mianem wegeta
cji u boku Karola w „firmie” jaką
jest Windsor - przyklejone,
sztuczne uśmiechy, nudne przy
jęcia i urlopy. Na dodatek mał
żonek pogrążony w kolejnych
flirtach nie miał dla niej zbyt
wiele czasu. Nie zdołała jednak
powstrzymać uczuć na wodzy zdradził ją czuły telefon do Joh
na Giulbeya. Długo dawała się
terroryzować sile konwenansu nagle wszystko pękło - nie chce
być już jedynie lalką, reklamów
ką królewskiej rodziny. Walczy
ła o prawo życia u boku uko
chanego mężczyzny. Świat do
wiedział się o rozwodzie,
świat z wypiekami na twarzy bę
dzie obserwował walkę o ma
jątek i kontakt z synami.
Królewska „firma” nie zna sen
tymentów.
Kolejny związek i to na do
datek z tej samej „parafii” księżniczka ANNA I TIMOTHY LAWRENCE. W czerwcu
ubiegłego roku, na pewnym balu
wystąpiła otwarcie nowa, wyraź
nie zakochana w sobie para. 42
letnia Anna Windsor od lat uka
zywała swoją podniszczoną, umęczoną twarz. Nieszczęśliwe
małżeństwo, życie zdominowane
przez dynastyczny obowiązek

Pan W.W. - jako sam otny trzydziestolatek - wybrał się
w obcym mieście na dyskotekę w damsldm towarzystwie.
W trakcie zabawy raczono się piwem. O koło drugiej w no
cy mężczyzna chciał dostać się do pobliskiego ząjazdu
wraz z jedną z pań. Spytał więc barmana kto je st w łaści
cielem białego samochodu, który sta ł na parkingu. Bar
man wskazał szczupłego okularnik«. Ten, zapytany czy za
100 tysięcy z ł podwiezie parę do ząjazdu, odrzekł, że
samochód nie je st jego i pokazał innego mężczyznę, który
przy stoliku sączył piwo. Ów zgodził się zrobić kurs za 100
tysięcy zł.
Kiedy jednak obaj panowie wyszli przed restaurację okazało się, że sam ochód dopiero został kupiony i kluczy
ki ma poprzedni w łaściciel. Czekająca na odwiezienie zna
jom a pana W. W. wróciła zatem do lokalu. W yszedł za to
ten, który ponoć był posiadaczem pojazdu, stwierdzając,
że też nie ma kluczyków i pójdzie po nie do ojca. W rócił
za kilka m in u t O jciec - twierdził - nie zgodził się na
użyczenie samochodu.
Z dyskoteki wyszedł w tym momencie szczupły okularnik
i nie patyczkując się powiedział panu W.W.: dawaj 100
tysięcy, bo inaczej cię uszkodzę.
Pan W. W. widział wcześniej, że trójka mężczyzn się zna
i bał się pobicia. W yjął zatem 100 tysięcy zł z kieszeni i od
dał. Kiedy jednak usłyszał od stojących obok, że tamten to
złodziej
i sk...syn • podbiegł do świeżo obdarowanego
i kopnął go w pośladek, wykrzykując; oddaj pieniądze. Ale
kto oddąje, gdy ma coś w garści? Okularnik zniknął za
drzwiami lokalu.
Teraz przybysz się przestraszył. Zaraz • pomyślał - facet
wyjdzie z koleżkami i dadzą mi w kość. A ponieważ nie znał
miasta, szybko zaproponował dwóm stojącym obok dżentel

osobistym adiutantem królowej.
Dawał Annie siłę i nadzieję.
Wkrótce jej piętnastoletnie
małżeństwo z Markiem Fili
pem okazało się papierową
farsą (ostatnim akcentem był
głośny romans z callgirl Pa
melą Bordes). Dzięki temu roz
wodowi możliwym stał się ślub,
który niedawno odbył się w nie
wielkiej szkockiej miejscowości
Balmoral, bez rozgłosu i prasy.
Nie sprzeciwiała się temu
małżeństwu
nawet królowa.
Pragnęła aby chociaż jedno z jej
dzieci było naprawdę szczęśli
we.
Parą, która nie scho
dziła z pierwszych stron gazet
był związek STEFANII Z MO
NAKO I DANIELA DUCRUETA. Wieczna czarna owca klanu
Grimaldich znalazła szczęście
i ukojenie w ramionach Danie-

Steffi G raf i Michael Bartels

necznych okularach na nosie w
pierwszych rzędach trybun.
I nagle wybuchła bomba. Miłos
ny barometr nieubłaganie zmie
rzał ku katastrofie - nieszczęś
liwie zakochana para. Oboje
„skoczyli w bok” tylko po to aby
wzajemnie sobie udowodnić:
„mogę żyć także bez ciebie”.
Kalifornia, listopad 1992 ro
ku. Pustka aż po horyzont sa-

John McEnroe i Tatum O’Neal

menom, że zapłaci im nawet pół miliona, aby go tylko szybko
zawieźli do ząjazdu.
Odrzekli, że go nie odwiozą, bo nie mają kluczy ków, ale
w razie czego - pomogą.
Tymczasem okularnik, który zabrał „stówę”, wybiegł z lo
kalu i popędził dalej, jakby chciał uciekać. Pan W. W. ma
chinalnie zdjął sweter, zostawił jednemu z sąsiadów i pognał
za uciekąjącym. Dwaj pozostali mężczyźni też rzucili się
w pogoń.
W odludnej części miasta sytuacja szybko się zmieniła.
Okularnik przybrał groźną postawę, szykując się do wal
ki. Zaczął się szamotać z pierwszym z mężczyzn, ale kiedy
dobiegł do nich pan W. W. - obąj zgodnie zaczęli okładać go
pięściami po głowie. „Wtedy zrozumiałem - zeznawał w
śledztwie trzydziestolatek • że całe to zdarzenie je st sfingo
wane i oni są razem w zmowie. Za moment podbiegł od tyłu
trzeci mężczyzna i podciął mi nogi. Jak leżałem, kopali mnie
po całym ciele. Schowałem głowę w ramiona. Nie straciłem
przytomności. Wyraźnie słyszałem, jak jeden z nich powie
dział: weź, żaby tego sk...syna. Postanowiłem udać, że stra
ciłem przytomność. Już się nie kuliłem, przestałem się ruszać
i nawet przestałem oddychać”. „Już ma dość” - orzekł któryś
z napastników.
Pan W. W. poczuł jak jeden z nich wkłada mu rękę do
kieszeni spodni. Z boku miał kluczyki od „syreny”, a z tyłu
przeterminowany paszport, dowód osobisty i dowód rejest
racyjny pojazdu. A w tym dowodzie - 14 banknotów po mi
lionie złotych i 2 po 500 tysięcy...
Kiedy napastnicy odeszli - pan W. W. pobiegł do poblis
kiego internatu i zadzwonił na policję. Jeszcze tej samej nocy
zatrzymano mężczyzn podejrzanych o ten „wyczyn”. Przy
jezdny rozpoznał ich jako sprawców. Mają po 18-19 la t

Wreszcie para, o której sto
sunkowo niewiele mówiono,
lecz, której związek „narobił”
sporo szumu. GRAF ARCHI
BALD I WALBURGA VON
HABSBURG (tak, tak - z tych
Habsburgów). Kościół św. Ma
teusza w Budapeszcie - mieście
historii i miłości. Na ołtarzu
spotkały się dwa wielkie arysto
kratyczne rody. 34-letnia „Habsburżanka” i szwedzki graf Ar
chibald Douglas. Także w świecie zimnej (przynajmniej na po
kaz) błękitnej krwi zdarza się
miłość. Wcześniej piąta córka
Otto von Habsburga poświę
cała się całkowicie politycznej
karierze ojca. Spotkali się
przed niespełna rokiem na 40
urodzinach księcia Michała z
Lichtensteinu. Sympatia, lecz
żadna miłość od pierwszego wej
rzenia. Jednak potem nastą
piły telegramy, rozmowy telefo
niczne, faksy. W sierpniu
wspólny urlop w Petersburgu i...
stało się. Jednak pochodzenie do
czegoś zobowiązuje. Aż do cere
monii oddzielne sypialnie, po
całunek najwyżej w rękę. Teraz
smakują samotność we dwoje
(nie licząc naturalnie zastępu
służby) w rodowym zamku
Ekensholm.
Oprać. D. CHAJEWSKI
Fot BUNTE

Jeden się uczy, dwaj pozostali ukończyli podstawówkę, nie
mają zawodu, nie pracują, ale za to byli ju ż karani.
W pobliżu miejsca »darzenia znaleziono później porzu
cony dowód osobisty pana W.W. , kluczyki od „syreny”
i sweter. Jeden z zatrzymanych wskazał miejsce, gdzie znaj
dował się dowód rejestracyjny.
Pieniądze jednak wyparowały. Pokrzywdzony konsek
wentnie utrzymuje, że je miał i były to pieniądze na działal
ność firmy, której jest współwłaścicielem. Rachunki w lokalu
płacił innymi pieniędzmi, toteż nikt nie widział, że ma taką
sumę. Jego wuj potwierdził, że pożyczył mu znaczną część
tej kwoty.
Podejrzani złożyli wyjaśnienia, w których starali się zmi
nimalizować własną rolę w tym, co się stało. Nie przyznali
się do zabrania pieniędzy. Utrzymują przy tym, że nie pla
nowali wcześniej i nie uzgadniali między sobą zamiaru pobi
cia i ograbienia pana W.W.
Prokurator jest innego zdania. Podejmowane przez nich
wspólnie działania, polegające na wprowadzeniu pokrzyw
dzonego w błąd co do możliwości odwiezienia go do ząjazdu,
jak i niewytłumaczalne w stosunkach między kolegami za
chowanie (prowokowanie konfliktu i popieranie w początko
wej fazie obcej osoby)'- świadczą według prokuratora o tym,
że podejrzani działali wspólnie, celowo i świadomie, mając
z góry powzięty zamiar wywabienia pokrzywdzonego w ust
ronne miejsce, aby tam dokonać rozboju.
Prokurator ocenił zgromadzony materiał dowodowy jako
wystarcząjący do wydania orzeczenia na temat sprawstwa
i winy podejrzanych. Dlatego wniósł do sądu akt oskarżenia.
Dyskoteka może drogo kosztować nie tylko pana W.W.
AND.

