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PODWYŻKI
W zwiąyzku z dużą liczbą tele

fonów cij redakcji w sprawie 
podwyżki energii elektrycznej od 
nowego roku, zasięgnęliśmy infor
macji u źródeł, czyli w Zakładzie 

j Energetycznym w Płocku. Naszym 
! rozmówcą był pan Edmund Mi
chalski, kierownik Wydziału Ob
sługi Odbiorców.

Podwyżka cen energii elektrycz
nej obowiązuje od 1 stycznia 1992 
roku — powiedział — zgodnie z 
decyzją Ministra Finansów z dnia 
21 grudnia (nr GN-2-20/91). Pod
wyżki są zróżnicowane dla dwóch 
grup odbiorców. Pierwsi to od
biorcy’ bytowo-komunaini, m. in. 
gospodarstwa domowe i rolne, 
gdzie obowiązują ceny detaliczne. 
W tej grupie podwyżka wyniesie 
średnio 2!) proc.

Drugą grupę stanowią odbiorcy, 
u których obowiązują ceny zaopa
trzeniowe. Są to m. in. zakłady 
przemysłowe, oświetlenie uliczne, 
budynki niemieszkalne jak sklepy 
ozy s z k o l W  (ci grupie podwyż
ka wynosi 15 proc.

Na przykład: w gospodarstwach 
dom-owych i rolnych od 1 stycznia 
zamiast 475 zł za lkWh będziemy 
płacić 570 zł, a przy liczniku dwu- 
taryfówym zamiast 515 zł (dzień! 
i 490 zł (noc) za 1 kWii odpswied- 
nio — 600 zł i 250 zł.

Mechanizm wprowadzania pod
wyżki wyróżnia nasze wojewódz
two od innych'. Wynika to stąd, że 
Zakład Energetyczny w Płocku, 
który swym zasięgiem obejmuj.1 
woj. płockie i ciechanowskie jest 
jedynym w kraju, w którym 
obowiązuje inkaso 2-rniesięczne, to 
znaczy dwumiesięczny system od
czytywania należności. Odczyt sia
nu licznika nastąpi na przełomie 
stycznia i lutego i w tym czasie 
należy się spodziewać rachunków 
z nowym i opłatami. Rachunek tym 
razem wystawiony' zostanie w spo
sób statystyczny: nastąpi podział 
na liczbę dni d i 31 g'udnia po 
starych cenach i liczbę dni po 1 
stycznia, zakładając, że zużycie c- 
nergii odbywało się na tym sa
mym poziomie. Jest'to  dokładniej-'

szy sposób naliczania należności, 
niż ten, który obowiązuje w kra
ju. Pozostałe 32 zakłady energety
czne w dalszym ciągu opierają się 
na rachunkach szacunkowych i 
rocznym systemie rozliczania.

Zasięgaliśmy także • informacji w 
sprawie podwyżek ceń- ogrzewania 
i ciepłej wody. Dyrektor ds. eks,- 
plóatacji WPEC Adam marięga
powiedział (6 stycznia br.): „Wiomy
tylko tyle ile podała prasa". Y/fc-Ew 
bezpośrednio nie reguluje tych o-
nlai 7 lnkatnr.aini LeZV tO W £e''"

szkaniowych i PGM.
W dziale księgowości Robotni

czej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pionier'’ w Kutnie powieczicn o 
nam, żi są w fazie przymiarce: co 
podwyżek i wstępnych kalku.acu. 
Konkretnych ^działań podjąć nie 
mogą, gdyż nadal brak odpowied
niego zarządzenia ministra. 'Lc;.a-
torzv otrzymają wyliczenia nowych
onłat. prawdopodobnie -w« lutym ze 
wsteczną regulacją .za styczeń.
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^,i ^P ^^azen ią jący  się błyska- 
• ogień wydobywający się z 

S f f 1 t;zęści reaktora D-202 zau- 
°k°ło godziny 7.16 rano w 

?rrUn°ną s°botę (4 bm.) mistrz 
tvr.ifn0Wy Kazimierz Kusy. Na- 
Str2 ^ ,ast Powiadomił Komendę 
Zatok • Pożarnej Mazowieckich 
chn • ovv Rafineryjnych i Petro- 
kar fź^nych. Wezwano również 
Pon . Pogotowaia ratunkowego. 
n,.yfrzebiu bowiem uległo dwóch 
!(a,c<JWników „Petrochemii” : 21- 

sfcj r,‘ Parkowy Mariusz Miłow- 
0raz 30-letni mechanik ślusarz

Krzysztof Stanisławski. Odwiezio
no ich do szpitala petrochemiczne
go kombinatu.

Na miejsce szalejącego żywiołu 
udało się jedenaście wozów bojo
wych z Mazowieckich Zakładów 
Rafineryjnych i Petrochemicznych. 
Niestety ogień obejmował swym 
zasięgiem dalsze instalacje i urzą
dzenia technologiczne Wydziału 
Polipropylenu I. Musiano więc na 
pomoc wezwać jednostki Zawodo
wej Straży Pożarnej z Komendy 
T. o Jerowej' w Fłockp.- *W«i<cy ,i 
w tym czasie służbę oficer dyzur-
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LMNEGO ŻYCIA NIE ZNAJA...

ny Wojewódzkiego Stanowiska Kie
rowania — st. chor. Paweł Wojty- 
siak wysłał do „Petrochemii” czte
ry samoęhody gaśnicza.

Wraz ze strażakami wyruszamy 
w kierunku kombinatu. W wozach 
bojowych zakładają oni ochronne 
uzbrojenie osobiste np. specjalne 
kamizelki, hełmy, buty. Wszyscy 
są podenerwowani. Trudno się 
dziwić. Najgorsza jest niepewność, 
jak przedstawia się sytuacja... 
Wiemy tylko, że z minuty na mi
nutę staje się coraz bardziej nie- 
Iwzpieczenie. Mijamy bramę nr 3. 
W pobliżu widzimy około 20-me- 
trowej wysokości słup ognia oraz 
unoszące się kłęby czarnego dvmu.

Najpierw akcja dowodzi chor. 
Leszek Górecki. Po 15 minutach 
przeimuię zadanie Komendant Za
kładowej Straży Pożarnej — pi*:.

DALSZY CIĄG NA STR 3

Mieszkaniec gminy Eiałą St. o- linii abonenckiej, które mogą 
trzymał w listopadzie ubiegłego powodować złą pracę licznika 
roku rachunek opiewający na 51 Prawem każdego abonenta j s: 
min złotych. Jego telefon był w złożenie reklamacji, 
tym czasie uszkodzony.. ! Złożył -« Czasem słyszę w mojej slu- 
reklamację w Urzędzie Pocztowym, ch.awce cudzą rozmowę. Czy kez- 
poskarżył się wójtowi i redakcji, nik bija wtedy~na mój koszt?'"— 
Ojciec gminy w rozmowie z nami pytam.

ychowują się w siumsach 
hajczętściej z kilkorgiem ro
dzeństwa, często z różnych 
ojców Nocą przychodzą do 

ka . pi-ia-nl kumple tatusia, Mal- 
C2o kiśli pracuje, to wraca zmę- 
sz‘1'1'3, ^denerwowaną. tracąca re- 
njl,1 autorytetu. Jeśli dzieci przy- 
pr ^  do domu magnetowid, bo 
sWąn<>SZą nawet nie pomyśli 
S2V • 50 wzięły. Najczęściej cie- 
Cier>i z zaradności swoich do- 
UCvu- Najlepiej czują się na u- 

Rliea nie pyta* kun jest 
sz!- \  gdzie chodzisz do

• -  Jeśli umiesz kraść, gwał

cić, zabijać, zawsze zastąpi rodzi
nę. Przygarnie, przytuli, da na
kino.

Krzysztof C. % Płocka. W wie
ku 17 Jat dokonał zuchwałej kra
dzieży kurtki i torebki. Spotkał 
kobietę wychodzącą z wieczorne
go seansu. Zaproponował odpro
wadzenie do domu. Zgodziła się. 
Kiedy doszli do mnie! uczęszcza
nych ulic przewrócił ja na zie
mię i obrabował. W razie odmo
wy groził pobiciem. Potem po

wie: — Przecież oddawała dobro
wolnie.

O tego chłopca matka walczyła 
długo. Miał uczciwe rodzeństwo, 
niezłe warunki mieszkaniowe. Wy
grała jednak ulica, widmo lek
kiego życia, koledzy. „Nie reali
zuje obowiązku szkolnego, nie 
wraca na noc do domu. wynosi 
pieniądze zrywa kolegom czapki, 
ucieka z domu” — czytamy w o- 
pinii kuratora.

„Zna społeczne normy ale in
terpretuje ie w sposób wygodny 
dla siebie” — to psycholog. Sąd 
postanowił dać Krzysztofowi szan
sę. Zawiesił umieszczenie go w 
zakładzie poprawczym. Z opinii 
kuratorów wynika, ' że chłopak 
niewiele się zmienił. -Jeśli popeł
ni kolejne przestępstwo stanie 
już przed „dorosłym” sądem.

Małgośka S„ także z Płocka. 
Dość wcześnie zaczęła przyglądać 
się awanturom między matką a 
dorosłym rodzeństwem (z innego 
ojca). W -domu gęsto lal się al
kohol. Z ojcem Małgośki matka 
pozostawała w związku nieformal
nym. Tatuś nie plamił się pra
cą, w przeciwieństwie do matki, 
która harowała fizycznie na całą 
rodzinę. Pod opiekę kuratora tra
fiła po pobiciu młodszej koleżan
ki. Miała wtedy dwanaście lat. 
Przewróciła dziewczynkę na zie
mię, groziła jej scyzorykiem. Po
pisywała się prz°d starszymi nie
co chłopcami, którzy czuli przed 
nin respekt.

Rok później, piąta klasa szko
ły podstawowej i bezczelna kra
dzież pieniędzy na kino od młod
szego chłopca, który szedł spo
kojnie ulicą. Małgośka Chciała zo
baczyć Bruce‘a Lee. Jako mała 
recydywistka dziewczyna trafia do 
schroniska dla nieletnich. Tam do 
czasu zachowywała się nieźle pil
nie wykonywała powierzone jej 
prace, uczyła się. „Nieletnia jest 
dzieckiem w pełnym znaczeniu 
tego słowa” — to opinia psycho
loga. Niepokoiła jednak dyrekcję 
placówki. Miała chłopięcą budo
wę, skłonności przywódcze, ró
wieśnicy nie zwracali na nią u- 
wagi. Do sądu w Płocku przyszło 
pismo: ..Od dłuższego czasu wy
kazuje skłonności typowe dla les
bijek. a ujawniające się często w 
stosunku do wychowanki z innej 
grupy, której urządza sceny za
zdrości”. Małgośka ucieka ze 
schroniska w Ż. Decyzja sądu zo
staje przeniesiona do zakładu po
prawczego w P. Stamtąd piszą: 
„Nie chcemy osoby.- która może 
na nasz grunt przeszczepić obce 
naszemu zakładowi zjawisko ho
moseksualizmu”. Na prośby matki 
dziewczyna została warunkowo 
zwolniona. W wieku 20 lat popeł
niła koleiną kradzi°ż. 7oslała u- 
micszczona w areszcie tymczaso
wym.

Jarek j Paweł K. O tych chłop
ców także walczy rodzina. Otrzy
mali nadzór kuratorski, który za-

dodał jeszcze, że funkcjonowanie 
telefonów/ w Białej pozostawia 
wiele do życzenia: ciągle się psu
ją, nie łączą itp. J uż nie mam 
'do tego siły — stwierdził na ko
niec. '

Postanowiłam porozmawiać o 
centrali 132 z człowiekiem kom
petentnym. Skierowano mnie do 
kierownika sieci okręgowej Miro
sława Bielskiego, zatrudnionego 
rzecz jasna w przedsiębiorstwie; 
Polska Poczta, Telegraf, Telefon. 
Jest odpowiedzialny za sprawne 
funkcjonowanie central tereno
wych. Do dyspozycji ma jedną 
grupę monterów na cały dawny 
powiat sierpecki. Obsługuje ona 14 
central, do określonej miejscowoś
ci może przybyć raz na tydzień.

Bywa że rachunki telefoniczne 
są błędnie naliczane. Pomyłka mo
że nastąpić w wyniku niepopraw
nego odczytania licznika. Może 
także zajść przekłamanie w sek
cji komputerowej (przy wprowa
dzaniu danych lub w samym kom
puterze). ' Istnieją uszkodzenia na

— Są to tak zwane przesłuchy. 
Następują w wyniku spadku para
metrów sieci kablowej, niestety, 
nie najnowszej. Nie są to uszko
dzenia, które powodują nabijanie 
ną cudzy licznik — odpowiada 
kierownik Bielski.

Wejście na inny numer jest mo
żliwe przy tzw. metalicznym po
łączeniu. Dla „wyzyskiwanego” 
abonenta oznacza to ła’wo rozpo
znawalne cudze rozmowy w swo
im aparacie. Po podniesieniu słu
chawki słychać wyraźnie dźwięk 
nakręcania numeru, rozpoczęcia i 
zakończenia rozmowy, czego nie 
ma w „prźesłućhaćn”. Tego typu 
praktyki są karalne.

Liczba zepsutych aparatów w 
gminie Biała nie odbiega znacz
nie od średniej. W listopadzie by
ło to 9 numerów (rta 90 aparatów), 
w grudniu 6. Dwa z nich to u- 
szkodzenia, które mają już ponad 
dwa miesiące. Żeby naprawić te 
telefony, trzeba przejrzeć całą pod
ziemną linię kabla. Dlatego trwa 
to tak długo. Kierownik Bielski

obiecuje, że na początku stycznia 
pośle tam swoją ekipę. Trzymamy 
za słowo!

Abonent z pięćdziesięciomiliono- 
wym rachunkiem to vyiascic:el 
jednego z tych pachowych apara
tów. Istnieje pewien rodzaj «sz'w>* 
dzenia wpływający na pracę licz
nika. Jeśli abonentowi, ch-oc te.c- 
fon jest zepsuty, uda się uzyskać 
połączenie, to licznik pracuje na
dal mimo zakończonej rozmowy. 
Takie historie zdarzają się spera- 
dvcznie, ale wykluczyć ich nie 
można. ,

— Ludzie nieraz nie rozumieją 
słowa uszkodzenie. Mieszkańcy 
Białej nie mogą dodzwonić się do 
Błocka,, dlatego, że aparat nie wy
biera kierunku. Udaje się to do
piero po jakimś czasie. W obrę
bie swojej centrali.mogą natomiast, 
dzwonić gdzie chcą: do urzędu, do 
apteki, fryzjera itp. Talia awaria, 
którą też naprawiam, to usterka 
międzycentralowa, a nie abonenc
ka. Aparat telefoniczny jest do
bry — dodaje kierownik.

Czasem ktoś świadomie dokonu
je zniszczenia sieci. Tak niedawno 
stało się w Trzepowie, gdzie nie
znany sprawca kilkakrotnie piąte* 
druty, wkręcając w nie kij. Przez 
jakiś czas była to najbardziej ab
sorbująca monterów sieć.

Ewidencję uszkodzeń telefonicz
nych prowadzi Biuro Napraw o 
numerze 914. Można doń zadzwo
nić z dowolnego aparaiu, bez że
tonów, jak pod każdy numer trzy
cyfrowy — rozpoczynający się na 
9. Komórka kierownika Bielskiego 
także przyjmuje zgłoszenia, ale 
nie prowadzi ewidencji, która rńa 
ogromne znaczenie pr:zv ewentu
alnej reklamacji racnunku. Dlate
go można rezygnować ze zgłosze
nia pod „914”. Przyjmująca je u- 
rzędniczka ma s tó j numer służbo
wy, który powinna podać na żą
danie abonenta.

Uwaga! Wyjaśniamy wątpliwoś
ci. W Płocku rozmawiamy jeszcze 
za 600 złotych, nięząlężnie od cza
su rozmowy. Zaliczanie strefowe 
(co trzy minuty impuls i nowa o- 
płata) zostanie jednak uruchomio
ne już w I kwartale tego roku. 
O dokładnym terminie poinformu
jemy czytelników.

M. g u r d a -ja r o szew sk a
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NA SPOTKANIU W KUTNIE

PARLAMENTARZYŚCI NIE i  k
Ł§ ul/f ! !!*■;
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Zbyt wiele chyba oczekiwali 
związkowcy „Solidarności” po 
zorganizowanym z ich inicjaty
wy spotkaniu z parlamentarzy
stami naszego okręgu na temat 
bezrobocia, jakie odbyło się 7 
bm. w Kutnie. Goście dopisali. 
W spotkaniu udział wzięli: se
nator^ Ąndrzej Celiński, posłowie 
— Wanda Sokołowska, Eugenia 
Aleksandrowicz, Michał Toka- 
rzewski, Mariusz Mąrasek, Tade
usz Szymanczak oraz wojewo
da płocki — Jerzy Wawszczak.

Kierownicy przedsiębiorstw: 
„Kraju”, „Polfy”, Miflexu, Od
lewni żeliwa przedstawili dra
matyczną sytuację swoich zakła
dów. Mimo ciągłych redukcji 
zatrudnienia i prób przekształ- 
ceniowych nie widać poprawy. 
W Kutnie jest już ponad 5 tys. 
bezrobotnych, co stanowi 30 
proc. ogółu zatrudnionych w tym 
mieście, a wszystko wskazuje na 
to, że niebawem będzie ich już 
40 proc Z dalszą redukcją zało
gi liczą się 'm in. odlewnia 
„Kraj”, Miflex.

„Polfa” wyjście z kłopotów 
widzi w jak najszybszej zmianie 
polityki celnej, która pozwala 
obecnie na bezcłowy import le
ków zagranicznych, a za spro
wadzane komponenty do pro
dukcji leków krajowych zakła

dy farmaceutyczne muszą płacić 
wysokie cła.

Niewielkim pocieszeniem dla 
zebranych była informacja do
radcy ministra pracy i polityki 
socjalnej — Anny Truszkowskiej, 
że w Kutnie i tak nie jest jesz
cze najgorzej, bo miasto to 
względem liczby bezrobotnych 
znajduje się dopiero (?) na 84 
miejscu wśród 350 najbardziej 
zagrożonych.

Zebrani związkowcy oczekiwa
li konkretnych odpowiedzi i kon
kretnych porad, co oni mają w 
tej sytuacji robić i jak z tego 
zamierza wybrnąć rząd i parla
ment. Parlamentarzyści mogli 
jedynie wziąć pod uwagę przed
stawione racje i miejmy nadzie
ję, że będą o nich pamiętać przy 
uchwalaniu nowych ustaw so
cjalnych i gospodarczych.

(c)
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A r wUWAGA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Centrum Wspierania Biznesu
Płock 3 Maja 16 p. 313 tel. 268-48

/ oferuje od 13.01 do 07.02 ,1992r. 
bezpłatne porady ekspertów

Pn. zasady wyceny majątku 
Wt. zasady sporządzania biznes planu 
Sr. zasady sporządzania wniosków kredytowych 
Cz. zasady analizy ekonomicznej inwestycji 
Pt. handel zagraniczny, zakładanie firm 

wgodz. 14.00 -17.00
TT375T



MUZYKA CERKIEWNA

W Muzeum Mazowieckim w Płocku odbędzie się koncert Zespołu 
Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją prof. Jerzego Szurbaka. Zespł goś
ci! już wielokrotnie w Płocku i niezmiennie cieszył się ogromnym 
za interesowaniem.

Występ odbędzie się 24 stycznia o godz. 18.00 w Sali Barokowej 
Zamku Książąt Mazowieckich. Bilety w cenie 35.000 złotych do naby
cia w kasJe muzeum.

ZIMA
Z HARCERZAMI

Komenda Hufca ZHP „Mazo- 
wsze” zaprasza dzieci i młodzież 
na „zimowe harce do Ł*u*ka". Or 
ganiżowane są trzy kilkudniowe 
turnusy’ pierwszy od 27 do 31 
atycznia, drugi od 31 stycznia do 
4 lutego 1 trzeci od 4 do 8 lutego 
W zimowiskach mogą wziąć udział 
grupy zorganizowane 1 indywidu
alni uczestnicy powyżej 10 lat. 
Zakwaterowani będą w Sz-ko’ 
Podstawowej w Łącku 1 tam za
pewnione będą mieli wyżywienie. 
Koszt -  205 tys. złotych.

Organizatorzy zapewniają, że

zimowiska na pewno będą udane, 
niezależnie od pogody. W progra- 
mi m, in. wycieczki. zawody 
sportowe, zwiedzanie PSO, kuligi, 
ogniska, dyskoteki i inne atrakcje 

Bliższe informacje i zgłoszenia 
w Komendzie Chorągwi Płockiej 
ZHP przy ul. Kościuszki 15, tel 
292-13 lub 241-72,

(e)

MŁODZI 
PIANIŚCI 

W MUZEUM

W dniach 16—18 stycznia w 
Szkole Muzycznej w Płocku odbę
dą się makrjregionalne przesłu
chania uczniów klas fortepianu. 
Organizatorzy zapraszają na kon
cert laureatów 18 stycznia br. o 
godz. 16 w Sali Barokowej Mu 
zeum Mazowieckiego w Płocku.

(mb)
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GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI
Płock: ceny wywoławcze przy ogrodzenie z siatki metalowej, do- 

kupnie mieszkań własnościowych: mek typu Stolbud, całość — 250 
4—4,5 min m kw. min.

Przykładowe oferty:

Osiedle Łukasiewicza M-4 (3 po
koje) 48 m kw. — ok. 200 min. 
Podolszyce M-4 (3 pokoje) 55 m 
kw. — 250 min.

Ceny działek budowlanych 
kształtują się w granicach od 100— 
200 tys. m kw. na przedmieściach 
łBorowiczki. Imirlnica) do 1 min 
m kw. w centrum.

Przykładowe oferty:
Imielnica, ul. Orzechowa 570 m 

kw. — 80 min (działka nie ogro
dzona);

Imielnica, uL Orzechowa 570 m 
kw. — 200 min (ogrodzona siatką 
metalową);

centrum; ul. Akacjowa 430 m 
kw. — 400 min.

Coraz więcej pojawia siię ofert 
aprzedaży nie wykończonych bu
dynków.

Winiary, działka 200 m kw., do- 
mek piętrowy — pow. użyt. 115 m 
kw. całkowita 220 m kw. z gara
żem, stan surowy plus tynki i 
instalacja elektryczna — 330 min.

Borowiczki — pól bliźniaka na 
działce 500 m kw., dom piętrowy 
o pow. całkowitej 250 m kw., u- 
tytkowej 120 m kw. — 300 min 
złotych. ,

Wynajęcie garażu na Podolszy- 
caeh — 300 tys. miesięcznie. |

Wynajęcie mieszkania, w zależ
ności od rozmiarów, od 1 min 
wzwyż. Przykładowo: pokój 20 m 
Kw. plus łazienka umeblowane w 
domku jednorodzinnym przy ul. 
Kochanowskiego — 1,5 min mie
sięcznie.

Działka pracownicza, ul. Gwar
dii Ludowei 460 m kw., domek 
drewniany 15 m kw., szklarnia 10 
m kw.. narzędziownia wc, zbior
nik na wodę. 50 drzew i krzewów 
owocowych, światło, woda, 25 min

Miejscowości pod Płockiem.

Dźwierzno k. Rogozina 2,8 ha — 
35 min.

Słupno, działka 800 m kw., wo
da, kanalizacja, energia, szambo,

Parzeń, działka 1200 m kw., o- 
grodzanie z siatki, studnia, 30 
drzewek wiśniowych — 17 min.

Maszewo (na granicy z Płoc
kiem) — 1,32 ha ogrodzone, czę
ściowo zadrzewione — 100 min.

Kutno:
Ceny mieszkań własnościowych 

— od 3,5 do 4 min za m kw. Przy
kładowo: M-4. ul. Batorego, 3 po
koje 48 m kw. — 180 min.

Sierpc:
M-4. 48 m kw., 3 pokoje, ul. 

Narutowicza — 200 min.

2ychlin:
M-4. 49 m kw.. 3 pokoje, par

kiet, mozaika — 140 min.

Bielsk:
Domek piętrowy, 90 m kw. z 

telefonem — 300 min.

(mgj)

1 HURTOWNIA ROŚLIN 
DONICZKOWYCH

"DRACENA"
Płock, pi. 13-tu Straconych 9/11

POLECA:
B  holenderskie 

rośliny doniczkowe
B folie do pakowania 

roślin i kwiatów
B dekorację lokali 

roślinami żywymi 
i sztucznymi 

[ Z a p r a s z a m y
W godz. 8°°- 1600 004084

OPROCENTOWANIE WKŁADÓW 
W BANKACH

NA TERENIE WOJ. PŁOCKIEGO
PKO (UL. TYSIĄCLECIA, 

TUMSKA)

a vista — 20 proc.
3 miesiące — 30 proc. (ale dla 

10 miń — 35 proc., dla 50 min — 
37 proc.).

6 miesięcy — 36 proc. (ale dia 
20 mlp — 43 proc., dla 50 min 44 
proc.).

12 miesięcy — 38 proc.
24 miesiące 

35 miesięcy
39 proc.

40 proc,

BGŻ — BANK
GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

(UL. KRÓLEWIECKA)
1 miesiąc —
2 miesiące •-
3 mięsińce -
4 miesiące -
5 miesięcy -
6 miesięcy - 
9 miesięcy -

12 miesięcy 
24 mies:ące — 
36 miesięcy -  
48 miesięcy -  
60 miesięcy

20 proc.
■ 22 proc.
• 39 orać.
• 41 oroc.
- 42 oroc,
- 43 proc
- 45 oroc
• 48 proc. 
51 oroc.

- 56 oroc.
■ 60 proc
— 63

PBG — POWSZECHNY 
BANK GOSPODARCZ" 

(PLAC OBR. WARSZAWY)

3 miesiące — 37 proc.
6 miesięcy — 43 proc.

12 miesięcy — 48 oroc.
24 miesiące — 50 proc.

BBK — BYDGOSKI BANK 
KOMUNALNY 

(UL. SIENKIEWICZA)
4 miesiące — 42 proc.
8 miesięcy — 47 proc.

12 miesięcy — 52 oroc.
24 miesiące — 54 proc.
35 miesięcy — 53 proc.

BPS — BANK PŁOCKI 
SPÓŁDZIELCZY 
(TJL. TUMSKA)

•
3 miesiące — 35 oroc.
4 miesiące — 37 oroc.
6 miesięcy — 42 proc.

44 r>roc.3 miesięcy
12 mi^s’ęcv -
34 miesiące
35 miesięcy

43 proc.
— 42 nroc.
— 50 proc.

proc. (mgj)

MŁODZIEŻOWY KONKURS 
PIANISTYCZNY

Na 30 i 31 maja 1992 r. Płockie 
Towarzystwo Muzyczne planuje 
drugą edycję konkursu o nagrodę 
prof. Ludwika Stefańskiego.

Przewodniczącą jury będzie 
wdowa po zmarłym artyście, staw
na pianiska prof. Halina Czerny- 
-Stefańska, która ufunduje spe 
cjalną nagrodę.

WARUNKI KONKURSU:
1. Udział w konkursie. brać m:- 

że młodzież urodzona po 1 stycz
nia 1978 roku, zamieszkała na te
renie województwa prockiego i 
ościennych, a kształcąca się w za 
kresie gry na forteptanie w Pań
stwowych Szkołach Muzycznych, 
Społecznych Ogniskach Muzycz
nych PTM lub u prywatnych na
uczycielu

Śląsk Wi-:iciav& —■ 
Petrochemia. Płock 3'ł.l‘i <15:18,

Miłą niespodziankę dla swych k\- 
biców zgotowali piłkarze ręczni 
Peltochemi Płock, tdór-y na wy
jeździ e pokonał. łrugą drużynę ,v 
.ąfceli Śląsk P71 Wrocław '10:35 
(15:18). Dla pokonanych najwięcej 
bramek zdobyli: Piotr Pmbccki i 
Krzysztof Mistak — po 7, Piotr

2. Każdy uczestnik konkursu wi~ 
nin wykonać program trwający od 
15 do 25 minut (maksymalnie), na 
który złożą się cztery pozycje:

a) Utwór Jana Sebastiana Ba 
cha (Małe preludium. Inwencje 
2-głosowe).

b) Allegro sonatowe (lub sonati- 
nowe) ź twórczości klasyków wie 
deńskich lub F. Kuhlaua czy M. 
Clcmenticgo.

c) Drobny utwór Fryderyka Cho
pina.

d) Pochopinowski utwór polskie 
go kompozjńora.

Dla wyróżnionych będą nagrody 
i dyplomy.

Zgłoszenia na piśmie przyjmo
wać będzie do dnia 31 stycznia 
1992 r. Płockie Towarzystwo Mu
zyczne im. Wacława Lachmana, 
ul. Misjonarska 3a, tel. 239-07.

PETROCHEMII
Dudzic i Marek Szymczak — po 5. 
Dla ZKS Petr chemia najwięcej 
bramek zdobył, facek Dworek — 
13, a Piotr Klucznik i Arclrzcj 
Mokrzki — po 6.

Wyniki grupy od i —8. Pogoń (Z) 
i— Pogoń (Sz.) 20:30 (11.15' Wy
brzeże — Warszawianka 31:25 
(15:11), Grunwald -  Fablok 29:23 
(15:10 V Śląsk — Petrochemia 30-35 
(15:18).

PROTEST 0PZZ 
REGIONU MAZOWIECKIEGO

Rada i Prezydium Terenowego Przedstawicielstwa OPZZ Regionu 
Mazowieckiego” w Płocku, jako reprezentant OPZZ-owskich Z w ZaW. 
Woj. Płockiego protestuje z całą mocą przeciwko drastycznej pęd' 
wyżce cen energii i paliw wprowadzonej przez rząd z dniem 1.01 92 r.

Zwracamy uwagę, że rozpoczynanie rządu od wprowadzenia tak 
drastycznych podwyżek cen jest bardzo poważnym błędem i społecz
nie iiseodr-ow’edzialną decyzją. Społeczeństwo żyjące w skrajnym 
bóstwie może wystawić rządzącym określony rachunek, Uświadąnlią 
to bowiem Polakom, że zamiast nadziei na lepsze życie, rząd wpro
wadza drapieżny, wyniszczający naród, XIX-wiecznv kapitalizm, że ża
rn i as*. nadzie przeżycia, rządzący dali narodowi u progu nowego ręku. 
działania decyzyjne nieliczenia się z narodem, Sa to działania 
na rzecz riar-du a przeciwko narodowi. Wzywamy do opamiętania/ 
przwponrnamy, że rząd jest dla społeczeństwa a nie społeczeństwo dis 
rządu Dzis:aj jest . jeszcze czas aby sytuację . odwrócić, -tu-troi roózs 
być już za późno Wzywamy do anulowania podwyżek cen na. energjć 
i paliwa. Dziury w budżecie n.e wolno szpachlować biedą społeczeń
stwa. Wzywamy rządzących do rozsądku i zejścia z drogi obciążać U., 
emerytów i rencistów, bezrobotnych i rzeszy rodzin pracowników -.na-, 
jemnych kryzysem ekontcm'czno-finansowym państwa.

Za Radę i Prezydium Teren. Przedśt* 
o p 77 Regionu Mazowieckiego 

,viceprzew. R^g. Maz. w Płocku 
JAN NAWORSK*

r'TSE3Baarx59aa#aKas3sr̂ ____ ...T>yafi -

mamusi

Notowania walut
(z dnia 11.01.1992)

Kantor Exchange (ul. Jachowicza) 
dolar kupno 11330, sprzedaż 11400, 
marka 7130, 7280.
Kantor Fuli (ul. Tysiąclecia) dolar 
11300—11500, marka 7150-7350 
Kantor Constans (ul. Bielska) do
lar 11350-11500 marka 7200—7300 
Kantor Europa (ul. Tumska) dolar 
11400—11550. marka 7240—7320 
Kantor Nowy Rynek (ul. Króle
wiecka) dolar li350—11500, marka 
7150-7300
Kantor Fax (ul. Kolegialna) dolar 
11500—11650, marka 7150—7300 
PKO (uL Tumska, Tysiąclecia) do
lar sprzedaż 11800, marka 7100— 
7350

(mgj)

1. Wybrzeże
2. Śląsk
3. Pogoń (Sz.)
4. Petrochemia
5. Grunwald
6. Fablok
7. Warszawianka
8. Pogoń (Z)

29:3
23:9
22:10
22:10
19:13
16:16
16:16
14:18

464—375 
505 -  426 
432—395 
442—412 
408—388 
354—353 
377-381 
366-403 
(Rom.)

ZMIANA SIEDZIBY 
SEJMIKU

Od Nowego Roku siedzi
ba Sejmiku Samorządowe
go Województwa Płockiego 
przeniesiona została do 
budynku

przy ul. 1 MAJA 7 B.

! Wydzierżawię pomieszczenia ! 
j na działalność handlową lub 1 
•inną w centrum Płocka,
I ul. Ostatnią 2 
I /przy "Manhatannie"/

! oraz sprzedam silnik i skrzy- | 
! nię biegów do Mercedesa ! 
j 608D/Ciężarowy/.

|  Wiadomość: tel. 255-05, { 
i w godz. 9-16.

r<r-<s3*>.
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ROBOCZE SOBOTY 
W  1992 ROKU

Spełniając prośbę naszych 
czytelników podajemy Informa
cję o roboczych sobotach w br. 
Pracujemy: 22 lutego, 21 mar
ca, 25 kwietnia, 23 maja, 20 
czerwca, 25 lipca, 22 sierpnia, 
26 września, 10 października, 14 
listopada i 12 grudnia.

Zakład Obrotu 
Surowcami Wtórnymi

"SUR-WTÓR"
w Sierpcu 

I zakupi każdą ilość 
złomu przemysłowego. 
Sierpc,
ul. Jana Pawła I I 46/35 
tel/fax 75-31-73 .

004104

r/y

KONKURS WIEDZY
0 STANISŁAWIE MOMOSZCE

W czerwcu 1992 r. minie 120 rocznica śmierci naszego wiel
kiego kompozytora Stanisława Moniuszki. W związku z tym 
Zarząd Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lach
mana w Płocku podjął uchwalę o zorganizowaniu i przeprowa
dzeniu konkursu wiedzy o tym kompozytorze W ww. konkur
sie mogą wziąć udział uczniowie społecznych ognisk artystycz
nych i szkół muzycznych I stopnia z woj. płockiego;

REGULAMIN KONKURSU:
Tematem konkursu jest życie, twórczość i działalność arty

styczna St. Moniuszki na tle epoki, w której żył.
Konkurs przebiegać będzie %v dwóch etapach:
1 ETAP — eliminacje zostaną przeprowadzone W poszcze

gólnych placówkach ną terenie województwa W terminie mię
dzy 15—31 marca 1992 r. W ich wyniku będą wyłonione repre
zentacje tych placówek w składzie od 2 do 4 osób.

II ETAP -  finał odbędz!e się na przełomie maja i czerwca 
1392 r. w Płocku.

Gotowość przystąpienia placówki do konkursu należy zgłosić 
w terminie do 31 stycznia 1992 r. Szczegółowe informacje uzy
skać można u mgr Stanisława Bombrycha — Sekretarza Kon
kursu w Zarządzie PTM. B

R A D A  PRACOWNICZA 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI 

ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
„ B U D O P O L - G O S T Y  N I  N ”

w  Gostyninie _ ,

i3>O G Ł A S Z A  K O N K U R 

NA STANOWISKO DYREKTORA

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać 
następujące warunki:

— wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne zwią
zane z profilem działalności przedsiębiorstwa,

— staż pracy min. 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku kie
rowniczym, *

— preferowana znajomość branży i mechanizmów funkcjo
nowania gospodarki rynkowej,

— dobry stan zdrowia,

— preferowany wiek do 50 lat.

Oferta powinna zawierać:

1. Podanie z motywacją o ubieganie się na stanowisko dy
rektora.

2. Życiorys.

8. Dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie oraz 
wymagany staż pracy.

4. Opinię z poprzedniego miejsca pracy za okres 5 lat.

8. Zaświadczenie o stanie zdrowia.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zaklejo
nych kopertach z napisem „KONKURS” w Radzie Pracow
niczej Przeds. Prod. Elementów Budowlanych „BUDOPOL- 
-GOSTYNIN” w Gostyninie, ul. Płocka 25, w terminie 14 dni 
od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandyda
ci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni pi
semnie.

Zastrzega się, że w przypadku nieprzyjęcia oferty, kandy
datom zostaną zwrócone dokumenty bez uzasadnienia.

SA-U

N o w e  p o ls k ie
telewizory kolorowe
za 2,8 m in !
Szczegóły w sklepie 
z częściami RTV

Płock, ui. 1 Maja 4
003865

•mnmxma&uKSB&

WAGI SKLEPOWE
mechaniczne, nowe, 

legalizowane 
z roczną gwarancją.

CENY ZDECYDOWANIE 
KONKURENCYJNE, 

również hurtowo,

Płock, ul. Płoskiego 4 /5  
tel. 212-52 

po godz. 16.
004021

TYGODNIK PŁOCKI STR. 2



W CIĄGU JEDNEGO DNIA

W „PETROCHEMII”
dokończenie ze stu . i

°raz Komendant Wo
jewódzki ^Straży Pożarnych w Pio- 

Pfk Adam Kasprzyk. W 
wyaawaniu stosownych rozkazów
?ZVkagT ^ amjr ,  HUary JaUUSZ- ?yK. Trzeba przede wszsytkim u-
S ^ ł tni€ sttwnić ogień, który o- 

.swym zasięgiem niemalże 
t ys ,le instalacje Polipropylenu 
haoh opier.° P0 kilkakrotnych pró- 

ud,a3e się wreszcie przy po- 
S1fnych strumieni wody i 
s?°POiowo ograniczyć zasięg 

Płomieni. W tym czasie fachowcy 
rh™ "tralnej Stacji Ratownictwa
sobi?ł^ gr MZRiP‘ nak • z&roodPorne i gazoszczelne 
w w ,neZOny* a . także wyposażeni 
fwiUiw ® ze' sprężonym' powietrze m, 
n r z S a  °d„, Płonącego obiektu 

. doprowadzające łatwo 
P 1 ,Wybuchowe substancje, 
da a i ra • *e gaśniczej akcji zapa- 
nołn«.1CyZ3? ° Postawieniu w stan 

gotowośeł wszvst kie j ed-
nvi - ! zawodowych straży pożar- 
in ~ \  województwa płockiego m. 
S ^ rL ŁQGZ£5y* Kutna, Gostynina, 

dyspozycje przekazuje 
dT<n ^Ca BtuzbQ w płockiej komen- 

• ’ Plut. Jolanta Kuzneeka.
D r z S  Knaidujący się tam w 
dh • ™,anych w każdej chwili 
na ^ \ aZdu samoclfodach czekają 
tonrtT?Ẑ azy'” Przed Komendą Re- 
dż^i^naT P?0ćku kolejno przyjeż- 
Stra*w '■ s®kęje Zawodowej
k w i7TPKP oraz OSP z poblis- 
.  J? . trzep owa, jak również OSP 
w ndrt,^V Maszyn Żniwnych i za- 
suM. 'w  jednostka z Przedsiębior- 

eksploatacji Rurociągów Nn- 
.Przyjaźń” w Płocku. 
on® tzw. dodatkowy od- 

0g^’ zostać natychmiast 
rowane do „Petrochemii”.

rhfJr™-. CZa*ie udaje się wresz- 
°Sisń szalejący na 

cti we I  technologicznych instala- 
nio ’v ydobywają się" tylko płomie- 

' dwóch reaktorów D-202 i

D-2G3. Z wozu bojowego ustawio
nego po prawiej stronie, najbliżej 
urządzeń Wydziału Polipropylenu 
I. polewane są wąskie metalowe 
schody. Po nich wspinają się na 
wysokość około 10 metrów specja
liści z Centralnej Stacji Ratow
nictwa Chemicznego MZRiP. Mija
ją nerwowe sekundy... Zadajemy 
sobie pytanie — czy uda im się 
dotrzeć do wnętrza objętych og
niem reaktorów? Mają szalenie 
odpowiedzialne zadanie. Muszą 
odkręcić specjalne zawory instala
cji, w których znajduje się gaśni
czy azot. Zagrożenie jest ogrom
ne. Płonie przecież m. in. wodór 
pod ciśnieniem dochodzącym do 10 
atmosfer. Zbyt szybko stłumiony 
pożar może spowodować powstanie 
trującego obłoku, czy leż dopro
wadzić do potężnej eksplozji prze
syłowych magistrali, z których w 
dalszym ciągu wydobywają się 
ropopochodne substancję. W ruro
ciągu znajduje się około 30 ton 
wodoru. Istnieje realne niebezpie
czeństwo momentalnego przenie
sienia się chemikaliów w kierun
ku osiedli mieszkaniowych. Wtedy 
mogą nawet nastąpić masowe, 
śmiertelne zatrucia wielu tysięcy 
osób, jak też może dojść do ska
żenia znacznego obszaru środowis
ka naturalnego.

Od fachowych umiejętności ra
towników zależy dalszy przebieg 
wydarzeń w Mazowieckich Zakła
dach Rafineryjnych i Petrochemi
cznych oraz liczącym około 130 
tys. mieszkańców Płocku. Na 
szczęście pod osłoną strumieni 
wody udaje im się podejść do re
aktorów i odkręcić zawory. Ogień 
zaczyna przygasać. Jednak straża
cy nadal polewają rozgrzane in
stalacje wodą pobieraną z pomp o 
wydajności 900 litrów na sekundę 
pod ciśnieniem dochodzącym do 16 
atmosfer, a także pianą. Po dwóch 
godzinach udaje się ugasić groź
ny pożar. Obejmował on swoią 
powierzchną 140 metrów kwadra

towych, zaś kubatura jego wyno
siła 1.680 metrów sześciennych.

Teraz jedynie pozostaje schła
dzanie urządzeń Polipropylenu I. 
Kolejno jednostki wracają do baz. 
Pozostają tylko dwa wozy bojo
we. Oficer dyżurny WSK — st. 
chor. Paweł Wojtysiak odwołuje 
gotowość sekcji — Zawodowycn 
Komend województwa płockiego. 
Zmęczonym, przemokniętym i 
zmarzniętym s.rażakom kawę i 
herbatę przygotowuje plut. ooianta 
Kuzneeka. Informuje ona także o 
tym, że około godzmy 8.40 dwie 
sekcje znajdujące się w odwodzie 
musiały pojechać do innego poża
ru. Paliła się chlewnia skupu ży
wca w Płocku. W niej to trzyma
no 40 macior wraz z prosiętami. 
Obyło się jednak bez strat. W po
rę zdołano ugasić ogień.

Spokojnie już teraz czekamy na 
ws.ępne podanie przyczyny i strat, 
które powinny zostać przekazane z 
„Petrochemii”. Wreszcie napływa 
meldunek — wybuch ognia nastą
pił na skutek wypływu cieczy re
akcyjnej z rurociągu łączącego re
aktory D-202 i D-203. Oprócz zni
szczenia ich, spaleniu uległa in
stalacja elektryczna oraz część ar
matury _ technologicznej. W akcji 
gaśniczej brało udział przeszło 50 
strażaków. Zużyto 2.700 metrów 
sześciennych środków gaśniczych, 
w tym wykorzystano 9 prądów 
wody i 5 prądów piany. Straty 
spowodowane pożarem, jak rów
nież przymusowym przestojem te
chnologicznych urządzeń są duże. 
Specjalnie powołana komisja zaję
ła się szczegółowym wyjaśnieniem 
przyczyn oraz dokładnym określe
niem rozmiarów finansowego defi
cytu spowodowanego niespodzie
wanym zapaleniem się urządzeń 
Wydziału Polipropylenu I. Płk 
Marian Swiętlicki dowiaduje ’ się 
o stan zdrowia poparzonych pra
cowników petrochemicznego kom 
binatti. Dyżurni lekarze informu
ją. iż żvciu ich nî > zag-aża wię
ksze niebezpieczeństwo

Był to jeden z groźniejszych 
pożarów. Ale i tym razem udało 
się go ugasić dzięki ogromnej o- 
fiarności strażaków, a także fa
chowców ratownictwa chemiczne
go. Jednak po minięciu 9 godzin 
wbrew wszelkim oczekiwaniom, po
nownie, niespodziewanie zaczęło 
się palić w Mazowieckich Zakła
dach Rafineryjnych i Petrochemi
cznych. Tym razem płonął konte
ner o powierzchni 40 metrów kwa
dratowych i kuba.urze 100 metrów 
sześciennych. Pożar' wybuchł w 
szatni. Błyskawicznie rozprzestrze
nił się na cały obiekt należący do 
PPU (Petro SA). Znajdowała się 
w nim m. in. butla napełniona 
propan-butan i łatwo palne wy
posażenie. W sąsiedztwie usytuo
wane były dwa baraki oraz kilku
piętrowy dyrekcyjny biurowiec, ty 
każdej chwili. mogła l nastąpić eks
plozji. Do akcji gaśniczej, którą 
dowodził chor. Leszek - Górecki, 
wyjechało 5 wozów bojowych. Po
nownie użyto wody i piany. W 
pełnym pogotowiu pozostawało 
kolejnych 5 samochodów zakłado
wej straży, jak również 4 jednost
ki z Rejonowej Komendy w Płoc
ku. Walka z żywiołem trwała pra
wie godzinę — do 19. Na szczęś
cie nie doszło do wybuchu gazo
wej butli. Strażacy zdążyli dostać 
się do środka płonącego kontene
ra i wynieść ją na zewnątrz. Jed
nak straty oszacowano wstępnie na 
około 100 min zł. Najprawdopo
dobniej przyczyną pożaru była 
lekkomyślność i zaprószenie ognia 
przez pracowników. Sobota (4 bm.) 
była więc szczególnie pracowitym, 
a zarazem pechowym dniem zwła
szcza dla strażaków z „Petroche
mii” oraz płockiej komendy, któ
rzy wyjeżdżali jeszcze, by gasić 
płonące śmietniki, piwnice w blo
kach, stogi ślemy i stodoły w po
bliskich wsiach.

BOGUSŁAW BURACZYflSKl

INNEGO ż y c ia  n i e  z n a j ą ...

Dokończenie ze str i
czyn a Przynosić efekty. UczniowiePiat a* t * i trącirk.i.jr. u uóiuuwic
Włam i- asy szkoły podstawowej, 
jgpa* się z jeszcze jednym ko- 
czywr*0* p,racoWin<i biologicznej. O- 
szkrulSCla wieczorem, kiedy w 
tvo?vK nie było już nikogo. Prak- 
ńiożn nie wynieśli nic, bo cóż 
i0„ica wynieść z pracowni bio- 
reszM^e^ Do akwarium wrzucili 
z w; er?1 zaalezionego pożywienia 
ty Ł.j .Porozrzucali inne sprzę- 
nó'wS T R szkiełka do mikrosko- 
siu %Jedsn Z ■' chłopców zrobił siu- 
tanj Go stojącego wiaderka. Za-py- 
stko . czego niszczyli to wszy- 

3: ni® Po. raf iii udzielić sensor
‘•e-> odpowiedzi.

Może. 
ów 

sty-

Ąlę^inrie bulwersujące? 
cieon - lylko kilka prze jawo 
kaja - 'strony życia, z jaką st  ̂
ty-yS na co dzień sędziowie 
P.fzy ^ Rodzinnego i Nieletnich 
ku Y pSa^1?ie Rejonowym w Płoc- 
Soi-*TZewodnicząca, sędzia MaJ- 
zóbay- ^'chalska, kiedy tylko 
kolfaf\y dziennikarza, rozpoczyna 
Dziee^ w’alkę' o Policyjną Izbę
2 indzi zawodowo związanych 

■cslępęzością nieletnich ist- 
ńip^f lęSo typu placówki to ko
nie Policyjna Izba Dziecka

czymś na kształt aresztu 
w pt * 0w®go- Pełni role miejsca, 
że s?rym. zatrzymany nieletni mo
dy;,, 1R- najeść, wvspać. umyć, znaj-

- fs-chowj■ą pomoc pedagoga !

psychologa. Najbliższe izby znaj
dują się .w Warszawie.,i., w ..Łodzi,. 
Powołanie nieletniego, .mą śyźiad- 
ka i rozmowa z nim. to koriiecz- 
pość transportu nieraz z drugie
go końca Polski. Do konwojów 
brakuje ludzi, stwarzają zresztą 
one wprawnym małolatom szansę 
ucieczki. W Płocku podobno wszy
stko rozbija się o finanse.

Sędziowie wydziału. przede 
wszystkim . kobiety, znają więk
szość podopiecznych doskonale. 
Niektóre dzieci, piękne jak che
rubiny. płaczą, zaklinają się, że 
nie będą więcej kraść, bić. gwał
cić. Prawie zawsze Wracają znów 
do wydziału po , kolejnym przes
tępstwie. I tak aż do pełnołetno- 
ści. Wtedy zajmą się nimi inni 
sędziowie...

— To często nie są złe dzieci —
mówi sędzia Małgorzata Zdano
wicz. zastępca przewodniczącego 
wydziału. — One postępują tak, 
.jak nauczono je w domu. Nie ma
ją żadnych pozytywnych wzor
ców. Matka, najczęściej w kolej
nej ciążv z innym mężczyzną, nie 
ma zdrowia, żeby się nimi zająć. 
O ojcu lepiej nie wspominać.

Nieletni w Płocku popełniają 
coraz więcej przestępstw' 6 coraz 
większym ciężarze gatunkowym. 
Kiedyś były to drobne kradzieże, 
pobicia, pojedyncze gwałty. Teraz 
działają w gruioach, często na Do
lecenie dorosłych. — Wysyłają 
małolatów, bo wolą odpowiadać 
za pas-erke. niż za kradzież — do
daje’ sędzia Michalska. Rośnie 
liczba ponurych gwałtów homo

seksualnych. Dzieci oglądają hard- 
-porno rodziców (przeważni > w 
domu jes... wideo), jak bajki na 
dobranoc. Potem bawią się w bo
haterów filmu. ;

Zakłady wychowawcze nie speł
niają _ swojej funkcji resocjaliza
cyjnej. A’e to już nie jest wina 
sędziów płockiego wydziału. Cza
sem są po prostu szkołą przestęp
czej edukacji. Dają natomiast 
szansę zdobycia zawodu, niemożli
wą. na wolności, -

— Doświadczenie uczy, że cza
sem lepiej zastosować najpierw 
środek surowszy, np. odosobnie
nie, a pnWn zwnlire nielet
niego za dobre zachowanie. Kie
dy rozpoczynałam pracę, miałam 
miękkie serce, wybierałam naw êt 
w wątpliwych przypadkach nad
zór kuratora. Życie pokazało, że 
nic tędy droga — wspomina prze
wodnicząca.

Sędziowie Wydziału mają poczu
cie Syzyfowej pracy. Dzieci wra
caj a do przestępstwa, Uciekają z 
zakładów wychowawczych popra
wczych. Na ucieczkach przebywa
ją nawet przez kilka lat. a ich 
akta to żon gierka pism międ.zv 
sądom a policja. Decyzja: o do
prowadzeniu i informacja o po
nownej ucieczce, np. z konwoju.

Snrawa PoHcyin*i Tzby Dziecka 
powraca jak bumerang.

— Mamy takiego nieletniego, 
nazywa się, powiedzmy, Kowal
ski, Był kiedyś sądzony orzez nas. 
ale prz bywa w zakładzie wycho
wawczym w I ialymstoku. Okaza
ło się, że współuczestniczył w 
•przestępstwie z dorosłym którym 
zajmuje się Wydział Karny Sadu 
Wojewódzkiego. Przewodniczący 
wystroił do ro’"cji w Białymsto
ku z prośba o doprowadzenie. Po- 
Mcja odpowiedziała odmownie. Na 
konwój jej nie stać. a podróż” z 
nieletnim wobec bardzo słabego 
połączenia kolejowego z Polską 
centralną ryzykować nic będą. Na
wet gdyby zechcieli go przywieźć, 
to gdzie chłopaka trzymać? Prze
cież nie w policyjnym areszcie. 
Na to zgadzamy się tylko w osta
teczności. Policyjna Izba Dziecka 
rozwiązałaby problem radykalnie 
— opowiada sędzia Michalska.

Dzieci ulicy znajdzie się w Pło
cku coraz więcej. Wraz z rosną
cymi obszarami nędzy bezrobo
ciem. spadkiem poziomu egzysten
cji. Rodzice kosztem rodzinnego 
ciepła, będą poszukiwać środków 
do żvcia. kraść z poczuciem winy 
chwile, które powinni poświęcać 
dziecku...

Milen a  g u r d a -ja r o szew sk a

Fot. S. Bąklewies

WMBtutaeE!

z b„.„oiządowy, to jcuna
nycuJn°Vi,aAycu instytucji, powoM- 
Cow tj przez usoiwodaw-
jewńrihT Rzeczypospolitej. W wo- 
°dbvł ~ le Płockim w 1991 roku
si<5cizp 8 sesii. -obradując na 9 po 
ka eniach. Ta niezgodność wyni 
*en,£ . ^Precedensowego faktu- .tkania ____ _____ i . .......tieie^1?1.9 sesji wrześniowej przez 
frpu.^ow — rolników. Średnia 

Nio encła .wyniosła 77,3 proc. 
8ztv \  ^szyscy chcieli ponieść ko 
v?ity |?trzyńiańia Sejmiku. Całko- 
dek P„rak wpływu należnych skła- 
nasfpi3 . rok odnotowano z 
RielskUoCych grciib* Bedlno, 
broVvf ' Czerwińsk, Daszyna, Dą- 
ŁącpIce> Góra św. Małgorzaty, 
Sannik? %Tvy- Duninów, t Piątek, pŷ  .błupice, Szczawin; Kosciel- 
Przgi. ltońia. Zaliczkowo jedynie 
ipikt] a.*y środki do budżetu Sej- 
bin • piasto i gfnina Kutno, Gą- 
jęto Sierpc. W 1991 roku przy- 
Qrnj, a$adę wpłat kwartalnych. 
z<5 j,1 y dokonują ich .przeważnie 
rn3as!;fCzbym opóźnieniem, nato- 
hop-o * yRłelsk, Dąbrowice, Radza- 
.'Żąjy '. ’--9czyea i Sierpc nie przeka- 

,pi. -]9szc2o żadnej składki, 
kp 7C dokonało w ciągu ro-

.̂ l!an swych delegatów do 
Piątek, Słubice, Staro- 

„;'iarpc, Czerwińsk.
Vąło a£2Mcia jeden razy obrado- 
Posipj rezydium. We wszystkich 

eQzeniach uczestniczył prze-

w .̂un*c„ący jiiuub i/.n.i.eiewski, w 
prawie wszystKicń jego zastępca 
„iaciej uercz. Najmniej zdyscy
plinowany członek Prezydium jo- 
rzy Paluszkiewicz „zaliczył” sie
dem posiedzeń. Do Prezydium 
wpłynęło 17 skarg i próśb o inter
wencję z gmin: Wyszogród, Szczu
towo, Czerwińsk, Łęczyca, Płock, 
Staroźreby, Kowalewo, Piątek, 
Krośniewice, Gąbin i Gozdowo.

Najbardziej, bo tylko dwa razy 
w ciągu roku, na sesjach pojawił 
się delegat z Czerwińska Krzysztof 
Adamiak.

Dwunastoosobowe , Kolegium 
Odwoławcze przy Sejmiku Samo
rządowym województwa płockiego 
przyjęło 446 spraw. Były to w 
większości odwołania i zażalenia 
na decyzje i postanowienia wyda
wane przez organy samorządowe. 
Najczęściej kwestionowano decyzje 
prezydentów Płocka i Kutna, w 
tych sprawach wpłynęło 151 od
wołań (46 proc.). Opinie burmis
trzów zanegowano 67 razy (20,7 
proc.), wójtów natomiast 110 razy 
(33,3 proc.).

Gminy: Dąbrowice, Góra św. 
Małgorząy, Iłów, Łanięta i Szcza
win Kościelny nie wnosiły żad
nych odwołań. Rozumiemy, że ich 
samorządowe Władze działają nie
nagannie...?

(mgj

MESKONP SC teł. 210-70 w 248 fax. 211-84 
ul. REMBIELINSKJEGO 8 p. 206 PŁOCK 

KSEROKOPIARKI CANON/od 9450000/
TELEFAKSY PANASONIC iCANON /od 5950000/
MASZYNY DO PISANIA ERICA /od 2200000/
KALKULATORY CASIO CITIZEN /NAJTANIEJ/
DYSKIETKI, ZESTAWY CZYSZCZĄCE DO KOMPUTERÓW/3M 
USA 100% TESTOWANE/
PAPIER KSERO, FAX, KOMPUTEROWY, DO KALKULATORÓW i 
TELEKSÓW/NAJTANIEJ/
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE-TONERY, TAŚMY, KASETY DO
DRUKAREK, BĘBNY/NAJTANIEJ
TELEFONY PANASONIC, DYTCOM /NAJTANIEJ/
ZAPRASZAMY PN. - PI. 8.00 - 15.00

BOROWICZKl
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CUKROWNIA 
„ B O R O W I C Z K F  

w  Płocku
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IN2. ENERGETYKA lub ELEKTRYKA na stanowisko 
Kierownika Działu Energetycznego, wymagana praktyka 
w eksploatacji kotłów wysokoprężnych, preferowany wiek 
do 40 lat.

EKONOMISTĘ (tfcę) m. in. ze średnim wykształceniem
i znajomością języka zachodniego do działu handlowego, 
preferowany, wiek do 30 lat.

Zapewniamy b. dobre warunki płacowe i ciekawą pracę. 
Informacji udziela dział kadr, teł. 252-81 wew. 54.

SA-642

W listopadzie ub.r. minęła 110 rocznica śmierci Gustawa 
go, poety, zesłańca, współpatrona Biblioteki Towarzystwa Naukowe
go Płockiego . . .

Gustaw Zieliński urodził się 1 9tycżńia 1309 mku wę> wsi Mar»o- 
wicz w - ziemi inowrocławskiej. Pochodził z rodziny szlachęck^er o 
starych tradycjach patriotycznych. Jego ojciec Norbert, był: uczestni
kiem powstania kościuszkowskiego. • W stopniu pułkownrika walczył z 
Prusakami nad Narwią, brał udział w obronie Ostrołęki -Również in
ni członkowie rodziny byli. zaangażowani w’ śnrawy -krajU. --Jego dziad 
Jan Zieliński był generałem wielkiei - buławy ’ ko^ń-nei i . rosłem- na 
Sejm Czteroletni. Należał do -stronnictwa na+riotvcz-negoi _

W roku 1815 rodzina Gustawa Zielińskiego przeniosła' się na Ma
zowsze Płockie, gdzie ojciec zakupił folwark Chrostkowo. Gustaw 
kształcił się w Toruniu, w Warszawie oraz w Płocku. 7-& postępy ŵ 
nauce oraz wzorowe zachowanie w Szkole Wojewódzkiej PrcLi ei 
o.b̂ cni-t ..Małachow‘r"‘i’*a’!'' o. trrm^wrł 4scz*'./' - nakródy Kiedy : przeo 
egzaminami dojrzałości ciężko zachorował Rada Pedagogiczna szkoły 
przyznała mu catent dojrzałości' bez egzaminu. Stało się .to rta wnio
sek rektora szkoły, Kajetana Morykoniego. Ar gum ońfńwąl przed. Ra
dą Pedagogiczna:

„Szkoła i kraj stracić w nim może Krasickiego drugiego. r̂ 'e 
śmiem zuchwałych czynić orzepowiedni, ale roboty, które nam ■ ztc- 
hński zestawia w szkole, już so mogą postawić w dobrych autorów 
rzędzie”.
, Po maturze podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszaw- 

SKim. W czasie nowstania listopadowego wstąpił ochotniczo do koi- 
pusu artylerii. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1331 roku. 
Walczył pod Paprotnią i Królikarnią, a także na ulicach Warszawy. 
Za wykazane męstwo awansował do stopnia oficerskiego.

Po- upadku - powstania podzielił los wielu jego uczestników. Z ty
siącami rodaków przeszedł granicę pruską pod'Brodnicą. Zatrzyma! 
się w okolicach Lubawy, skąd. na wezwanie rodziców wrócił w po- 
cząftkach 1032 r. na Mazowsze Płockie. Osiadł na folwarku Kcrz w 
pobliżu Skęoego. Dużo pracował nad sobą. oddawał się bez reszty 
dalszemu samokształceniu i pracy naukowej.

iScii jeż wiersze. Mięły w s ob: e nutę r r>z gorycz en i 3 i n3?trói r rzv- 
gnębienia. Nie mógł się pogodzić z upadkiem powstania 1330—1331 c

!>* ’

' ' '  ' ' '

Gustaw Zieliński

Wiosną 1833 r. doszło do niespodziewanego spotkania Zielińskiego w 
lesie lubowidzkim w powiecie lipnowskm z grupą emisariuszy emi
gracyjnych, Wśród nich był młodziutki Artur Zawisza oraz Kalikst 
Borzewski. Spotkanie miało przebieg niezwykle dramatyczny. Zieliń
ski nie ukrywał przed emisariuszami swego krytycznego stosunku do 
nowych prób zbrojnych akcji niepodległościowych. Jak później pisał, 
podejmowane akcję zbrojne budziły czujność władz zaborczych i do
prowadziły do smutnych konsekwencji., Niemniej rannego w po
tyczce koło Radzik Roberta Kurellę przyjął do swego domu. a na
stępnie podjął kroki zmierzające do przetransportowania rannego po
wstańca _za granicę pruską. Za czyn ten został postawiony przed są- 
dem wojąkpwym i skazany na przymusowe osiedlenie na Syberii. Mi
mo nieszczęścia „Gustaw nie stracił nic ze siwej szlachetności i przy
tomności, uśmiechał się tylko, potrząsał kajdanami nazywając je 
bransoletkami” (ze wspomnień kuzyna Karola ZieRńsk ego).

W czasie podróży na Syberię powstał wiersz ..Odiązd’V  
,,(...) Odjeżdżam wesół — jak ten, co się śmieje 
śmiechem rozpaczy, gdy życie ucieka:
Odjeżdżam .wesół — bom stracił nadzieję 
Ostatnie źródło-udręczeń człowieka”

W czasię rocznego pobytu w Tobols-ku w swym pierwszym m :.1- 
scu zesłania uprawiał Zieliński bardzo intensywną pracę twórczą. Tu 
m.łn. napisał znany poemat „Samobójca”

W końcu lipca 1835 r. Zieliński został przeniesiony do właścHycgo 
miejsca jego osiedlenia, do nrrejscowości Iszyma, o-dl głego od To
bolska o 300 wiorst. Spotkał się tam m.im. z Adolfem Januszkiewi
czem, przyjacielem A. Mickiewicza. Januszk owicz otrzymywał Tczne 
książki od rodziny. W nich to rozczytywał się mlodv GusŁaw. Za
poznał się z literaturą francuską 1 rosyjską. Szczególnie urzekła go 
poezja Puszkina i Lermontowa. Ale najbardziej fascynowała go twór
czość A Mickiewicza. W swoim pamiętniku pisał: .".Pomiędzy ’ moimi 
oknami wisi portret naszego poety, którego geniusz uwielbiam i gnie
wam się na niego, że mu nigdy zrównać nie potrafię".

Będąc_na wygnaniu w Iszymie, poeta zainteresował się życiem za- 
mieszkujących Azję Środkową Kirgizów. Wyjeżdżał w stepy otacza
jące Iszym. Urzekła go egzotyczna przyroda i życie wędrownych pas
terzy bydła, a szczególnie umiłowanie przez nich wolności. W opar
ciu o stepowe  ̂przeżycia napisał Zieliński swój najwspanialszy utwór, 
poemat „Kirgiz”. Tytułowy bohater poematu porywa swoją ukocha
ną Demelę z jurty ojca — bogatego Bija, ten zaś. nie mc-gąc koehan- 
ków dogonić, podpala step .i oboje uciekinierzy giną w płomieniach. 
Ten „wolnościowy” bohater utworu sprawił, że w opinii wielu wyra
żał on tęsknoty t nąarżenia Polaków w warunkach narodowej niewoli.

„Kirgiz* był i jest najhardziej poczytnym utworem Gustawa Zie
lińskiego,. Tylko w latach 1842-4956 ukazały się aż 22 wydania tego 
dziełka, w tym przekłady na języki: rosyjski, francuski, niemiecki, 
włoski i angielski. ,

Jeszcze na wygnaniu Zieliński zajął się twórczością historyczną. 
Napisał.;iińin.. poemat -'-historyczny. „Jan z Kępy” oparty na niezwy
kłych przygodach^ rycerza ze Skępego, z okresu walk Mazurów, z ro- 
gańskiipi Prusami. Również na wygnaniu powstał utwór „Giermek”, 
mówiący o, czasach panowania w Płocku księcia Siernowita.

W czasie pobytu w Iszymie Zieliński napisał też inne utwory poe
tyckie,. a wśród nich: „Koń Beduina”, „Antar” 1 część pierwszą poe-
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GUSTAW ZIELIŃSKI 
POETA, ZESŁANIEC, BIBLIOFIL

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
opisowego „Stepy”. Niestety, utwory t* nie izyskały większego

usilnych starań rodziny — Gustaw Zieliński w 1842 roku 
yewrńdl do kraju. W dwa lata później ożenił się a Urszulę Romocką.
0 oo lej przedwczesnej śmierci poślubił jej siostrę — Anielę. Po 
snrois® stryju Józefie w 1847 r. odziedziczył obszerne dobra Skępe w 
altcni UpnowakieJ, Jego pasją stało się teraz gospodarstwo rolne i 
działalność społeczną. W swoich dobrach zaprowadził wzorowe gospo
darstwo leśne. W 1850 r. został wybrany „na prezydującego zebrania 
członków Towarzystwa Kredytowego guberni płockiej”. W sześć łat 
nóiftiej został radcą dyrekcji głównej Towarzystwa Kredytowego. 
Pełnił też funkcję sędziego pokoju powiatu liptowskiego. Aktywnie 
Otulał też od 1858 r. w Towarzystwie Rolniczym. Wreszcie — od 1862 
r  piastował odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Rady Powia
towej powiatu łipnowskiego. Miał w tym czasie opinię zamożnego I 
wpływowego ziemianina.

Był mecenasem wielu poczynań wydawniczych. Od 1848 współfi
nansował Wydawnictwo „Biblioteka Warszawska”, subsydiował wy
danie „Dzieł” Jana Kochanowskiego, opłacił wydanie „Lau- 
dńw Dobrzyńskich”. Swoją przyjaźń z Teofilem Lenartowiczem
_ Jimikiem mazowieckim” uzewnętrznił drukowaniem Jego dzieł
pa 'własny koszt, zaś uzyskane pieniądze ze sprzedaży wysłał Le
nartowiczowi do Włoch. Gościł w swoich dobrach skępskich kilku to- 
wataytty niedoli z syberyjskiego zesłania. Zajmował się z pasją ba
daniami historycznymi nad dziejami ziemi dobrzyńskiej i swojej ro
dziny. Opracował wraz ze swoim kuzynem Janem Zielińskim trzvto- 
mową pracę „Wiadomość historyczna o rodzie Swinków oraz rodo
wód rodziny Zielińskich herbu Świnka”. Kontynuował działalność pi
sarską. Napisał m.in. „Czarnoksiężnika Twardowskiego”, „Manuelę” 
(powieść związaną tematycznie z kampanią napoleońską w Hiszpanii)
1 wiele wierszy z „Modlitwą dla Polaków” na czele.

Przyjmij o Panie! Przyjmij krew niewinną,
Którą wytoczył wróg z piersi narodu;
Usłysz o Panie! usłysz pieśń dziecinną,
Co brzmi żałobnie wśród Zygmuntów grodu.

T nie wódź naa, nie wódź na pokuszenie,
SwleĆ nam Twej łaski promyki boskiemi, 
t męczennikom wieczne daj zbawienie,
A bratnią miłość obudź w Polskiej ziemi

(fragment)
Modlitwa” Jest odbiciem wydarzeń naródmvo-religijnych, jakie 

miały miejsce w Warszawie, a potem na prowincji w przededniu po
wstania styczniowego. W samym powstaniu poeta Me brał udziału, 
przykre przeżycia związane * katorgą syberyjską sprawiły, że Gu- 
«taw Zieliński odżegnał się od uczestnictwa w powstaniu, za co za
płacił dobrowolną banicją, wyjeżdżając na czas powstania 1883 r. za

^Gusiaw Zieliński był znanym bibliofilem. W swoich dobrach zgro
madził cenny księgozbiór zwany Biblioteką Skępską. W początkach 
X X  wieku księgozbiór skępski składał się z ponad 15 tvs?ęcy tomów 
f>D najcenniejszych p»zvcji tej biblioteki należały m.in. M;kełaia Ko
pernika ..De revotetionibus orbium coelestium”, „Statut Jana Laskie
go” a 1568. „Biblia Radziwiłłowska” i wiele innych Syn Gustawa — 
Józef bieliński ofiarował bezcenny księgozbiór naszemu miastu. Dl? 
ttpamietMenra tego wspaniałego daru. Bibliotece Towarzystwa Naukor 
we*o Płockiego w 1007 r. nadano imię y.ielińskiełi.

piękno świadectwo dobroci i bezinteresowności daje Gustawowi 
bielińskiemu lego pierwszy biograf — dr P:ot.r Chmielowski. Pisze 
nn m.tn. „Poważną a zarazem sympatyczna hrla postać Gustawa w 
ptarotef. Na wyniosłam czole, na którym myśli i cłerpl^nie wyoralo 
bruzdy głębokie, osiadła smętna powaga; bnlne wło®y, fagami posre- 
brrone, nadawały dziwnie łagodny wyraz tej szlachetnej twarzy o 
rysach regularnych, jakby z marmuru wykutych. pos*ać cała, pełna 
godności, hndzifa mimowolny szacunek i cześć nawet”.

Śmierć poetv Gustawa Zielińskiego 23 listopada 1881 r. s*ała s’<? 
wielką stratą dla kultury polskiej. Został pochowany w katakumbach 
na ekęp^kim cmentarzu. W 1895 r, w kościele skępskim „poświęcono 
tablicę pamiątkową z białego marmuru z profitem poety, Na dole na 
rozwiniętej karcie zam'es»czono dwuwiersz pochodzący z jogo twór- 
ezoścł:

„Nie żg'nie nraca dla dobra ludzkości 
kiedy pochodzi z najczystszej miłości”.

M. CHUD-YŃSKt

KRONIKA OBYCZAJÓW
•  Na początku było wstydliwie...

Biegnąc zaraz po otwarciu pierw
szych ciuchów w Dumu Rzemio
sła i upychając w torbę coś dia 
dziecka, męża i siebie, na wszel
ki wypadek nie podnosiliśmy oczu 
t>7 nie spotkać znajomych. Oni 
pobili dokładnie tak samo. Dziś in
teligencja, czyli „umarła klasa”
Obiera się już oficjalnie w butiku 
•e starymi rzeczami, usytuowanym 
W starym gmachu Politechniki. Po 
zdrawiamy się uprzejmie, wymie
niając uwagi: pani doktor, pani 
mecenas i pani redaktor...

•  Wraz * widocznym postępem 
Cywilizacyjnym, vide — marki sa
mochodów na ulicach, nowy oby
czaj zapanował w autobusach tzw 
dalekobieżnych, którymi jeździ re
szta społeczeństwa. Otóż dla nich nie
którzy kierowcy przygotowali spe 
ejalną rozgrzewkę — głośny kon
cert przebojów z Jarmarku. Niby 
— ludową przyśpiewki weselne, a 
Właściwie ni to, ni owo. Podczas 
podróży do Bydgoszczy właściciel 
takiego nagrania uśmiechnął się 
uszczęśliwiony do zbolałych P&s - 
i-rów podkręcając wzmacniacz 
głosu. Na nieśmiałą może by tak włączyć radio ocłpo 
wiedział: e tam, same bzdury.
Polityka.

m BWA, które w grudniu ob
chodziło 10-lecie już w nowym 
lokalu, pretenduje do miana pierw
szego salonu stolicy wojewódz ka.

-korńnaniamencie Hanny Witt Pa^. 
towej. Siostra gospodyni wy*t|pl 
la w śmiałej czerni. 
też. Zawsze dobrze ubrana TI .
Płuciennik ł zgrabna wiceprezydent.
Środowisko plastyczne reprezento
wał Jurek Mazuś Mego .nraer ™
Zt» ekspozycji) i pani W pjnarw 
sk*~ — mistrzyni kierownicy, wy
różnili Sie sponsorzy z „Urn ęenu , 
dwal oanówie w stv!u junotes i 
pren-dent D-etkiewicz. który wj- 
*łąr>0 pod choinka w roli Mmoła- 
te. ofiarując BWA czek na 10 mi
ii-nów..

m Mikołaje w tym roku £,bro' 
ć =11 Spacerowali po ulicy Tum- 

a tdfezorientowąn"' dzieci nie 
widziały, który jest święty. a 
fc*ńrv tylko udaje.

«9 tłuźo też kolędowano. Prze
pali pedagodzy r SN po koncercie
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Tytuł może prowokujący, może 
drażniący. Wśród wszechogarniają
cych ostatnio rozważań o polskiej 
biedzie warto ku — pokrzepieniu 
s .rc —■ opowiedzieć o tym, co u- 
dalo sfę w tym województwie zro
bić przez ostatni rok. Nawet jeśli 
są to niewielkie sukcesy, nie wol
no o nich zapomnieć.

MIĘDZY NAMI SĄSIADAMI

Władze województwa przez cały 
czas poszukiwały sojuszników, 
którzy podjęliby wspólne działania 
zmierzające do podniesienia rangi 
Mazowsza w Polsce i w Europie, 
promocji regionu, pozwalającej 
na stworzenie nowych miejsc pra
cy itp. Wojewoda płocki zawarł 
porozumienie w wojewodami: cie
chanowskim i wrocławskim dekla
rując współpracę na rzecz gospo
darczego rozwoju Centralnego Re
gionu Mazowsza. Obszar ten poło
żony na trasach łączących wschód 
z zachodem i północ z południem 
Europy został wybrany jako miej
sce koncentracji przyszłych inwes
tycji integrujących gospodarkę re
gionu i kraju z państwami EWG. 
Stąd m. in. bierze się projekt 
przekształcenia lotniska wojskowe
go w Modlinie w towarowo-pasa- 
żerskle.

Z tych samych powodów (akty
wizacja mieszkańców regionu) na
wiązano współpracę z Warszawską 
Fundacją Rozwoju regionalnego 
im. St. Starzyńskiego —organiza
torem przedsięwzięcia pod nazwą 
Północna Strefa Ekonomiczna. Ma 
objąć swym zasięgiem trzy woje
wództwa; warszawskie, płockie i 
ciechanowskie.

Czy przez Ziemię Płocką będzie 
nrzabiegać Autostrada Północ —■ 
Południe? Nie ma jeszcze jedno
znacznej odpowiedzi, a więc wszy
stko Jest. możliwe!

Płock ciągle oczekuje na inwesty
cje zag-aniczne. Przykład Levisa 
pokazuje, że kompetencje 1 kon
sekwencje w działaniu rnogą przy
nieść efekt. Wojewoda zawarł po
rozumienie z prezesem Agencji ds. 
Inwestycji Zagranicznych o współ
pracy w zakresie promocji inwes- 
łycii zagranicznych na terenie 
województwa płockiego.

PRYWATYZACJA 
ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Udało się sprywatyzować nieć 
przedsiębiorstw w drodze likwi-

PŁOCKI OPTYMISTA 
CZYLI

0 TYM, CO SIĘ UDAŁO?
dacji, czyli w trybie art. 37 ust. 1
ustawy. W miejsce Mazowieckiego 
Biura Projektów MAPKO powsta
ła spółka pracownicza. Na bazie 
Przedsiębiorstwa Robót Instalacyj- 
no-Montaiowych 3udownictwa 
Rolniczego w Drobinie wyrosły 
trzy spółki pracownicze. Spółkę 
akcyjną otworzono zamiast Przed
siębiorstwa Jajczarsko-Drobiarskie- 
go w Płocku, 50 proc. jej akcji 
obejmą hodowcy drobiu. Interesu
jący jest los Przedsiębiorstwa 
Przemysłu Paszowego „Bacutil” w 
Sierpcu — na bazie Zakładu Uty
lizacji w Sikorzu utworzono spół
kę pracowniczą z . udziałem osoby 
z zewnątrz przedsiębiorstwa, która 
wniosła kapitał. Wytwórnia Pasz 
w Sierpcu wejdzie jako aport 
Skarbu Państwa do spółki z ka
pitałem amerykańskim CARGILL 
—. PASZE S.A. Gorzelnia w Przy- 
bojewie została sprzedana w dro
dze przetargu ofert.

ROLNICY
ZORGANIZOWANI

Władze regionu zainicjowały l 
wspomogły stworzenie Płockiej 
Izby Rolnej. Istnieje szansa na 
zorganizowanie w bieżącym roku 
w Płocku Regionalnego Ośrodka 
Usług Spółdzielczych, wspieranego 
przez EWG.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Płocku, został uznany za naj
lepszy w kraju. Mieści się w nim 
Polsko-Amerykańskie Centrum A- 
grobiznesu, które prowadzi szko
lenia w zakresie konsultingu dla 
innych ośrodków w kraju. Przez 
pół roku rolnikom służyli radą 
doradcy rządu Stanów Zjednoczo
nych. Propagowali m. in. prawie u 
nas nie znany agro.uryzm (w naj
większym skrócie: organizacja wy
poczynku przez rolników zamiesz
kujących atrakcyjne turystycznie 
tereny, nawet nizinne.), który w

USA przynosi niezłe zjski i jest 
wśród mieszkańców miast niezwy
kle popularny.

EKOLODZY
W NATARCIU

Środki pochodzące z Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej po
zwoliły na zrealizowanie kilku in
westycji ekologicznycn. Oddano do 
eksploatacji 13 oczyszczali ście
ków, zbudowano 3 ekologicznie 
czyste kotłownie, na trzech kolej
nych zamontowano urządzenie Ra
szki (ograniczające emisję pyłowo- 
-gazową), rozpoczęto realizację od
siarczania spalin w „Polmosie” — 
Kutno i na instalacji Clausa w 
MZRiP.

Niekonwencjonalny system grze
wczy o wysokich parametrach te
chnicznych i jakościowych w dzie
dzinie środowiska naturalnego za- 
insŁalowano w szpitalu Gostynin 
— Kruk.

Dwanaście gmin województwa 
płockiego otrzymało specjalne kon
tenery na nieczystości stałe. Pray 
odrobinie dobrej woli i odpowie
dzialności rolników powinny znik
nąć dzikie wysypiska z pobliskich 
lasów i rowów.

„Lasbud” w Łącku buduje obec
nie wytwórnię brykietów — paliwa 
ekologicznego, nie szkodzącego na
turze.

SZLACHETNE ZDROWIE...

Bazę służby zdrowia w woje
wództwie płockim stanowi jedena
ście jednostek budżetowych, dys
ponujących 3.872 łóżkami. 56 przy
chodniami rejonowymi. 60 gmin
nymi ośrodkami zdrowia, w tym

22 ośrodkami wiejskimi. Sytuacja
całej tej „bazy” w wyniku braku 
pieniędzy jest krytyczna. Mimo to 
przy Wojewódzkim Szpi alu dia 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
Gostyninie powstały budynki mie
szkalne ł oczyszczalnia ścieków. 
Budynek byłego WZGS został za
adaptowany na nową bazę d a  
Wojewódzkiej Kolumny Transpor
tu Sanitarnego.

Wojewódzki Zespół Pomoc* 
Społecznej uzyskał 3 nowe domy 
pomocy społecznej. Od samorzą
dów Kutna, Płocka i Małej wsi 
otrzymał nieodpłatnie obiekty, w 
kłórvch przeprowadzono remonty 
kapitalne 1 prace modernizacyjna. 
Powstały więc — tak potrzyma 
cierpiącym — Dom Pomocy Soo 
łecznej w Kutnie dla przewlekła 
chorych, filia Domu Pomocy Spo
łecznej dla dzieci umysłowo upo
śledzonych w Goślicach i fi*1® 
Domu Pomocy Społecznej Misze- 
wo w Zakrzewie dla umysłowa 
upośledzonych dorosłych. Pod ko
niec roku został oddany do użyt
ku kolejny Dom Pomocy Społecz
nej w Kutnie — Malinie dla 156 
mieszkańców. Tym razem zaadap
towano budynki po Komendzie 
Policji przekazane nieodpłatnie 
przez wojewodę.

KULTURA UBOGA,
ALE CHĘDOGA

Teatr dawa! przedstawienia, by
ły wystawy, koncerty, spotkania, 
przybyło książek w bibliotekach. 
Udało się wykonać także większe 
rzeczy. W maju Biuru Wystaw 
Artystycznych został przekazany 
nowy lokal w Teatrze Dramatycz
nym (po „Cepelii”). W lipcu za
kończono remont I adaptację spi
chlerza przy ul. Piekarskiej w 
Płocku dla potrzeb Muzeum Ma
zowieckiego. Filia nr 3 Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej mieści 
się teraz w nowych pomieszcze
niach przy ul. Rembiellńskiego 8.

Co przyniesie mieszkańcom rok 
1992?

MILENA
GURDA-,JAROSZEWSKA

W minionym roku organy samo
rządowe otrzymały 24 tys. blan
kietów dowodów osobistych. 6 
budżp u województwa wyasygno
wano na nie 180 min złotych.

(mgj)

w -Kole obeszli Płock dookoła, 
przepięknie śpiewając. W „Jagiel
lonce” zagrzmiał pastorałkami 
chór. Widzieliśmy też pielgrzymu
jący uśmiechnięty „Teatrzyk na 
Jednej Nodze” z MDK. Śpiewa
liśmy kolędy z Markiem Mokro- 
wieckim i Henrykiem Błażejczy
kiem w Szkole Podstawowej nr 
8, gdzie „Historyję o narodzeniu 
Pańskim” przygotowała Elżbieta 
Kolanko. Dziękujemy młodzieży, 
rodzicom, nauczycielom ze Szko
ły nr 3 za zaproszenie na przepięk
ny wieczór kolęd.

B Dobry był to rok dla Hanny 
i Ryszarda Dudkowskich z Biały- 
szewa — Towarzystwa, laureatów 
pierwszej nagrody konkursu „No
woczesna zagroda”. Oboje młodzi 
i pełni zapału pracują na 25-hek- 
tarowym gospodarstwie. Ich sukce 
sy zależą w dużej mierze od pra 
cowłtości i gospodarności rodziców 
pani Hanny, znanych, z tego, że 
od dawna prowadzili wiodące gos
podarstwo rolne. Młodzi gospoda
rze kontynuują dobre tradycje, a 
ich farma nie ustępuje zachodniej.

E9 Dawniej nie było problemu. 
Stary rok, zgrzybiały garbaty 
dziadek czmychał wstydliwie przed 
rozwrzeszczanym, ale kolorowym 
nowym bachorem, który przychodził 
na świat metodą bezbolesną, po
lewany obficie „szampańskim” na 
obowiązkowych balach przodow
ników pracy w Pałacu Kultury o- 
raz Nauki. Teraz okazało się, że 
cudów nie ma. Nauka udowodni
ła brak postaci takich jak Stary 
Rok i Nowy Rok. A wszechwie
dzący, nieubłagany Czas nie ma 
po prostu czasu na pseudoprze- 
mianv. tylko odmierza cierpliwie 
sekundy. Sądząc po tegorocznych 
batach, jakby mniej pito także 
szampana, a do końca wieku, któ
ry zawsze przychodzi w drganiach, 
jeszcze tylko osiem lat I Nie zapo
minajmy!

(Jo-Anna)

POCZTA IMION
_ Każde imię przedstawia so

bą pewien zasób energii. Działa 
jak wywoływacz”, który spośród 
niezliczonych możliwości, drzemią- 
cvch w nss, ujawnia niektóre “  
tym liczniejsza,-im „silniejsze” bę
dzie imię. Imię może oddziaływać 
na osobowość ł, w pewnej mierze, 
na los człowieka. Skoro wywiera 
bezpośredni wpływ na ludzi, ro
dzice powinni z wielką uwagą i 
troską dokonywać jego wyboru — 
czytamy w książce „Znaczenie i- 
mion”.

Jakie imiona nadawano dzie
ciom urodzonym w 1391 roku? 
Różne. Przeważały polskie, choć

wyraźną popularnością cieszyły się 
te bardziej oryginalne. Dla dziew
cząt: Karolina, Paulina, Weronika, 
Sylwia, Dominika i tradycyjnie: 
Małgorzata, Katarzyna, Agnieszka. 
Dla chłopców: Kamil (zdaje się, że 
mamy prawdziwy renesans tego 
imienia), Damian, Bartosz, ewan
geliści: Mateusz i Łukasz, także 
Rafał, Piotr, Tomasz.

W USC w Kocku wydano też 
akty urodzenia dla: Rebeki, Ok- 
tawii. Mariny, Stelli, Pameli, Is- 
meny I Igi. Dla Dagoberta, Ro- 
deryka, Emanuela, Kasjana, Miło
sza, Ariela, Ziemowita, Beniami
na i Martina.

Urzędnicy zaobserwowali pewną 
prawidłowość. Rodzice nadają 
dzieciom imiona popularnych świę
tych, jeśli potomkowie przyszli na 
świat przed znanymi imieninami.

NARODOWY BANK POLSKI 
O/OKR. PŁOCK

o g ł a s z a

P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y  

na sprzedaż samochodów!

1. FIAT 125p — 1500 combi, rok prod. 1988 — 25 min zł.

2. NYSA „S”-522 1/2, rok prod. 1989 — 38 min zl.

3. NYSA „S”-522 1/2, rok prod. 1989 — 32 min zł.

Przetarg odbędzie się dnia 28 stycznia 1992 r., o godz. 10, 
w świetlicy NBP, pl. Obr. Warszawy 6.

Samochody można oglądać na dziedzińcu NBP, codziennie 
od godz. 9 do 14.

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy 
wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu na r-k NBP 
O/Okr. Płock 61001-13-249-29.

'  SA-9

Regionalny
Informator

PŁOCK
Teatr Dramatyczny im. J. Sza

niawskiego, ul. Nowy Rynek 11, 
tel. 260-71: 14—17.01, godz. 11 — 
CalŁnecZka; godz. 17 — Juz się 
wieczór jak tragarz pochyla. 1»-- 
19.01, godz. 16 — Callneczka. 21.01 
godzi 17 — Jest miłość za nic.

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum
ska 2, tel. 244-91: ekspozycja sta
ła „Secesja”, „Ikonografia i kul
tura Płocka”, „Wyroby z metalu 
firm warszawskich”. Wystawa 
czasowa „Zegary ze zbiorów płoc
kich kolekcjonerów”. Muzeum 
czynne od wtorku do soboty w 
godz. 9—15, niedziela 10—15, w po
niedziałki nieczynne.

Muzeum Diecezjalne, uL Tum
ska 3a, tel. 226-23: W związku ze 
zmianą ekspozycji w styczniu mu
zeum nieczynne.

Biuro Wystaw Artystycznych, ul. 
Nowy Rynek 11, tel. 289-82: wy
stawa ze zbiorów własnych.

Płocka Orkiestra Kameralna, ul. 
Kolegialna 23, tel. 289-17 : 24.01, 
godz. 10 t 11.30 dla młodzieży 
szkolnej 1 17.30 koncert otwarty z 
okazji 15-lecia Płockiej Orkiestry 
Kameralnej. W programie przebo
je Johanna Straussa i synów z u- 
działem solistów: Grażyna Mą- 
droch — sopran, solistka Operet
ki Warszawskiej. Kazimierz Ko
walski — bas, solista Teatru Wiel
kiego w Łodzi. Stanisław Nowic
ki |  Tadeusz Niećko — dyrygen

ci Cena biletów: 30 tys. normal
ny, 15 tys. zł —  ulgowy. Kon
cert odbędzie się w sali Teatru 
Dr ama ty czn ego,

Ośrodek Kułlury MZRiP, ul.
Wieczorka 41, tel. 277-36: 19.01,
godz. 12 — Spotkanie noworocz
ne przy choince członków Koła 
Terenowego Polskiego Związku 
Niewidomych. W programie m.in. 
występ kapeli ludowej „Wiśloki” 
i dziecięcego zespołu wokalnego.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul.
Tumska 9, tel. 228-30: 17.01, godz. 
17 _  otwarcie wystawy „Sztuka 
kopiowania” Malarstwo mistrzów 
spod pędzla Tomasza Biernata.
18.01, godz. 17 — Dyskoteka kar
nawałowa dla młodzieży szkolnej.
22.01, godz. 17 — Dedykacje dla 
babci i dziadka — dziecięcy pro
gram artystyczny.

Klub Inteligencji Katolickiej, ul.
Mostowa 1: 14.01, godz. 18.30 —
„Medycyna niekonwencjonalna” —
prelekcja doktor Elżbiety Dąbrow
skiej (aula studium). 18—25.01 — 
„Tydzień powszechnej modlitwy o 
jedność chrześcijan”, 22.01, godz. 
17 — nabożeństwo do miłosierdzia 
Bożego w kaplicy' Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia (Stary Rynek 
14).

Sekretariat klufbu czynny Jest w 
każdy piątek w godz. 16—17. W 
styczniu prowadzona jest zbiórka 
książek do bibHotekl Zakładu Kar

nego w Płocku. Podarowaną 
książkę można złożyć w sekreta
riacie klubu w godzinach urzędo
wania, w Muzeum Mazowieckim 
(codziennie w godz, 8—15) oraz w 
Księgarni Diecezjalnej (codziennie 
w godz. 9—15).

Poradnia Psychologiczno-Religij-
na przy katedrze płockiej czynna 
w godz. 17—19. W poniedziałki 
porad udziela psycholog, we wtor
ki — instruktorka poradnictwa ro
dzinnego, środy — lekarz, czwart
ki — prawniik, piątki — ksiądz, 
soboty — przedstawicie! grupy 
hospicyjnej. Te same osoby, w 
dni jak wyżej, czekają przy ka
tolickim telefonie zaufania nr 
264-20 w godz. 10—17.

Telefon zaufania nr 282-91 (dla 
ludzi z problemem alkoholowym) 
czynny codziennie w godz. 7—20.

Apteki: dyżury nocne i świą
teczne pełni apteka przy ul. Mio
dowej 2.

„Starej pocztówki czar...” prezen
tuje dawną polską pocztówkę *  
kilku działach tematycznych: świą
teczną — Boże Narodzenie, histo
ryczno-patriotyczną, miasta polski®, 
satyrę. Muzeum czynne oodzien- 
nie % wyjątkiem poniedziałków ^  
godz. 10—16.

Oddział Muzeum „Bitwy 
Bzurą” ; Park Wiosny Ludów, tel* 
331-41: ekspozycja stała „Bitwa 
nad Bzurą” prezentuje militaria* 

u dokumenty, falerystykę, mundury, 
zdjęcia i sztandary. Muzeum czyn' 
ne codziennie oprócz poniedział
ków i dni poświątecznych w godz* 
10—16.

Kino „Polonia", tel. 424-58: 14-" 
15.01 — Ognisty podmuch — USA. 
1, 15. 16—18.01 -  Hudson HaW*
— USA. 1. 15. 19—21.01 — Good 
Bye Bruce Lee — Hongkong, 1. V-

KUTNO

Muzeum Regionalne, pl. mar
szałka J. Piłsudskiego 21, teł. 
479-64: ekspozycja stała „Wnętrza 
eklektyczne” prezentuje dwa wnę
trza — gabinet ł galerię umeblo
wane dziełami sztuki z II pół. 
XIX w. Wystawa czasowa pt.

SIERPC

Ratusz: „Biblia w sztuce ludo
wej” i „Sierpeckie wspomnienia” 
— wystawy czynne codzienne o- 
prócz poniedziałków w godz. 8-" 
18, w środy 10—18.

Biblioteka przy ratuszu: księga 
zbiór z zakresu historii sztuki 
czynna codziennie oprócz niedzi^ 
w godz. 8—16, w środy 10—18.

Skansen czynny codziennie *  
godz. 9—14.

Za zmiany w programie reda
kcja nie ponosi odpowiedzialności*

Opr.



KRYSTYNA PROSI O POMOC
„Nazywam się Krystyna Syptr, 

Biam 21 lat. Po przebytej choro
bie kręgosłupa (zapalenie rdzenia 
kręgowego) utraciłam władzę w 
bogach, jestem kaleką'* — tak za- 

swói list chora Krystyna z Wadowic.
Przebywała w kilku szpitalach 

Polsce, lecz okazało się, że tu 
lęj pomóc nie mogą. Wtedy zwró 

siQ Fundacji im. Lecha 
Wałęsy w Bostonie. Otrzymała za
proszenie na przyjazd do USA. 
możliwość przyjęcia do Szpitala w 
Bostonie, transport i opiekę na 
czas pobytu w USA. fundacja nie 
l^st jednak w stanie pokryć kosz
tów jej leczenia i ,>p? racji — ra
zem ok. 70 tys. dolarów.

„Pomyślcie, że macie 21 lat, i u- 
meruchomiła Was choroba, a lu
dzie dobrej woli, kosztem małych 
wyrzeczeń mogą nrzywrócić wam 
zdrowie. Proszę Was o pomoc! 
Wyr^knHcie sic dla mnie jednej 
Ppreii lodów lub naczkl paniero- 
80W. To dla mnie jedyna szansa 
na odzyskanie zdrowia. Za wszyst

kich, którzy pomogą mi w jaki
kolwiek sposób, będę modlić się 
przez całe moje życie”.

Krystyna zachorowała w wieku 
17 lat. Leczyła się długo prywat-' 
nie u różnych specjalistów, ziela
rzy, bioenergoterapeutów. Bezskute
cznie. Nadal nie może się poru
szać o własnych siłach. Amerykań
scy lekarze potrafią jej nomóc — 
ale to kosztuje 70 tys. dolarów. 
Pierwsze wpłaty już nadeszły. Do 
dnia 5.12.1991 r. wpłynęło 25 tys. 
dolarów, w tym 1 tysiąc dola 
rów od Polonii.

Wszystkim mieszkańcom naszego 
województwa, którzy chcieliby po
móc Krystynie podaiemy ńr kon 
ta: BGZ Tarnów 88300*-518-138-109 
Bank Spółdzielczy w Wadowicach 
Górnych z dopiskiem „Pomoc Kry
stynie” bądź nod adresem: Krys
tyna Syn^r, Wadowice Dolne 77 
23—235 Wadowic® Górne. Polska 
zaś w USA: L®ch Watrsa Founda- 
H~n. P.O. Box 281, Boston MA 
02125.

(mab)

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPNO —  SPRZEDAŻ
SPRZEDAM lub wydzierżawię pa
wilon handlowy w centrum Pło-

rn-7618 m kw,)* Te1, 281-16 łub
_________________ 004105

SPRZEDAM gospodarstwo 8 ha 
wraz z budynkami 13 km od Pło- 
«Ka. Oferty nr 004109 składać: 
.tygodnik Płocki’* Stary Rynek 27.
- _  004109

r ^ iS-12 . ePrzedam maszyny „Miś”. 
Łódź-Górna, Magdaleny 18.
-  004110

? ° E.C yd°WANIE odkupię numer 

^ fo"yUkskaA54dbr.ZeJ K°Śla> KUta0>
- ____________  K-2-92

SPRZEDAM Ursusa C-330M, 120 
ce.*” ^ °Cer’ Sójki 15, gm. Strzel-

-  ____ _  K-3-92
SPRZEDAM Tarpana 1989 r. Pierw- 
C 7n, o f tracia 1991. Stan dobry. 
2 â a min. Kutno, Łęczycka

-  ________ _ K-4-92

k f « f El?AIVI silnik 2,2 kW, becz-
ocynkowane 200 I. Kutno 337-19.

K-5-92

l^a*?nnSPTZe<lam działkę budow- 
rowvmU° m kw. z domem parte- 
no vv’ mur°wanym. Wiad.: Kut- 
p0’j5 arszawskie Przedmieście 1/7

K-G-92
gospodarstwo 7 ha z 

ODnrn„an’ami w Samogoszczy k.
Sobr^eUn ^  Janowski’
— ___________ K-7-92

*>d w Niedrzewiu (15 km
ip działkę nierolniczą 2500
lub p *. na działalność gospodarczą 

eKreacyjną. Kutno tel. 360-57. 
____   K-8-92

'veRanJ?A!M reeały i lady sklepo- 
dzieni* riack*e* Mazurowski, Stu mec gm. Sierpc, teł. 75-58-89.

004090
PlLNip „ —dzetlj sprzedam używane urzą- 
czny . cukiernicze: piec elektry- 
Plocfc tel 2Fe* ęazowy* ubijaczkę.

004091
ciągnik C-360, koniec 

rowski* przebieg. Kazimie-
W łocla^.^ka, 87-630 Skępe, woj.

004032

SPRZEDAM ciągnik C-360 * przy
czepą 4,5 t, rozsiewacz wapna 
RCW3, opryskiwacz. Gawliński Mi
rosław Wiciejewo, 09-470 Bodza
nów.

004098
SPRZEDAM dom 80 m kw. w 
Bielsku albo zamienię na M-2 lub 
M-3 w Płocku. Płock, Wyszogro
dzka 46, tel. 223-62.

004101
SPRZEDAM 2,30 ha pod zabudo
wę przemysłową w gm. Gąbin. 
Płock teł. 14-629.

004102
SPRZEDAM ciągnik C-28 1973 rok 
na chodzie. Nowicki Mirosław 
Białyszewo p-ta Goieszyn.

004113
SPRZEDAM dom piętrowy, budynek 
gospodarczy, działka 501 m kw. 
Płock, Agrestowa 26, codziennie 
15—17.

004114
TANIO sprzedam duży dom w su
rowym stanie Płock-Radziwie (z 
pomieszczeniami na hurtownię lub 
inną działalność). W "ozliczeniu 
może być mieszkanie. Płock 313-66.

004119
SKLEP ABC Jachowicza 9 oferu
je: przyrządy do ciecia glazury, 
wodomierze, wanny, brodziki, ze
staw EVRO 2000, zamki szyfrowe 
i TYTAN Gerda, szeroki wybór 
zlewozmywaków kwasnodpornych

001035
SPRZEDAM lub zamienię na 
mniejszy ciągnik C-385. Marek 
Godlewski, Pszczele, 09—204 Rości 
szcwo.

004051
SKLEP „Greta” z używaną odzie
żą z Zachodu zaprasza codziennie 
od 9 do 17. Ceny konkurencyjne 
Raz w tygodniu dostawa towaru. 
Płock. Wyszogrodzka 38

004079
SPRZEDAM 2 działki rekreacyjne 
nie urządzone 2 x 600 m kw. lub 
jedną 1209 m kw. w Matyldowie 
nad Jeziorem Zdworskim. Cena a- 
trakcyjna. Płock 34-642, 34-846.

004080

SPRZEDAM szlifierkę do wałów 
korbowych, wytaczarkę do cylin 
drów, frezarkę. Siedlce tel. 279-21.

003882

PRAWO DLA KAŻDEGO

MIESZKACIE PO i O Z K I
Z listu pani Bożeny G.: Chcę 

założyć sprawę o rozwód Czy po 
uzyskaniu rozwodu należy się po 
kój mężowi? Mam dwa pokoje: w 
jednym mieszka mój brat, a w 
drugim ja z mężem i dwójką ma
łych dzieci.

Jeżeli małżonkowie przed roz
wodem zajmowali wspólne miesz
kanie, sąd w wyroku rozwodowym 
orzeka także o sposobie korzysta
nia z niego przez czas wspólnego 
w nim zamieszkiwania.

Na zgodny wniosek stron sąd 
może orzec o podziale wspólnego 
mieszkania (jeżeli podział taki jest 
możliwy) albo o przyznaniu mie
szkania jednemu z małżonków, 
jeżeli drugi małżonek wyrazi zgo
dę na jego opuszczenie bez do
starczania lokalu zamiennego i po 
mieszczenia zastępczego.

Orzekając o wspólnym mieszka 
niu sąd uwzględnia przede wszy
stkim potrzeby dzieci i małżonka, 
któremu powierza wykonywanie 
władzy rodzicielskiej.

W wypadkach wyjątkowych, gdy 
jeden z małżonków swym rażąco 
nagannym Dostępowaniem uniemo
żliwia wspólne zamieszkiwanie sąd 
może — na źadanie drugiego mał
żonka — nakazać jego eksmisię. 
Może to nastąoić np. wówczas gdv 
stałe nadużywanie przez małżonka
gjppąr*

alkoholu, wywoływanie awantur i 
dopuszczenie się aktów przemocy 
stanowi zagrożenie dla życia i 
zdrowia lub spokoju drugiego mał
żonka i innych członków rodziny, 
zwłaszcza małoletnich dzieci.

Sytuacja mieszkaniowa rozwie
dzionych małżonków różni się po
nadto w zależności od tego, jakie 
mieszkanie wspólnie zajmowali. W 
przypadku mieszkania spółdzielcze 
go, jeżeli statut danej spółdzielni 
zawiera taką regulację, istnieje 
możliwość przyznania każdemu z 
małżonków innego mieszkania od
powiednio mniejszego. W tym ce
lu należy w jak najkrótszym ter
minie (najczęściej przyjmowany w 
statutach 6 miesięcy) złożyć pra
womocny wyrok rozwodowy z od 
powiednim wnioskiem w zarządzie 
spółdzielni.

W przypadku pozostałych miesz
kań rozwiązanie / problemu może 
nastąpić jedynie w trybie postępo
wania egzekucyjnego, tj. po orze
czeniu eksmisji przez sąd.

Podstawa prawna: kodeks rodzin
ny i opiekuńczy, ustawa z dn. 10. 
04.74 r. — Prawo lokalowe (j.t. 
Dz. U. nr 30 z 1987 r., poz. 165 z 
nóźn. zm.j. orzecz. SN z dn. 17.01. 
84 r. (OSNCP 8, poz. 144 Z 1984 
roku).

tik)

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
W dniu 6 stycznia br. dokonano 

losowania nagród za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki świątecznej 
PZU. Poprawne hasło brzmiało: 
„Skorzystaj z nowego grupowego 
ubezpieczenia pracowniczego wpro
wadzonego przez PZU”.

Spośród 194 poprawnych odpo
wiedzi wylosowano następujące 
osoby:

1) Alina Marcinkowska, zam. 
Cieszewo k. Drobina — serwis do 
kawy.

2) Wanda Wiśniewska, zam. 
OS—509 Mława, ul. Górna — su
szarka do włosów.

3) Bogusława Frynezak, zam. 
09—402, ul. Jachowicza — młynek 
do kawy,

4) .Zbigniew Piotrzkowski, zam. 
09—407 Płock, ui. Łachmana — 
suszarka do włosów.

5) Dominik Golus, zam. 09—500 
Gostynin, ul. Dąbrowskiego — 
książka Tomasza Manna „Józef i 
jego bracia”.

Osoby, które wylosowały nagro
dy prosimy o zgłoszeni: się do re
dakcji (Płock, Stary Rynek 27, I 
piętro, pokój 27) po odbiór na
gród.

KUPIE kontener, tel. 294-81.
094074

Partero 7 ^  dom jednorodzinny 
cherji Wy z Padwyżizonym stry- 
dział; w°da, ogrzewanie, c.o., z 
mość- c” p0w> 716 m kw. Wiado 
bł, f>t„,-Prmak Stanisław Płock 
2l. “oska 31A w godz. 18.30—

094094
z ha z budynkiem 

238-10 a,nym* okolice Łącka. Tel.Po 18.
_   001030

Pjkaeh11̂  nowy dom w Saai- 
Gąbin ‘n, Grabie Polskie gm. 

n* Wachowicz.
- —_______ 004046

“zbrojona działkę bu
kiem J* m kw. z małym dom- 
ski j„ V Córach (csiedle), Gawor- 
45, an Płock 11 Listopada 7 m.

004064

SPRZEDAM działkę budowlaną w 
Proboszczewicach 669 m kw., teł. 
201-31.

0040S5

SPRZEDAM tanio 3,10 ha, duże 
budynki gospodarcze, murowany 
duży dom. Płock — PodoIszyCe 
Południe naprzeciwko kościoła 
Waśniewska. Wiadomość godz. 10— 
—17.

004086

SPRZEDAM Opla Kadetta 1985 r. 
Płock 310-87.

001087

SPRZEDAM działkę budowlaną 550 
m kw. ogrodzona, działkę budowla
ną 580 m kw z budynkiem goep 
o pow. 72 m kw ogrodzoną, świa
tło, woda. Płock, ul. Jachowicza 31 
m 32 po 18.

004123

SPRZEDAM własnościowe M-4. 
Płock, tel. 283-95 lub 33-559.

, 004133
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URZĄD MIEJSKI w  SIERPCU
Wy d z ia ł  p l a n o w a n ia  p r z e st r z e n n e g o ,

BUDOWNICTWA i GEODEZJI

N  F  O  R  M  U  J

o propozycji wprowadzenia

E

ZMIANY W PLANIE OGÓLNYM
zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca

'"S sssssssssssssssssssysss/ssssssssssssssssssssssssss*

PT 
KLIENCI

Państwowy 
Zakład
Ubezpieczeń uprzejmie informuje,
że z dniem 1 stycznia 1992 utworzony został 

I Inspektorat PZU w Płocku z siedzibą przy 
ul. Dobrzyńskiej 17, a od m-ca marca 1992 roku 
przy ul. Królewieckiej - obok Poczty Głównej - 
telefony nr 293-30,241-15,286-37, fax 241-15 
IlnspektoratPZU prowadzi obsługę osób 
fizycznych i prawnych
ZACHODNIEJ części miasta od ulicy Bielskiej 
włącznie oraz gmin: Brudzeń, Stara Biała, Bielsk, 
Staroźreby, Radzanowo, Bulkowo. 
WSCHODNIA część miasta, Radziwie oraz gmi
ny Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Czerwińsk oraz 
miasto i gminę Wyszogród obsługuje nadal dotych
czasowy II Inspektorat PZU ul. Sienkiewicza 6, 
tel .299-61, 299-41, 245-03, fax 299-41.

W okresie przejściowym m.in. likwidacja szkód 
majątkowych /bez komunikacyjnych i rolnych/ 
prowadzona jest na ul.Tumskiej 20 tel. 289-02.

Szczegółowych informacji udzielają pośrednicy • 
PZU i pracownicy biurowi Inspektoratów.

Ubezpieczenia życiowe prowadzi nadal na tere
nie całego miasta Płock i Rejonu PŁOCKIEGO 
InspektoratUbezpieczeń na Życie - ul. Tumska 20, 
tel. 286-16,239-62,249-32,239-16.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 
KLIENTOM PZU 

A  |  życzą Pracownicy
W i  w/w Inspektoratów PZU.

ROZWIĄZANIE KONKURSU
„POLICJA”

kim wydarzyły się C24 wypadki
drogowe) ' . , .17 c (wskaźnik wykrywalności. 
zabójstw w woj. płockim wynos*- 
w ub. roku 100 proc )

18 b (działaniami policji w roi-, 
sce kieruje Komenda Główna »

1119* a (w skład Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych wchodzą. 
LOP. straż graniczna,- stras po
żarna, policja) .

20 b (maksymalna wysokość 
mandatu wynosi 200 tys. *») . . ■;

21 a i w woj. płockim dział® 
Komend Rejonowych Policji)

22 a (Skrót PPL oznacza Poste
runek Policji Lokalnej) .. ..

23 b (Oddziały Prewencji 
cji powołane zostały w celu - 
chowania porządku publicznej),

24 a (Kompanię Repreźen a J ą 
WP wystawiają jednostki nadwi
ślańskie WP)

25 a (odznaczenie takie tt0“zL 
członkowie oddziałów prewencji
pododdziały antyterrorystyczne) ; .

W tej sytuacji, aby trud czytel
ników nie poszedł zupełnie - 
marn^, postanowiliśmy wspmme _ 
Komendą Wojewódzką .PolfL  
przyznać nagrody nocieszema ma 
tych. którzy przysłali najwięcei od
powiedzi prawidłowych. Szesc o- 
sób popełniło w konkursie tyiKo 
po dwa błędy. Są to:

1) Katarzyna Kalinowska, Chód* 
kowo Wieś 96, 09—479 Bodzanów.

2) Agnieszka Jasińska, Słupno,
ul. Modrzewiwoa 14. .

3) Mariusz Jasiński, Słupno, ui.
ul. Modrzewiowa 14. „  .

4) Jacek Wańtuchowic*. 
Paeyńska, 09—541 Pacyna.,

5) Piotr Bielak, ul. Świerczew
skiego 27. 09—470 Bodzanów.

6) Łukasz Pietrzak, Biała Nowa 
19, 09—411 Biała Stara.

Oni otrzymują nagrody pocie
szenia, które prześlemy pocztą.

Zamieszczony w świętecznym 
numerze konkurs o policji okazał 
się dią czytelników zbyt trudny. 
Przyszły sporo rozwiązań, ale... ani 
jedno bezbłędne. Podajemy pra 
tyidłowe odpowiedzi:

1 b (w strefie zamieszkania o- 
bowiązuje prędkość 20 km/godz.)

2 b (w obszarze zabudowanym 
obowiązuje prędkość 69 km/godz.)

3 b (za kolumną pojazdów u- 
przywilejowanych jazda dozwolona 
jest w odległości 100 rn)

4 b (w woj, płockim pracuje 
prawie 1500 policjantów)

5 a (Komendant Wojewódzki 
Poiićji w Płocku ma jednego 
zastępcę)

6 a ẑ obowiązku używania pa
sów bezpieczeństwa w samocho 
cizie zwolnione są osoby posiada
jące odpowiednie zaświadczenie 
lekarskie)

7 c (światła do jazdy dziennej 
obowiązują od 1 listopada do 1 
marca) .

8 a (prawo jazdy kat. A i T 
można otrzymać od 16 lat)

9 b (w zorganizowanej kolum
nie może jechać 10 samochodów)

10 c (Komendant Główny Poli
cji nazywa się podinsp. Roman 
Hula)

11 b (wskaźnik wykrywalności 
przestępstw w woj. płockim wyno 
sil w roku ubiegłym 56,2 proc.)

12 a (na autostradzie i drodze 
ekspresowej zabronione jest par
kowanie)

13 b (na żądanie osób uprawnio
nych do kontroli ruchu drogowego 
kierujący pojazdem obowiązany 
jest okazać: prawo jazdy, dowód 
rejestracyjny i dowód ubezpiecze
nia pojazdu)

14 a (pojazd holowany w okresie 
niedostatecznej widoczności powi
nien posiadać trójkąt z tyłu po
jazdu i włączone światła mijania)

15 b (oznaczenie takie nosi po
licją kryminalna)

16 b (w pierwszych dziesięciu 
miesiącach 1991 roku w woj. płoc-

PORADY PANNY ADY
C Z U J Ę  S I Ę  O S Z U K A N Y

Droga Redakcjo! Piszę d j Was w 
ten grudniowy, ponury dzień w 
przekonaniu, że pomożecie mi roz
wiązać mój problem, a w ostate
czności pocieszycie.

Z Ewą chodziłem dwa lata. By
ło nam ze sobą dobrze. Mieliśmy 
się pobrać po moim powrocie z 
wojska. Zostało mi ieszcze pół ro- 

I ku. Czekałem cierpliwie i liczłem 
dni. Ewa w listach zapewniała 

| mnie o swojej miłości, 
i Podczas ostatniej przepustki do

wiedziałem się, że Ewa jednocześ
nie spotyka się z moim kolegą. 
Gdy ją odwiedziłem w domu za
chowywała się normalnie. Nie 
miałem odwagi prosić o wyjaśnię-

nie. Wiem, że nikt mnie nie okła
mał.

Co mam zrobić? Jak się zacho
wać? Nie ukrywam, że mi 
Ewie zależy, ale nie chcę W przy
szłości dzielić się żoną * kolegą.

JERZY

OD ADY: Sprawę należy posta
wić jasno — ja albo on. N*? 
możesz dłużej żyć w niepewności. 
Najlepiej ifdnak będzie gdy Ewa 
wszystko Ci wyjaśni. Rcz szczerej 
rozmowy się nie obejdzie.

0I SPÓŁDZIELNIA TECHNICZNO-USŁUGOWA 
|  im. W. WITOSA

w  Płocku, ul. Przemysłowa 21
P R

o g t a s i  a

Z E T A R G  PISEMNY O F E R T O W Y

na sprzedaż nw. pojazdów:

1. Wołga Gaz-24, osob. rok pr. 1977, cena wyw. 18.000.000,—

2. Star A-200 skrzyniowy, rok pr. 1970, cena wywoławcza 
32.000.000, —

I 5.

3. Star F-200 furgon, rok pr. 1369, cena wyw. 41.000.000,—

4. Jelcz 3W317, samowyładowczy, rok pr. 1976; cena wyw. 
17.000.000, —

I

i
i

i
i

Hurtowa sprzedaż bardzo 
dobrych używanych mebli 
holenderskich.

H n

G i A. Postbus 141,
7730 AC Ommen 
HOLANDIA tel/fax/0-031/ 

/5291/53601
004107

Jelcz 325 skrzyniowy, rok pr. 1983, cena wyw. 12.000.000, —

6. Kamaz 5320 skrzyniowy, rok pr. 1980, cena wywoławcza
15.000. 000,—

7. Sanok D-50 skrzyniowa, rok pr. 1974, cena wywoławcza
3.800.000, —

8. NRD IFA HL8011 samowyładowcza, rok prod. 1980, cena 
wyw. 5.000.000, —

9. NRD — IFA HL8011, samowyładowcza, rok prod. 1980, 
cena wyw. 6.000.000,—

PONADTO POSIADAMY DO UPŁYNNIENIA

silniki ora* inne podzespoły do samochodów marki Nysa, 
Robur, Jelcz, Kamaz i przyczep samochodowych.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie STU 
Płock, ul. Przemysłowa 21. Komisyjne otwarcie — rozpatrze
nie ofert odbędzie się w dniu 29 stycznia 1992 roku, o go
dzinie 10.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wy
sokości 10 proc. ceny wywoławczej. Oględzin można dokony
wać w godz. 7—15, w Zajezdni Płock, przy ul. Przemysło
wej 21.

Informacje telefoniczne pod nr tel. 292-95, 1266-57 lub 
235-92. Za wady ukryte spółdzielnia nie ponosi odpowiedzial
ności. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez poda
nia przyczyn.

SA-2
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"KĄCIK TO W ARZYSKI 
I  K O N C ER T ŻYCZEŃ"

DRODZY CZYTELNICY!

Z myślą o Was, redakcja "Tygodnika Płockiego" 
wprowadza bezpłatną rubrykę "Kącik Towarzyski 
i Koncert Życzeń" również ze zdjęciami.

Nadesłane informacje i zdję
cia będą drukowane w całości 

. np. o narodzinach, z podaniem 
imion rodziców, dziadków 
dziecka, wagi, wzrostu, płci, w J W B U B S B ^
którym szpitalu, no i oczywiście 
nazwisko lekarza, który pomógł 
maluchowi przyjść na świat.

Jesteśmy przekonani, że taki anons będzie miłą pa
miątką dla całej rodziny oraz formą podziękowania 
dla lekarzy. -

W "Koncercie Życzeń" natomiast będziecie
Państwo mogli przeka- ' 
zać życzenia swoim naj
bliższym, przyjaciołom 
a nawet wrogom.
Mile widziane zdjęcia z 
dedykacjami ze ślubów, 
imienin, uroczystości ro
dzinnych itp.

Zapraszamy naszych czytelników do udziału w 
tworzeniu stałych rubryk"Kącik Towarzyski 
i Koncert Życzeń".

Podarujmy sobie odrobinę serdeczności.

Po wielu latach numer naszego czasopisma dla wa
szych bliskich stanie się bezcenny.

O C Z E K U J E M Y  W  N A S Z Y fc H  
B I U R A C H  O G Ł O S Z E Ń

Płock, ul. Stary Rynek 27,teł. 277-66 
Kutno, ul. Podrzeczna 1 
Gostynin, p. Wolności 26, teł. 24-41 
Łęczyca, ul. Konopnickiej 14,tel. 23-45 
Sierpc, ul. Piastowska 1 la, tel. 75-13-68

■PRZYPOMINAMY!
21 stycznia br. Dzień Babci.

^ALETRA
Zakłady Azotowe Włocławek

Fabryczny Punkt Sprzedaży 
1 Gostynin ul. Zamkowa 18 
| tel. 40-76
CENY FABRYCZNE

- PO L E C A M Y
n o w o  o t w a r t y  S  K  L E P  
z  t a n i ą ,  p r a M e  n o w ą  
z a c h o d n i ą  o d z ie ż ą  u z y w ą i ią .

Płock, ul. Królewiecka 25, pawM9.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
t  K a n a l i z a c j i  w Kutnie

i n f o r m u j e  iż z dniem 1 stycznia 1992 rokii  ̂
-zgłoszenia o awariach należy kierować do 

. » , ., Działu Eksploatacji Sieci
Wodno-Kanalizacyjnej 
pod nr tel. 474-61 
na bazę Przedsiębiorstwa 
u l. Przemysłowa 4. sa-6.

Państw u
■  H. Sz. Sornatom

z okazji Nowego Roku
dużo ciastek I

ż y c z y  A n i a i  Mareczek

Im stw o f
INSPEKTORAT UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE w PŁOCKU

z przedstaw itielstwam i 
w GOSTYNiNIE,KUTNIE,ŁĘCZYCY i  SIERPCU

oferuje
ZAWARCIE UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ŻYCIE J Y P  D l "  

DLA O S Ó B  C Z A S O W O  PO ZO STAJĄCYCH BEZ . PRACY, 
D L A .R O L N IK Ó W  W . W IE K U  PR O D U KC YJN YM , : ■ 

I D LA  A B S O L W E N T Ó W  S Z K Ó Ł  "  ::
. NA SUMĘ UBEZPIECZENIA 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 2 5 ^ ' ,  . '

ZE SKŁADKA KW ARTALNĄ 9 0 .0 0 0  zŁ  

Świadczenia nasze obejmufo:

•ZGON UBEZPIECZONEGO .
• ZGON MAŁŻONKA 
•ZGON RODZICÓW l TEŚCIÓW
• URODZENIE SIĘ DZIECKA
• NOWORODKÓW MARTW O URODZONYCH 1 5 1

m  SUMY. UBEZPIECZENIA -  5.000.000-
5 0 1  •* . : t 2300 .000;
m  « .■ • - 1.000.000;

10 w M ’ . ' * -  500.000;
•; ■/, - ,  v -  750.000;

\V  UBEZPIECZENIU TYM OBOWIĄZUJE 6-c io  miesięczny OKRES KARENCJI-  
CZYLI ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE PO 6 -c iu  MIESIĄCACH 

OD D N IA  ZA W A R C IA  UBEZPIECZENIA.
^  G  — *

T s fs s s rs & s rfs s s s s s s s s s s s jrs s s s s rs s s s s /s s s s s s s s s s s rrf/y y p rs s
l  ‘

BYDGOSKIE 
KONSORCJUM 
RAIMTAtmYO- 

-INWESTYCYJN E S.A.
INSTYTUCJA  
FINANSOWA'1 

w ysperialijuw ana
w transferach kapitałów.

B Y D G O S K I  t

INWESTYCYJNE S.A

, . Masz wolne środki finansowe,
A  Inw estycyjne.

A Szukasz dobrej inwestycji?
Z G Ł O Ś  S IĘ  D O  N A S  —  

a b s o lu t n a  d ysk recja .
GWARANTUJEMY Klientom od pow ierzonej kapitału 

wysokie zyski tićzóńe w stosunku rocznym.
Qd kapitałów przeliczanych

★  3-m iesięeznyrh —• 42 procent 
•fit 6 miesięcznych — 49 procent 

*  9-m iesiec/nych — 54 prucent 
*  12-miesięcznych — 62 procent 

OFERUJEMY różne fot my i sposoby inwestowania kapi
tałów. także indywidualne.

PROWADZIMY równie? doradztwo finansowe i wszelkie 
mne usługi związane z obrotem kapitałowym, a także
powiei nictwo rhafąikowe

PROWADZISZ WŁASNY INTERES.
MASZ KŁOPOTY ZE ZDOBYCIEM SRODKOW 
LUB CHCESZ JE DOBRZE ZAINWESTOWAĆ 

PRZYJDŹ DO NAS —
JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG 

Płock, ul. Dworcowa 2 „NOWATOR”, tel. 271-10.

Z a p r a s z a m y

w godz. 9—15, środa w godz. 11-^17.
002887

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Mochowie woj. płockie

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż n/w sprzętu:

1/ ciągnik D-75, szt 1, cena wyw. 19.251.600,- 
2/ ciągnik C-360, szt 4, cena wyw. 10.465.200 -12.700.800 
3/ przyczepa wywrotka, szt 5,

cena wyw. 4.124.736 - 4.639.572 
4/ roztrząsacz obornika, szt 3,

cena wyw. 3.601.689 - 4.400.000 
5/ ładowacz "Cyklop", szt 1, cena wyw. 6.336.154 
6/ opryskiwaczszt 3, cena 2.307.410 - 2.964.304 
7/ kombajn ziemniaczany Z-664, szt 1,

cena wyw. 12.758.500
8/ prasa samozb. Z-224, sz t , cena wyw. 12.707.840 
9/ kosiarka rotacyjna Ż-036, szt 1, cena wyw. 3.087.000 
10/ samochód ciężarowy Kamaz szt 1,

cena wyw. 25.326.000
11/ przyczepa samoch. SZOP, szt 1, cena wyw. 8.971.200

oraz drobny sprzęt uprawowy: pług, glebogryzarka, 
przetrząsaczo-zgrabiąrka, rozslewacz nawozów Itp.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SUR w dniu 20 stycznia 
1992 o godz. 11,00. Przystępujący do przetargu winni wpła
cić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie 
SUR w dniu przetargu w godz. 8,00 -11,00. Maszyny moż
na oglądać codziennie w godz. 8,00 -14,00 w ZUM 
Bożewo, Ligowo, Mochowo.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Za wady ukryte Spółdzielnia 

l nie ponosi odpowiedzialności i nie uzupełnia braków^

SA/4

Likwidator Przedsiębiorstwa 
Sprzętu i Transportu 

Wodno-Melioracyjnego,
11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 48

■

ogłasza przetarg nieograniczony, na komple
ksową sprzedaż środków produkcii i wvoosa- 
żenia KGR-u Białobrzegi.

1/Maszyny budowlane o łącznej ceiiK )ław- 
czej342mlnzł
H  - zgarniarki, koparki gąsienicowe - szt 6 
H  - spycharki, ładowarki - szt 3 
H  - walce wibraqj ne - szt 2 
H  - agregat pompowy "Irys" - szt 1 
PI - dźwig - szt 1
2 /Środki transportowe o łącznej cenie wywoław-' j 
czej 156 min zł 
CU - autocysterna - szt 1 

TD - pogotowie techniczne - szt i 
O  - samochody typu Kamaz - szt 2 
□  - autobus - szt 1
CU - samochody dostawcze Nysa, UAZ - szt 2 
3/ Zaplecze techniczne o łącznej cenie wywoław
czej 748 min zł
HI - hala warsztatowa z wyposażeniem 
fH - stacja paliw •
Ul - wyposażenie placu budowy 
4/ Wyposażenie zaplecza socjalnego, cena wywo
ławcza 8 min zł.
Łączna kwota wywoławcza wynosi 1.254 min zł. Poza wy
posażeniem budowy oferujemy spycharki T-100M - 4 szt 
przy cenie wywoławczej 8 min za szt.

Wszelkich informacji udziela dział głównego mechanika - 
Barczewo telefon 457, telex 522394.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 1992r. o godz.
11,00 w siedzibie przedsiębiorstwa w Barczewie 
ul. Wojska Polskiego 48.

m  f

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
należy wpłacić w kasie przedsiębiorstwa 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11,00. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn._________

004059

Przychodnia Rehabilitacyjno - Lekarska 
przy SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW

"NOWATOR"
w Płocku ul. Dworcowa 2

Jednocześnie proponujemy prowadzenie 
leczenia rehabilitacyjnego przewlekłych 
schorzeń narządu rodnego u kobiet.

Dla osób, które zechcą  korzystać z naszych  
usług, in fo rm a c ji i  zap isów  dokonu je  
re jestracja  P rzychodn i S pó łdz ie ln i Inw a lidów  
"NOW ATOR” tel. centrali 220-11 wew. 230.

l i r '  J  .Z dniem 15 stycznia 1992r. świadczymy 
usługi inhalacji dróg oddechowych dla
wszystkich grup wiekowych w zakresie profile 
ktyki i leczenia - rewelacyjne mieszanki, lecze
nie oparte na komponentach zachodnich, a 
także z leków powierzonych. /.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 
1992 roku we wszystkie dni wolne od pracy 
można korzystać z przvjęć lekarza w naszej 
Przychodni w godz. 9 - 1600'

m
OFERUJEMY C EN Y KONKURENCYJNE.

SA-5

s“ ' : >  n r  ■y t  T%/r n m  'w S

s  WARSZTATY KOMPUTEROWE — JBM-PC. 23 godzin — $
ij — 2 godz. dziennie, w programie obsługa komputera, roz- ^
b wiązywanie zadań z matematyki i fizyki.
S NAUKA PŁYWANIA — 26 godzin — 2 godz. dziennie, s
N pływalnia w „Jagiellonce”, również z egzaminem na kartę ^
N pływacką. fc

PRAWO JAZDY — kat. A B T — rozpoczęcie 20.01.1992 r., ^
^ zakończenie 8.02.1992 r. Zajęcia codziennie o r a z :  S
S JĘZYK ANGIELSKI dla średniozaawansowanyćh, rożpo- S
S częcie 15.01.1992 r. S
S MASZYNOPISANIE — rozpoczęcie 21.01.1992 r. i
§ SA-10 §

l  i  „UNIK PŁOCKI STK. 6



OGŁOSZENIA DROBNE
Ku p n o  —  s p r z e d a ż

kę citteSifr'* C-360, kopacz-
M S ? ’ TdziaIkę, 1,7 ha- Pod-na. y marian* Janowek gm. Pacy-

004137

RÓŻNE
odc.hudzanie kompu- 

pro- 
przy

Wadzi &e«eracji
Ol Tan?ak âd K°smetyczny ' Jachowicza 32 (I oiętro).

âluzje338-55.
004054

>,TOMEX'* Płock, tel.

004069

napraw vĄr.DY ^ g w a ra n c y jn e  ora  
ł25p I2Rn »m,°Ch0dów: ° a c ia , Fia 

i s  7u- 0neza’ p ,«ck. nL Żró
Draszam. Zblgmew Wyszyński. Za

004070

magazynu powyżej^OSZUKUJĘ
być zi .I13.. Sortownię, może 
°04075 ?lkll m’ ° ferty nr
Stary Rynek 87. ”Tygodnik Pł°cki”

---- ---- 004075Ł0D2 ‘—"—-— ---- --------
40 mieszkanie kwaterunko

wa p{n̂  few., wygody -  zamienię 
18. ł0ck‘ Łodź. tel. 56-99-25 po

004081

pHU „RELAX” 
i n  Płock,
• Obrońców Płocka 11/1

tel. 251-78

Z A T R u D N
9 ,t ^ KWiZYTORÓW 

własnym samochodem.

SA-15

PRYWATNA Nanka Jazdy kat.
B. Sławomir Podgórski, Płock, Ga- 
wareckiego 3/26, teL 213-13.

004078
AUTOREKLAMA, płatna 
miesięcznie, informacje — 
plus 10.000 zł, Antczak 
Sierpc skr. 22.

1 min 
znaczek 
09—200

S-l/92

BIOLOGIA — korepetycje, magi
ster. Tel. 293-23.

•04117

CYKLINOWANIE podłóg, 271-33.
004076

PILNIE wynajmę mieszkanie chęt
nie umeblowane (z telefonem)* 
Płock 310-87.

004088
BÓLE nóg, kręgosłupa, głowy u- 
suwam akupresurą, masażem.
Płock, Lachmana 2.

004112
ZESPÓŁ muzyczny. 
Teł. 238-29.

Bale, wesela. 

004115
BEZBOLESNE ultradźwiękowe 
suwanie kamienia n&zębnege aęaz 
zabezpieczanie zębów przed próch
nicą. Płock, Szarych Szeregów 16, 
IX p,

004116

OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE

SPÓŁKA „Polsusz” zakupi każdą 
ilość pora, cena do uzgodnienia. 
Będkowo, tel. 141 lub 270, woj. 
włocławskie.

004129
OKAZYJNIE sprzedam 6 ha zale
sionego terenu w Słupnie koło 
Płocka. Czerwińsk, teł. 10.

004130
AUTO-KOMIS — auto-złom, sprze
daż części używanych. Słupno I, 
ul. Sosnowa 1.

004133

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
SPÓŁKI „IMPULS”

w  Płocku, ul. K olegialna 26 
O R G A N I Z U J E  

od 15.02.1992 r.
KORESPONDENCYJNY 

KURS KREŚLARSKI
w siedzibie szkoły lub telefonicznie podf̂ormacje 

nr 272-01.

I

I

!

!

004140
^Ł ,»BIS6BSe8«MMłP«!aê »rffł>aPŵil»Jł

MAGISTER korepetycje: matema
tyka, fizyka. Płock 273-51.
____________ __ ___  001118
POSIADAM da wynajęcia pomie
szczenie 70 m kw. w rejonie Po- 
dolszyee Pł. Płock, 360-39.

004120
PROWADZENIE ksiąg przychodów 
i rozchodów. Prowadzenie spraw 
kadrowyeh małych spółek. Płock 
teł. 263-54.

004121
WIDEOF1LMOWAN1E 
Płoek teł. 24-383.

ALARMEX . nowoczesne 
pieczenie pojazdu. 269-57.

Basiuk,

004056 
zabez-

004057
POSIADAM do wynajęcia 
dzielne mieszkanie M-4. 
35-391 po 16.

■amo-
Pfoek

004089
PIECZĄTKI — Płock ul. Bielska 
61, uf. Grodzka 1. Tanio, facho
wo, solidnie. Zapraszamy od 9 do

•04096
PRYWATNY Gabinet USG, gine
kolog — czwartki 16—18, soboty 
10—12; chirurg — wiórki 11—13, 
piątki 16—18. Płoek, Tysiąclecia 10 
(k. .Jubilata”). Informacjo 33-503.

604073

TRANSPORT ciężarowy teł. 295-01. i 
___________________ 004093 1

ZAMIENIĘ nowo M-S 48 m kw. 
w Kutnie na podobne lub wię
ksze w Płocku. Wiadomość: Jóź- 
wfak Płock, ul. Dąbrówki 1 m. 117 
po 16, Kutno tel. 335-75 kler. 84.
______________   004102

GABINET Ginekologiczny przenie
siony na ul. Tysiąclecia 10 (obok 
.Jubilata”) : dr Bladowska — pon.. 
wł. 16-18, dr Białecki -  Środa 
15.30—17, czwartek 18—19.30.

^  ■•■■■■ : 004100

SERWIS — pralki automatyczne, 
domofony, alarmy. Płock 312-59. 1

004106

ANTENY — 209-76.
003880

NAPRAWA telewizorów. Płock 
366-17.

003685
TELERADIOWIDEO — 
przystrajanie, Lachmana 
366-17.

naprawa, 
2, Płock,

003686
WIDEOFILMOWANIE,
229-69.

Gąsecki

003875

WIDEOFILMOWANIE, 
ski 226-78.

Łagodziń-

003933

USŁUGI gl&zurnlcze, Płoek 32*09.
003911

SOLARIUM — łóżko opalająca 
najnowszej generacji. Najtaniej:
Hotel „Petropól” I p. pok. 103.

003911

NAPRAWA i przeróbka kuchni te
zowych. Płock te!. 242-74. 004037

GLAZURA, terakota, boazeria, 
kleje w sklepie, Płock, Kwiatka 
22. > 004038

NAPRAWY telewizorów. Adamski, 
td.m-75. .

FRANCUSKI, wioski -  lekeje, 
tłumaczenia. Kutno teł. 474-09.

K-l-92

SERWIS telewizorów radzieckich, 
Płock 1 Maja 4/15, iel. 240-75.

004111

PIECZĄTKI -  Płoek, Tumska 6. 
Tanio, ssybke, solidnie. ZAPRA
SZAMY.

003992

PRZESTRAJANtE -  naprawa TV, 
wideo, SAT. TELEGAZETA — 
montaż. Tel. 321-97 Tarczyński.

004912

TY — stnrice. 899-05, Stypik.
003872

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCb” 
w  Bielsku 

w  l i k w i d a c j i

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZO., *
na sprzedaż następujących nieruchomości:

4.

■ działką, 

działką,

•  pow.

•  pow.

8,12 ha, cena 

0,07 ha, cena 

•  pow. 0,11 ha,

•  pow. 0,34 ha, eena

1. Sklep w  Klenie wio
wyw. 55 min. 

t . Sklep w  Gizynto z 
wyw. oo min.

8. Sklep w Leszczynie Księżym z działką, 
cena wyw. 100 min.
Punkt skupu żywca z działką, 
wyw. 250 min.

5. Budynek magazynowy wraz z terenem, e  pow. 0,0 ha, 
cena wyw. 400 min.

6. Działka w  Bielsku, o pow. 0,68 ha. eenn wyw. 160 min.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.1992 r., o godz. 10. w 
świetlicy Gminnej Spółdzielni.

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy 
Spółdzielni 8<>d2* 6,30 w diliu Przetargu do kasy Gminnej

II przetarg w tym samym dniu, o godz. 11.30.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny. Posiadamy do zagospodarowania bazy w Bielsku 
I Zągotaeh, prosimy o składanie ofert

S i  X. 5 004139

PŁYTKI lastrykowe o wym. 20 X 
20, 25 X 12,5, 25 X 25, 35 X 35 cm 
w różnyeh kolorach, parapety, sto
pnie schodowe poleca Zakład Be- 
toniarskj Maszewo Duże l i  k. Pło
cka, tel. 209-21.

003776

SPECJALISTA neurolog. Hanno 
Owczarz-Kosmider przyjmuje — 
poniedziałki 15.30—18.00. Płock,UL 
Miodowa 2 (budynek Przychodni 
Rejonowej nr 4.) ^

HOROSKOP
Baran — (21.03.—20.04.)

Wiele czasu spędzasz na rozmy
ślaniach o tym, co dobre, a oo z:e, 
a życie biegnie . często obok cie
bie. Zastanów s±ę czy warto trwo
nić je w ten 6posób. W piątek 
czeka cię wizyta kogoś spod znaku 
Raka. Wyjedziesz z nim na kilka 
dni. Uprzedź bliskich, aby nie było 
to dla nich zaskoczeniem.

Byk — (21.04.—21.05.)

Zawiniłeś i musisz ponieść karę. 
Niestety bywa i tak. Powinieneś 
pomyśleć jak zrehabilitować się w 
oczach kogoś spod zuaku Barana. 
Może wybierzesz się z wizytą. 
Kwiaty są prezentem zawsze mile 
widzianym. Na pewno uporasz się 
z kłopotami w pracy, ale wymaga 
to jeszcze czasu.
I

Bliźnięta — (22.05.-21.06.)

Dużo niespodzianek. Jedna z 
nich to telefon od kogoś bliskiego 
i oczekiwanego, który sprawi ci 
wielką radość. Otrzymasz też pie
niądze zalegle i równie nieoczeki
wane. W sobotę wizyta znajo
mych. Znajdziesz się w gronie o- 
sób, które lubisz i cenisz. Spę
dzisz czas przyjemnie.

Rak — (22.06.—22.07.)

Nie jesteś łatwy we współżyciu, 
zwłaszcza często się obrażasz i 
przywiązujesz zbyt duto wagi do 
drobiazgów. Pomyśl tak pozbyć się 
tych wad, które utrudniają ci ty
cie i nie zjednują przyjaźni na 
którą w gruncie rzeczy zasługu
jesz. Dobry dzień — czwartek.

*CEat*a3ls‘a's*a0ł̂ ^  |

Kazimierz

(odcinek 12)

n / ^ r5 k? słaba forma protestu, ale i ton jakim został wyraio- 
"  Alt’2't s}abo;’ć oporu, toteż Edyta rzuciła beztrosko:

ga<3atliwMśc^C»hanie’ chyba nie obawiasz si?. że zanudzę cię swą
*vmTL Właśnie brzmi niepokojąco... — Nora usiłowała żart obli- 

Kiedv m zamaskować swoje wahanie, a właściwie kapitulację. 
Edyta n' za^ b i ła  się w miękkie poduszki otomany, tym razem 
się nar, • ruszyła do kuchni by przygotować kawę, lecz nachyliła 

lei plecami i rzuciła stłumionym głosem:—- pa 11 micuhiui j rzutna stłumionym głosem:
0strzetT><?tasz. mo ê słowa Pfzy naszym pierwszym pocałunku? 
chees,  „ am.’ że Pami<?ć. tamtej chwili nie opuści cię i znów *e- 

Drzezyć oodobne wrażenia.
Zostafa6 osz°łomionej prawdą tego stwierdzenia, zdawało się, że 
kiedv _DrZyfaDana na ^or?łcvrn, uczynku, toteż nie opierała się 
i ej SZv- Zuła D:eszczotliwy dotyk dłoni który przesunął się po
tak trv!. f  Datem. Przylgnął płasko ponad dekoltem sukni. Chwilę
za pr7Vf  ! a!e wida<? nieruchomość dziewczyny i brak reakcji po
ślę nf>p- fT70'nym oddechem spowodowały, że dłoń wolno zsunęła 
śm:es,iu ''odnocz-śnie usłyszała tuż orzv uchu cichy, stłumiony 
chwi]e „ .a D',tem Poczuła, że jej pierś ujmuje władczy uścisk. W 

otem Edv,a znalazła się przy niej i szybkimi pocałunkami 
też ęoh! r'° 7P1 tvrarzv bv wreszcie opanować usta. Nie zdała
gi Edvł« snrawy kifid\ w chwilę potem została obnażona, a war-yty sunęły po jej ciele.

!

i1*v>.

r° ^ t o ! &ne gabinetu Igliddego było łatwiejsze niż odbycie * nim 
t rowadzil właśnie wykład, ale Poszwa raczej nie zain- 

bycje :;anv. iego treścią, nostanowd wykorzystać ten cza? na od- 
bard.zipł rn'er7’onei również oogawędki z jego asystentem. Ta zaś 

So mteresowała niż odpowiedź na parę pytań które za- 
u,- a<-“ Profesorowi i to raczej dla upozorowania odwie-

Svr* vch właćriwvm celem było przyjrzenie się jego osobie. 
fo rs |^ f,nf, wvczuł. że swoboda z jaką powitał go Ziomek była ak* 
t‘;m ipJ?r?ba zamaskowania niepokoju, kiedy już dowiedział się 
gą sur-o, Postanowił więc tym bardziej okazać mu wro-

śc- ciekaw iogo odporności na tego rodzaju presję.
' chyłił t- m°g? panu służyć panie inspektorze? — Ziomek prze- 

— Osf nad biurkiem z nieco przymilnym uśmiechem.
Cycb nI!  nio. orzegladałem protokół z pana przesłuchań dotyczą- 
^zroku r^ ania Tańskiej.. — Poszwa ostentacyjnie nie odwracśł 
Et6fdy, ,„nd .twarzy magistra. — To istna mętnizna! Wiele szcze- 

wvmasa dokładniejszych wyjaśnień! 
i-go ua ?bvba nie moja wina... — Ziomek odchylił się do tyłu. fl 
Odn0^ < T b stał ^  z kol6i bardziej kpiący niż przyjacielski. — 

TN_afla?prn ściśle na stawiane mi pytania.p  JT1 SCI 5
>darze^Pt5t' ,rbari!o nastąpiło wkrótce po ustaleniu okoPczności 
n'ois7ci a , '  nniało charakter wstępny. Ale teraz pora na dokład-

Zlr,~..,USc,^Pnla.. -  ‘Omni '" °‘c'lJia •• — zimno wyjaśnił sierżant. 
7 zmarszczył brwi i odpowiedział krótko

atem proszę pytać

Na'Pad nastąpił na Benedyktyńskiej, kiedy odwoził pan Tań
ską po programie do domu. Jest to słabo oświetlona uliczka 
więc na jakich światłach pan jechał? '

— O ile sobie przypominam, raczej na miejskich...
— Jest to istotnie bardziej prawdopodobne... — Poszwa skinął

r  Takłe oświetlenie, aczkolwiek słabe, daje jednak moż
liwość lepszej obserwacji co dzieje się po bokach drogi

peh’yc’ »"**>>*■ *  w -
^  ua^ ra ®dz’e znajdowali się napastnicy? Przed wozem?

— Z boku. Jeden z nich wyskoczył na jezdnie zmUsza^ac mni«
S d ^ ć  g r S c  apietoieS^m ”  * * włc,fti 5 kaźai“mł wy-

b?i !am?
2  dwóch‘ Stali P° °bu stronach jezdni,

zatrzymywać się?y Jnv'a4ywait-V na i ^ką  sytuację, należało

człovdeka?! mia,€m f0bi<5?1 ~  wyłsucłmąl magister. — Uderzyć
, ^  chociażby — jeśli ni# dało się ominąć. Mógł pan również

skręcić nieco by potrącić go błotnikiem, zatŁn słabiej,^  T l?^co  
należało^ raczej przewidzieć, nie odskoczy w ostatniej chwili 

Ziomek zmierzył Poszwę już wyraźnie wrogim spojrzeniem.
“  ^icc stąd wniosek? — rzucił prowokująco.

mniemarde ** Poniekąd S0m *ię nasuwa* ale oczywiści# jako do-
“  Mego wspólnictwa w  napadzie? Do tego zdąża pana wywód? 

rd S ń S S r  * ewentualność: należy brać pod uwagę, zatem taką
Jakiż mógłby być motyw takiego działania?! Jeśli chodzi o

s s a j f r " by °być ^

— Widzę, że naazej policji nieobce są literackie źródła.. — To
chyba one pomagają jej do rozpościerania Skrzydeł fantazji -  
zauważył kpiąco magister. il‘"
.T  estety na tym warianty możliwości się nie kończą... — we-

s^hnął sierżant, nie zwracając uwagi na sarkazm ostatniej uwa
gi. — Bo wyjaśnień może być i więcej.

— Równie prawdopodobnych?
dainieB<> W'em'“ Na przy-k}ad' wykonywał pan poruczone za-

Ziomek odchylił się w fotelu i chwilę wpatrywaał się w sier
żanta jak gdyby ujrzał w jego ręku wymierzony w siebie pistofet

— Co pan wygaduje? — odezwał się wreszcie wolno, co spra
wiało wrażenie, że wydobywanie głosu przychodzi mu z trudnoś
cią. ■— Kto mógłby dawać mi takie polecenie?
odpowiedzi ° t0 mTl5e ma sensu, bo to pan powinien udzielić

— Na czym miałoby polegać to moje zadanie? Moi* chociaż w 
tej sprawie wyjawi pan swoje przypuszczenie?

~~.Na ^alezieniu się z ofiarą o oznaczonej porze w ustalonym 
miejscu. Reszta miała zostać dokonana w sposób uwalniający os- 
na od wszelkich podejrzeń.

Ziomek już na tyle opanował dotychczasowe zaskoczenie, że zdo
był Sie na uśmiech.

—■Nie taję, że pana podejrzenie zrobiło na mnie Wrażenie, 
gdyż od razu dostrzegłem jego słuszność, bo w istocie taka sytua
cja mogła zaistnieć. Toteż trudno by mi przyszło odpieranie tego 
rodzaju zarzutów, bowiem wszelkie słowne zaprzeczenia bałyby 
tylko zbędną paplaniną. Dostrzegam jednak promyk nadziei, który 
w anaczrtej mierze mnie uspokaja...

— Proszę go zatem wymienić.
— Ten mianowicie, że oskarżeni# nabierze powagi, ale dopiero 

kiedy zdobędzie pan dowody, że otrzymałem takie zlecenie, a tak
że na to, kto mi go udzielił, panie sierżancie...

— To istotnie trudna do pokonania przeszkoda — zgodził się 
pogodnie Poszwa — ale moi# z czasem uporamy się a nia...

— O Ile oczywiści# właśnie taki# podłoże miało to zdarzenie,

Lew — (23.07.-22.08.)
Tydzień zapowiada się spokojnie, 

choć pewna huśtawka' nastrojów 
spowodowana anomaliami pogodo
wymi wpłynie na brak dobrego 
samopoczucia. Nie warto się jed
nak tym zamartwiać. Weź się w 
garść i spróbuj r podniesioną gło
wą przebrnąć przez to wszystko.

Panna — (23.08.—22.09.)
Czekają cię rozkosz* podniobie- 

nią, a kilką imieninowo-urodzino- 
wyeh okazji to wielka gradka 
zwłaszcza w okresie kryzysu. Tro
chę sobie pofolgujesz, ale'w  mia
rę. W pracy spokojnie zwłaszcza 
pod koniec tygodnia. W niedzielę 
randka z Rakiem — bądź miły.

Waga — (23.09.-23.10.)

Tydzień podróży — trochę WO* 
czący, ale owocny. Załatwisz wici# 
spraw, a przy okazji uda ci «.0 
coś ciekawego kupić. Sprawy tth 
dzinne tęż ułożą się pomyślni#* 
słowem nie będziesz narzekać. Ni# 
ominą cię kłopoty za zdrowiem. 
Zaniedbałeś je i przyda się kura
cja.

Skorpi.n — (24.10.-22.11.)

Zbyt wiele czasu poświęcasz so* 
bie, mniej dostrzegasz innych. Ni# 
dziw się, że nie odpłacają wzajem* 
nością. Nie zyskasz sympatii jelłl 
nie potrafisz wyzbyć się egoizmu* 
Popracuj nad sobą. Taka chwil* 
refleksji będzie wielce pomociró i 
warto o tym pomyśleć.

Strzelec — (23.11.—21.12.)

Ktoś złoży ci wizytę, której siS 
nie spodziewasz i to w nieprzy
jemnej dla ciebie sprawie. Ni# 
martw się jednak, będzie okazją 
by wszystko wyjaśnić. W doniP 
kłopoty ze zdrowiem najbliższych 
nie pozwolą zrealizować planów 
na przyszły tydzień.

Koziorożec — (22.12.—20.01.)
Są sekrety i tajemnice, których 

nie powierza się nikomu, nawet 
osobom darzonym przez siebie 
szczególnym zaufaniem. Ni# za
wsze jednak potrafisz się do tego 
zastosować. Wypaplesz coś, a pa
tem jest już za późno i żałujesz. 
Rozważ to i spróbuj zapanować 
nad własnym gadulstwem.

Wodnik — (21.01.—20.02.)

Niełatwy był to tydzień dla 
ciebie, ale nadchodzący i przyszłe 
będą znacznie przyjemniejsze. Mo
że spróbujesz szczęścia w loterii, 
bo gwiazdy mówią, że fortuna ći 
sprzyja. Koniecznie w środę zate
lefonuj do kogoś spod z^aku 
Bliźniąt.

Ryby — (21.02.—20.01)

Nie wierz w to co mówią inni 
i nie słuchaj „życzliwych rad”. 
Przynoszą więcej szkód niż. pożyt
ku. Kieruj się tym, co serce i ro
zum dyktuje. Skorpion jest part
nerem, na którego zawszę możeśż 
liczyć, a taki człowiek to gwaran- 

*«ja pomyślności na cała życie. 
Może więc marsz weselny już nie
długo.

.^KRZYŻÓWKA

DALSZY CIĄG NA STR, 8

Pozioma: 1) 12 sztuk, 5) jej mle
ko jest najzdrowsze, 7) w aku
mulatorze, 8) zarys, projekt, p) 
przekąska po wódce, 10) imię żo
ny Ronalda Reagana, 13) śpiewa
ne w operze, 14) kotew przesta
rzałe, 19) wyraz utworzony z 
pierwszych liter kilku wyrazów, 
20) otwór w ścianie, 2l) buk po
łudniowy o bardzo twardym drew
nie.

Pionowo: 1) za krajem, gdy się 
jest na obczyźnie, 2) mnich, 3) 
garnek, miska, słoik, talerz, 4) ro 
dzaj pieśni, 5) tam zginęli polscy 
oficerowie, , 6) Zofia poufale dla

bliskich znajomych, 11) roślina 
zielona występuje na przydrożach, 
12) bóg kupców i Zł )dziei, 15) gre
cką bogini ze skrzydłami u ramion, 
16) bezbarwna ciecz występuj^s 
w korzeniu fiołka, 17) wieczor
ne uroczyste przyjęcie, 18) przypa
dek, zbieg okoliczności.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru 
nadeślą pod adresem redakcji 
(Płock, Stary Rynek 27) rozwią
zania na kartkach pocztowych 2 
dopiskiem „Krzyżówka nr 3*’ wez
mą udział w losowaniu nagród 
książowych.

STR. 7TYGODNIK PŁOCKI



TVP

14.01.— 20.01.1992 R.

PROGRAM 1

8.00 „Dzień dobry” — po
ranny magazyn rozmaitości

9.00 Wiadomości! poranne ,
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Gotowanie na ekranie” 

— magazyn kulinarny
10.00 ..Lalka'’ (9 — ost.) ~- 

„Dusza w letargu” — serial TP
11.50 Wiadomości
12.00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna , ,12.00 Agroszkoła
12.25 Ekonomika
12*30 „Dzień, w którym zmie

nił się Wszechświat” — serial 
dokumentalny produkcji an
gielskiej

13.20 Fizyka — właściwości 
magnetyczne ciał

13.50 Co, jak i dlaczego — 
Jak powstaje wiatr?

14.00 Chemia — berylówće,
ielazowee

14.30 Tele-komputer
14.50 Przygody kapitana Re-

rn o . .
15.05 Sezam — magazyn po

pularnonaukowy
15.20 „Świat chemii” — „Pra- 

eowity elektron” — serial do
kumentalny produkcji USA

15.50 Klub midi
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci: „Tik —

Tak” oraz film z serii: „Przy
gody Kaczorka Kwaka” (3) — 
„Królewski rubin”

17.15 Teleespress
17.35 „Narodziny firmy” (4)

__ elementarz przedsiębiorczo
ści , , „18.00 Family album — ame
rykański kurs języka angiel- 
ikiego

18.20 „W Sejmie i Senacie”
18.35 „Królik Bugs przedsta- 

__ serial animowany pro
dukcji. USA

19.00 „Wywiad tygodnia”
19T5 Dobranoc „Pif i Herku

les”
19*30 Wiadomości
20.05 Film fabularny
21.40 „Sprawa dla reportera”
22.20 Wiadomdścj wieczorne
22.40 „Giełda pracy — giełda 

szans” ,
23.10 BBC —. World Serv:c«

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes” i
8.39 „Denver — ostatni Di

nozaur” — serial animowany 
produkcji franeusko-amerykań- 
skiej , .

8.53 „Świat kobiet” — maga- 
*yn

9.20 „Pokolenia” — serial 
produkcji' USA

9.40 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język francuski (12)
16.23 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Fo.ko!ęnia” — serial 

produkcji USA
17.05 Przegląd kronik filmo

wych
17.35 „Pod wspólnym da

chem” (26) — „Nie ma już 
dzieci” serial produkcji
francuskiej

18.00 Program lokalny
13.30 Moja modlitwa , *
18.53 „Sztuka świata zached- 

niegó” (14) ~  „Kreacje z dy
stansem” ™ serial dokumen
talny produkcji angielskiej

19.30 Jeżvk angielski (14)
20.00 Non stop kolor -  

Knebworth 1990 -  Status Quo 
1 Robert Plant z Jimmym Pa- 
gem

21.00 Panoramą
21.20 Spbrt * - „21.30 „Espress reporterów
22.00 „Wincent i Theo” i2) — 

terial produkcji angielskiej
22.50 Pubhcystvka kulturalna
24.00 Panorama

■,*[£.1., . . 'A-l-l-Al1 ■

PROGRAM I

0(00 „Diień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole” 
9045 „Giełda pracy
10.05 „Dynastia”
11.50 Wiadomości
22.00 __ 16.00 Telewizja Edu.-ra-

eyjna
" 12.00 Agroszkoła 
12.25 Ekonomika
12.30 Piąty akt
12.45 Teielitera .
13.05 Spotkania z literatura 
1345 Wielkie historie małych

14?I5 Telewizyjny _ słownik 
bioaraf czńy historii najnowszej

14.45 Rody ooDke
15.15 Piąty akt .
15.30 Uniwersytet nauczyciel

ski
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla' młodych _ widzów: 

„Wychowawca” -  serial
16.40 „Sam‘ o sobie”
17.13 Teleezpcess
17.35 „Kinomania”
17.55 „Klimka zdrowego czło

wieka”
18.15 „Test”
18 30 „Encyklopedia . II woj

ny światowej”
18 35 „Zielona, linia”
19.15 Dobranoc „Rsdkowe ra

dości”
.19 39 Wiadomości
20.05 ,,Dynastia'’ serial

produkcji ' USA

21.00 Studio temat
21.30 „Inna Moskwa” — film 

dok.;
22.25 Wiadomości wieczorne
22.50 BBC

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.30 „Ulisses 31” .
8.55 „Świat kobiet”
9.20 „Pokolenia” — serial
9.40 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język niemiecki (14)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” — serial
17.00 Losowanie zakładów 

gier liczbowych Totalizatora 
Sportowego

17.05 „Meandry architektury”
17.30 „Allo, allo” (9) — serial
18.00 Program lokalny
18.30 „Era nuklearna” (2)

serial
19.30 Język angielski
20.00 Publicystyka kultural

na
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Moja piękna pralnia” 

film fab. ppod. ang.
23.05 „Reduta”
24.00 Panorama

PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35, „Przyjemne z pożytecz

nym” ■ . .......
10.00 „Na krawędzi mroku”

( 4 V .............................
10.55 „Sto lat”
11.50 Wiadomości
12.00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna
12.00 Agroszkoła '
12.25 Ekonomika„
12.35 „Cudowna planeta” (5)

— serial : ' * ' • '
.13.25 „Ginąca przyroda” (7) 

- -s e r ia l ' •
13.50 Jak, co i dlaczego — 

nasze zmysły
14.00 „Trzydzieści na pięć

dziesiąt, czyli noworoczna in
wentaryzacja,

14.15 Opowieści księżniczki 
Lilavati

14.30 Zwierzęta świata: „Bez
cenna przyroda” (18) .

15.05 My dorośli
15.30 Przez lądy i morza
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla młodych widzów: 

„Kwant”
17.15 Teleexpre.ss
17.35 „Telemuzak”
18.05 „Spin”
18.25 „Podróże do Polski”
18.45 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc „Dziwny świat 

kota Filemona”
19.30 Wiadomości
20.05 „Na krawędzi mroku” 

(4) _  serial
21.00 Program publicystyczny
21.20 „Pegaz” 21
21.50 „Interpretacje”
22.40 Wiadomości wieczorne
23.00 Family album — ame

rykański kurs języka ang.
" 23.30 BBC

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.30 „Łebski Harry” — serial
8.55 „Świat kobiet” — ma

gazyn .
9.20 „Pokolenia — serial 

prod. USA
9.40 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język angielski (14)
16.25 Powitanie
18.30 Panorama
18.40 „Pokolenia” — serial
17.05 ..Giełda” —
17.35 „Ci niegrzeczni chłop

cy’' (3) _  serial
13.00 Program lokalny
18.30 „Sydney Polłack — 

wszystkie moje filmy są oso-1 
biste” film dokum.

19.30 Język francuski (12)
20.00 Rewelacja miesiąca (1) 

25-lecie Metropolitan Opera w 
Lincolm Center — galowe 
przedstawienie opery Giu
seppe Verdiego „Rigoletto”

21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 Rewelacja miesiąca (2)
24.00 Panorama
0.05 Pasmo hipermultime- 

dialne Marcina K.

p r o g r a m  i

8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Szkoła dla rodziców”
10.00 „Bill Cosby show”
1150 Wiadomości
12.00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna
12.00 Agroszkoła
12.25 Ekonomika
12.30 Saga .rodzinna
13.05 Muzeum XX wieku — 

Men Kampf, cz. 2
13.25 Trudna historia
13.45 „Ekstra” ' (2) — film do

kum.
14.25 Jeśli nie Osford, to co?
14.50 Telewizja Edukacyjna

zaprasza
15.30 Uniwersytet nauczyciel

ski,
6.00 Studio -7 proponuje
16.15 Teleexpress
17.35 „Prawo prawa”

17.45 „Tele-audio-video”
18.10 „Bill Cosy show”
18.35 „Raport”
19.00 „Reflex”
19.15 Dobranoc „Bouli”
19.30 Wiadomości
20.05 „Szpieg doskonały” (13 

— serial sensacyjny- prod. ang*
21.00 „Polskie Zoo” (powtó

rzenie)
21.10 Zespół publicystyki

„Zapis” przedstawia
21.50 „Rock w Rio” (2)
22.55 Wiadomości wieczorne
23.15 „Siódemka” w Jedym 

cc

PROGRAM II y

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
P.09 „Gazeta domowa’
8.10 ..Telewizja biznes”

A

& &

8.30 „Lucky Lukę” -- „Jesse
James”

8.55 „Świat kobiet” —- ma-
gazyn

9.20 „Pokolenia”
9.40 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język, angielski (44)
16.15 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” — serial 

prod. USA
17.00 Rqck; for Aids — tole

rancja
18.00 Program regionalny
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Zdarzyło się w Trze

ciej Rzeszy” (2)
22.45 „Obrazy, słowa dźwię

ki”
23.40 „Rockncc” 
24.00 Panorama

PROGRAM I

7.55 Program dnia
8.00 „Rynek egro”
8.30 „Na zdrowie:’
8.50 Wiadomości poranne
9.00 „Ziarno”

9.25 „5—10—15”
10.30 „Wojownicze Żółwie 

Ninja”
10.55 „Wędrówki Muzeum 

Wojska Polskiego”
11.20 Telewizyjny koncert 

życzeń
11.50 Wiadomości
12.00 Wędrówki dalekie 1 

bliskie
12.40 „My i świat”
13.00 „Siódemka” w Jedyn

ce
13.30 „Rodzina rodzinie”
14.00 Walt Disney przedsta

wia „Kacze oopwieści” i „Cał
kiem nowe życie” (3)

15.15 Z archiwum Teatru Te
lewizji — Franz Kafka „Pro
ces”,.

17.15 Teleexpress
17.35 „Butik”
18.00 Magazyn kulturalny 

„Wizje”
18.25 Serial filmowy
19.15 Dobranoc „Domel”
19.30 Wiadomości
20.00 „Polski - Zoo”
20.15 Film fabularny
21.40 Sportowa sobota
22.23 .„Mój styl”
22.55 Wiadomości wieczorne
23.25 Film fab.

PROGRAM 17

7.30 Panorama
7.35 „Peryskop”
8.00 „Ulica Sezamkową” ,
9.00 „Ona” — magazyn ko

biecy
9.30 „Tygiel”
10.00 CNN
10.10 Magazyn telewizji śnia

daniowej- - ■ •
10.40 „Tacy sami”
11.00 Polska Kronika Filmo

wa
11.10 Akademia polskiego fil

mu: ;.Krzvż Walecznych”
13.00 Zwierzęta świata: „Bez

cenna przyroda” (18)
13.30 „Klub Yuppies? — pro

gram dla młodzieży
14.00 „Wzrockowa lista prze

bojów Marka Niedźwieckiego”
14.30 Vademecum teatromana
15.10 Program dnia
15.15 Studio Sport

, 16.05 „6 z 49” — teleturniej
16.25 Losowanie ; zakładów 

g>w liczbowych Totalizatora 
Sportowego

18.30 Panorama,
16.40 Cvrr the raoon — film 

fabuł. prod. ang.
18.09 Program lokalny
18.30 „Wielka gra” — tele

turniej.
19.30 „Galeria 30 milionów”

. 20.00 Bydgoska gala opero
wa

21.00 Panorama
2120 „Słowo na niedziele”
21.25 „Bez znieczulenia”
21.40 „Pierścień skorpiona” ;(2) 

— serial - -  11
22.40 Glen Miller — koncert
24.09 Panorama

N iM ż i ó l a I

21.20 Słodkie kłamstwa 
film fab. prod. USA (93

22.55 „Okolice jazzu”
24.00 Panorama

PROGRAM I

7.55 Program dnia
8.00 .Tydzień”
9.00 „Teleranek”
10.00- Kino • telerąnka: „Spit 

mac Phce” (5)
10.25 Al Ca,pone junior — 

program trójwymiarowy 
10.30 „SWiat odkrywany” (6)
11.20 „Notowana”
11.45 Telewizyjny koncert

życzeń
12.15 „Armie. świata”
12.4.0 Tęćzowy musie — bo::”
13.25 Magazyn „Morze”
13.45 Film dokum.
14.45 „Smak życia”
15.25 „Telewrzjer”
15.45 W starym ki ni e : „Adą,

to ni • wypada” — komedia
prod. piolskiej'

17,15 Teleexpress
17.35 „Dziennikarze ujawnia-

ją”.. - .
18.10 „Parad se — znaczy

raj” ' f3)
19.00 Wieczorynka; --  Walt

Disney
Dale”

przedstawia. „Chip i.

19.30 Wiadomości
20.05 „Ryzykant” (12) . — se-

rial prod. ang.
21.00 Sportowa niedziela 
21.20 „7 dni .— świat”
21.50 Piosenki z kabaretu Ol

gi Lipińskiej
22.40 „Wokół wielskiej sce

ny”

PROGRAM II

7.30 „Przegląd tygodnia” :
8.00 „Ulica Sezamkowa”
9:09 Film dla - niesłyszących: 

„Ryzykant” (12)
9.50 Powitanie
10.00 CNN
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn przechodnia”
11.00 „Wspólnota • w kultu

rze”
11.30 Podróże w .czasie i 

przestrzeni
12.20 Animals” — program 

ekologiczny
13.00 Express Dimanche
13.15 „100 pytań do...”
13.55 „Rebusy” — teleturniej
14.15 Kino familijne: „Skarb 

w- ziemi niczyjej” (5)
13.15 Benefis Mikołaja Gra

bowskiego
16.15 Program dnia
18.30 Panorama
18,40 „Minilista przebojów”
17.10 Studio sport — Puchar 

Świata;! w Narciarstwie Alpej
skim '

13.00 „Bliżej świata”
19.00 „Wydarzenie tygodnia”
19 30 Galeria Dwójki
20.00 „Chciałam być pianist

ka...”
21.00 Panorama

PROGRAM I

13.25 Wiadomości
13.35 16.00 Telewizja

cy'jna . ..
13.35 Język francuski (W
14.15 Język niemiecki
1.430 Jeżyk ang'elski'49)
15.30 Uniwersytet ... .naik^

cielsk i , „j
16.00 St,ud' o 7 proponuje
1.6.15 „Luz” i
17.15 Teleexprcss
17.35 „Rokendrpler” ,
17.55 Sportowy hit

; 18.05 „Kraje, narody, 1
rżenia” . ...... ! !,;

18.45 „Alf” — serial' Pl° '
USA......

19.15 .„Dobranoc „Reksie
19.30 Wiadomości . ’ .
20.05 Teatr Telewizji — ,

Stefan Stawiński , „Scena r° 
dzinna”
' 21.00 „Good ' news.... fest!*2
(2U ' '' ’ :

22.00 . Program publicy51'
ny

22.30 Wiadomości wieczór^
22.55 BBC

PROGRAM II

16.25 Powitane
16.30 Panorama
16.40 „Sonda” — „Jak W ^

- chu”
17.35 „Biuro, biuro” . j 

„Błędna kalkulacja” — ser'3
18/00 Program lokalny
18.30 „Ojczyzna — polszcz}2

na”
18.45 „Zbliżenia, czyli to i 0 

wo o filmie”
19.25 Zapraszamy do „P" 

ki”
19.30 Język niemiecki (1*>)
29.00 „Prawo wyboru”
21.00 Panorama 

. 21.20 Sport '
21.30 „świadectwo dzie^3̂

— film fab. prod. ang. (r. Pr°
1988 — 64 min.) ..

22.35 „Extra” (10 — oStałn<
— „Seks i stosunki tn i^ z5 
ludzkie” serial dok.

24.00 Panoramą

rsssjrfJrssJfoTJń»»W»»MO!S6»aWWWaSfB(8«5O0BOBB(B0Ba«6B^^

A
ale z nas dwóch ja znajduję się o tyle w lepszym jxiłożeniu, że 
wiem jak dalece pan się myli!

— Mam nadzieję, że wierzy pan w swoje słowa... — Sierżant 
wstał 2 miejsca i po pożegnaniu asystenta ruszył na poszukiwanie 
jego profesora,

Tym razem już go zastał w gabinecie. Kiedy po krótkiej pre
zentacji zasiadł do kolejnej rozmowy, oznajmił przerywając wy
czekujące milczenie Iglickiego:

— Przyszedłem do pana w sprawie śmierci Tańskiej. Nie chodzi 
mi jednak o to! czy pan ją znal, lub jakie ma pan o niej mn ema
nie, bo to niezbyt mnie interesuje. Natomiast pragnę zasięgnąć u 
pana nieco informacji jako znawcy pewnej sfery ludzkich wie
rzeń jak magii, czarostwa, czy innych tego rodzaju procederów 
czy zainteresowań ..

— A cóż śmierć Tańskiej ma z tym wspólnego? — z, nagłym 
rozdrażnieniem rzucił Iglicki marszcząc gniewme brwi. — Wpraw
dzie i dziś istnieją grupy czy nawet sekty satanistów 1 -to liczniej
sze niż sobie z tego społeczeństwa zdają sprawę, ale czyżby wzbu
dziły one zainteresowanie Dolicji?!

— Hm... Może to zainteresowanie nie mieć podstaw, ale w 
śledztwie nie wolno poniechać żadnego tropu. A właśnie natknę
liśmy się na pewle.7 szczegół. którv wymaga wyjaśnienia. Miano
wicie na ciele nhąrv znaleźliśmy trzy nacięcia, tworzące tróikat 
Czy mogłoby to stanowić podstawę do podejrzeń, że mamv do 
czynienia z wyznawcami jakiejś sekty, o której wspomniałem?

— Trójkąt, mówisż pan? — zainteresował się profesor -przesu
wając po twarzy swego rozmówcy krótkie spojrzenie, 'które 
jednak zaraz skierował na własne splecione na biurku dłonie. — 
Już zdaje się ktoś mnie, o to pytał... Zaraz, niech sobie przypom
nę... Tak tak, to był jakiś dziennikarz, zdaje się z Niepokalano
wa... Pałka, czy też Palik...

Tym razem to sierżant zainteresowały się usłyszaną wiadomością.
— Z Niepokalanowa? A więc zakonnik?
— Chyba tak. starszy iuż wiekiem. Właśnie on pytał mnie o 

znaczenie tego znaku, ale me w związku ze śmiercią tej pieśniar
ki..., •

— I czego się dowiedział?
— Tego samego co mogę powiedzieć i panu, a zatem niezbyt 

wiele. Wyraziłem parę przypuszczeń, między tńnymi to najbar
dziej prawdopodobne, że jest to element pentakli któregoś z  de
monów.

— A więc jednak?

— Istotnie,- nie można wykluczyć, te jest to sprawka jakiejś 
sekty czciciel? piekielnych mocy...

— Tego by jeszcze brakowało! — Sierżant pokiwał głową i do
rzucił tonem zawodu: — No cóż... Niewiele od pana się dowie
działem, ale'dziękuję 1 za te okruch/... ....

— Wskażę panu kogoś kto może okazać się bardziej pomocny! 
Iglicki w ślad za gościem wstał z miejsca, — Mamy tu ; specjali

stę i to nieomal fanatyka tej dziedziny, mianowicie starego Żwir-
skiego! Tego antyk-wartusza...

— Tak, słyszałem o nim... Ale nie wiem czy warto poświęcać 
więcej czasu tej, w gruncie rzeczy mało poważnej, poszlace... *" 
lekceważąco mruknął Poszwa kierując się już ku drzwiom.

Mimo braku odpowiedzi na swoje pytanie nie uważał wizyty z3 
nieudaną, dała mu bowiem możność obejrzenia sobie pana pr-J* 
fesora. przyjrzen a się lego drapieżnej twarzy starego sępa. jak ' 
zastanowienia się nad okazanym przez niego rozdrażnieniem na 
wzmiankę o śmierci Tańskiej. A także nie do pogardzenia był'3 
wiadomość o zainteresowaniach owego zakonnika-dziennikarza.

• • •

Sierżant Poszwa antykwariat Żwirskiego zpał równie dobrze ja^ 
i jego samego, gdyż od. lat się już znali a nawet przyjaźnili, czs”. 
go jednak nie skorzy byk sobie okazywać.

Mrok lokalu sklepowego tvm razem rozpraszało światło padają' 
ce również z okna znajdującego się w tyle pomieszczenia Do
strzegł więc od razu w głębi chudą sylwetkę starego, antyktirariu- 
sza pochyloną nad rozłożonymi na stolę foliałami. Na widok 
wchodzącego uniósł głowę i chwilę patrzy? w stronę drzwi, za
pewne nie rozpoznając na ich oszklonym tle przybvsza. DopieU’ 
gdy ten spytał z sarkazmem czy już go nie pamięta, rzucił zgry
źliwie:

— Tak dawno nie widziałem pana sierżanta, że to nic dziwnegT'

Po-szwa ruszył w głąb sklepu, zatrzymał się przy stole i zamias-t 
powitania dorzucił:

— Widzę, że jesteś zajęty, a miałbym nieco do pogadania;..

— To zależy o czym... burknął Żwirskj nie przerywając swój eg'1
zajęcia. . : •

— Takie tam ludizkie grzeszki... Ale warte obgadańia.
Żwirski odłożył trzymaną w ręku książkę.

— To jeszcze pół biedy, bo przestraszyłem się, że znów bę
dziesz mnie zanudzał swymi wątpliwościami...

— Wątpliwości pozbyć się niełatwo...

— A więc jednak? Że tc-ż nie zdarzyło się jeszcze byś przy
szedł dla zwykłej pogawędki... — mruknął antykwariusz z nuio 
zrzędliwego wyrzutu. — No dobrze, skoro już jesteś, chodź do 
mojej nory!

Ruszył w stronę przepierzenia, a kiedy już usiedli, Poszwa od:- 
zwał się:-

— Wyciągaj swoje piwo, bo trochę czasu chyba ci zajmę!

Żwirski ograniczył się już tylko do westchnienia, ale się,gnął do 
lodówki, wyjął butelki, a z szafki szklanki i bez ■ słowa postawił 
je na biurku. Odezwał się dopiero kiedy już otworzył butelki, 
rozlał trunek i podsunął gościowi szklankę:

— Masz opoj-u, twoje szczęście, że dbam aby mieć „je w , zapasie* 
Teraz mów o co chodzi?

Poszwa najpierw uniósł szklańkę, upił z niej sporą porcję, a do
piero potem rozpoczął dokłądrtie opisywać przebieg ;ś\voiek. docho
dzeń w sprawie Tańskiej, kończąc relację uwagą:

— Popełniam, śmiertelny grzech jeśli cliodzi o nasze przykaza
nia, podając ci tak szczegółowo przebieg śledztwa. Zaczynam jed
nak! żywić obawę czy Obejdę się beż pewnych specjalnych Wia
domości. Przyznaję to wprawdzie z odrazą, ale bęz tego wsparcia 
chyba nie ruszę z,miejsca... — zakończył z westchnieniem.

— Zabrakło własnych koncepcji staremu wydze? — ironicznie 
rzucił antykwariusz. •— I przyszło się do nudziarza Żwira?
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