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i JUŻ W NAJBLIŻSZY PIĄTEK WSPANIAŁY WIECZÓR 
Z „TYGODNIKIEM PŁOCKIM”

BAL ?
M  1

żalenie atrakcyjnie zapowiada się ten wieczór, przygotowywany specjalnie d  ̂
gjj| Was,, drodzy Czytelnicy. Na „Balu u Panny Ady” mają okazję spotkać się sa- 

* motni i zakochani, nieszczęśliwi i ci, co zarażają innych radością życia,;nieśmia
li i dusze towarzystwa — słowem wszyscy, którzy czegoś szukają albo chcą się Ę m 
czymś podzielić. Gospodyni wieczoru — panna Ada, której rubryka cieszy się wielkim 
powodzeniem u  Was, postanowiła urządzić przyjęcie, by. dać Wam okazję do wspania
łej zabawy, poznania nowych twarzy i może nowej miłości.

Pomieszczeń na bal użycza • Nie zabraknie konkursów, 
RESTAURACJA „BURGER — między innymi tańca i wyborów 
BOX” w Płocku, przy ul. Mio- Miss Balu. Wygrać w każdym z 
dowej 8.' Kto już tam był, wie, nich oznacza zdobycie znabomi-
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że warto odwiedzić ten lokal. 
Kto jeszcze nie zdążył — ma 
najlepszą okazję, by się o tym 
przekonać. Nie będziecie się nu
dzić ani przez chwilę!

To niemożliwe, tyle atrakcji 
przewidzieliśmy dla Was! Ze 
specjalnym programem artystyes- 

! nym wystąpią aktorzy Teatru 
| Dramatycznego w Płocku: Gra
żyna Zielińska, Jacek Mąka i 

; Janusz Hamerschmit. 
iSukien Ślubnych „Bi 
i „Galeria M” prży ul 
przygotowują pokaz r

tej nagrody, ufundowanej przez 
sponsorów balu. Są nimi:

XXVI SESJA RADY MIASTA PŁOCKA
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Obrady XXVI Sesji Rady Miasta Płocka poprzedzały liczne miasta. Nie takiego przewodniczą 
apekulacjc na temat jej przebiegu. Dotyczyły osoby przewodni- cy nie uczynił, 
czącego Rady Tadeusza Marii Taworskiego, planowanych w 
mieście podwyżek podatkowych i przekazania targowiska przy 
W. Królewieckiej spółce akcyjnej „TARGPOL”...

KILKU BALONÓW...

radnych PC o odwoła- 
Tadeusza Taworskiego z za i- 

■ cwanego stanow iska znalazł się 
n* Porządku obrad.

zmierzających do poprawy sytua
cji.

Mirosław Milewski wymienił na
wniosek z sali, członków PC. Są czył Józef Gutowski

Dlatego zwracam się do rad
nych z PC o wycofanie tego wnio
sku i skierowanie wszystkich 
swoich sił 4 na proponowanie i 
kreowanie takich rozwiązań trud
nych problemów, które w oczach mowanej funkcji, 
naszych wyborców zostaną przy
jęte i zaakceptowane — zakoń-

półtoraroczną pracę. Do czasu wy
boru nowego szefa ona właśnie 
będzie pełnić tę funkcję.

Prezydent Andrzej Drętkiewiez. 
zapytany przez .,TP” o komentarz, 
powiedział, że jest zaskoczony, 
ńię spodziewał się takiego finału, 
Nie chciał wyznać, z kim na sta
nowisku nowego przewodniczące 
go współpracowałby najchętniej.

Podczas przerwy, przed głoso
waniem, odbyło się spotkanie li
czącego 17 osb Obywatelskiego 
Klubu Radnych. Tadeusz Tawor- 
ski oświadczył na nim publicznie 
że bez względu na wynik głoso
wania składa rezygnację z zaj-

IiADNI NIEZALEŻNI

to: Franciszek Wiśniewski, To
masz Kolczyński, Jerzy Wojda
Stanisław Siemaszko, Henryk stkim _ wręczył swoją odpowiedz 

, wyborach wygranych LamparsJsi, Mieczysław Bąkowski, do której, jak oświadczył, nie ma 
P_ zez Komitety Obywatelskie czo- Anna Kozera, Wiesław Rekus.
,• X® *unkcje społeczne w Płocku Wystąpienie PC wywołało rep

Przewodniczący nie podejmował Wciąż kształtują sie nowe po-.

— Po
dyskusji z mównicy rady. Wszy- :dz?ałv w radzie. Radny Kubissa

poinformował o powstaniu nowe
go Klubu Radnych Niezależnych 
Ma on charakter pozapartyjny i

‘ Województwie powierzono lu- 
*iom najbardziej zaangażowa- 

g£.m "  oświadczył radny Milew- 
-k Przewodniczący dziewięciooso-

Kc",
stwierdził, że
prawowapia 

Rosood arczego
^yc^V p° nieść organizacje 

*• nie wywiązuje się ze swych 
j ą ^ laz^ów w sposób zadowals-

Rudnych
dziś cały ciężar 

życia społecznego, 
i , politycznego po- 

l /  . poji-
Przewodniczący zdaniem

kę że strony Józefa Gutowskiego 
Zwrócił on uwagę na mało mery
toryczny charakter zarzutów po
st awiony eh pr zew odo i c z ącęra u -

■ W.-zyrtki« były raczej, sąbjfoid - 
ne, mało konkretne, nie poparte 
faktami. Bałagan podczas sesji 
jest winą samych radnych, a nie 
przewodniczącego. Obrady są 
szczegółowo przygotowywane
wcześniej i. wtedy jest pora na 
wyjaśnianie wątpliwości. Tadeusz

nic do dodania.
— Autorzy listu i 

towarzysze s-posń Ra: 
wiosny ubiegłego ro 
„odebrania stołków

ich partyjni 
y Miasta o i 
:u dążą c.o 

wszystkim
pop

.radnych. Jest odpowiedzialny Taworski nie może ponosić odpo- dy. 
Piedowład organizacyjny i nieg o d n e  ‘. * regulaminem przygoto- 

> wan'e obrad. Nie łagodzi swo- 
1, . Postawa konfliktów miedzv 

ale wręcz je zaost-za 
n ;/1'lczn’-e ob”aża rajców, co oh- 
j. , a Ruto"vfet szacownego are- 

fUm. Kie podejmuje działań

wiedzialności za to, że nięktórzy 
radni robią demonstracje przed 
prasą. Akcja PC w ogóle ma wy
miar. nolityczny, a nie publiczny, 
wynikający z dobra nr'a sta. Od- 
w~łać. radnego, zgodnie z regula
minem, można Wtedy, gdy udo
wodni mu się działanie na szkodę

.
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U l
Z JOHNEM ROBERTEM CARONEM, 22-letnhn Amery- 
hiinem z Bostonu, rozmawiają KATARZYNA ZALEW- 

i MARCIN NIŚKIEWICZ.
ka

Hrtr, John- jak lo się siało, że 
Jechałeś do Polski?

łet"T ^ rzez cztery lata uczęszcza- 
czenń?0 . (iolleSu i PP lego ukoń- 
p 0j. H laico ochotnik Korpusu 
abv 1U- najlepszą okazję.
sWoift° 1 iedzić Polskę i poznać 
Wie 6 KOrzenie Moi pradziadko 
Weo-0D<TĈ odzdi ze Szczucina i Ko 
ciorn- , SU' Pfzed dziewięćdziesię- 
r>ówd niaty wyemigrowali do Sta 
Krir-n ■VJarna nazywała sie Elżnieta 
mi-, r. °nek Polska zawsze była dk> 
stam }nteresuiacvm krajem i je 
stern p ? nv zc 7 obchodzenia ie 

,Iakiem Cieszę się, 1 że ;m r 
go. moc P°lsce ucząc angielskie

* ™ J jS * *  . chz b.a najmłodszym 
Jesz? °rem vv Polsce. Jak się czu-

— Z jednej strony jest to dziw
ne uczucie, ponieważ moi ucznio
wie są 3—4 lata młodsi ode mnie, 
ale z drugiej stiony jest to dob
re, bo dzięki małej różnicy wieku 
oni czują, że mogą na mnie pole
gać. Ten młody wiek powoduje, 
że jestem bardziej eutuzjastycznie 
nastawiony do nauczania i mam 
nadzieję, że daje to dużo zadowo
lenia moim uczniom. Nauczanie 
mnie też daje dużo zadowolenia i 
mimo tego. że nie mam dużego 
doświadczenia, jako pedagog, to 
myślę że mói entuzjazm potrafi 
nadrobić brakujące wykształcenie 
i doświadczenie pedagogiczne.

— Co możesz powiedzieć o zdol
nościach naszej młodzieży? Czy 
łatwo nawiązałeś z nią kontakt?
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tym, którzy- z ramienia 
ci? KpmUotu. GHą-f ąjąlflki9ge -t 
jęli się trudńegó zadania prze; 
obowiązków . gosp^:'a?owania mia
stem i województwom. Charakte
rystyczne jest, że nie wspomina 
się o jakichkolwiek osiągnięciach 
tej ekipy, tylko kolejno podejmu
je się próby rozliczenia Wojewo- 

Przewodniczącego Sejmiku. 
Przewodniczącego Rady w imię... 
dekomunizacji (...) A więc pierw
sza sprzeczność, cytuję... „cały 
ciężar życia społecznego itd. po- 
wi-nny o od jąć organizacje poli
tyczne (czyt. PC)” i dalej „żapew 
ne powyższy wniosek nie, został
by zgłoszony gdyby p-zewodniczą- 
cy... (był grzeczny wobec jedynie 
słuszne j linii partii — przy-p. mój) 
—- czytamy w odpowiedzi prze
wodniczącego.

Tadeusz Taworski dwukrotnie 
domagał się, aby. powstali radni, 
obrażeni przez niego. Odpowie
dział jedynie . MlrosłaW. Milewski 
przywołując sesję, na której prze
wodniczący miął się o radzie wy
razić per „kilku balonów” (!),

Głosowanie było tajne. Uczestni
czyło w nim 43 radnych (z 45). 
Oddano 42 głosy ważne. Wśród 
nich 23 były za odwołaniem (czvl. 
wymagana regulaminem więk
szość bezwzględna) 1.9 przeciw. 
Grażyna Przybylska-Wendt, wice
przewodnicząca Rady, nodzickn- 
wała Tadeuszowi Jaworskiemu za

chce bardziej skutecznie działać 
na rzecz miasta i mieszkańców, 
podnieść sprawność funkcjonowa-
rra rady. Liczy 11 członków, choć 

'eszcze przewodnieza-A

Firma „Kras”, która przygoto- świetna ANIA ROMANOWSKA 
wała japońską „Yash.ce Patrio” ze Spółdzielczego Domu Kulturj-, 
— „voikswagen” wśród aparatów do tańca zaprasza dyskdżokej. 
fotograficznych, automat prosty
w obsłudze, doskonały 
czątkujących.

„Biała Dama” ubierze w suk
nię ślubną dziewczynę, która 
no:;n swego wybranego .właśnie 
na balu!

dla po- Reszta niech pozostanię1 tajem
nicą aż do piątku. Wstęp na bal 
z biletami, które można kupić 
w naszej' redakcji (Stary Rynek 
27, pok. 35) w cenie tylko 30 
tys. zł, wraz z kuponem zamie
szczonym w tekście. W ram?cn 
biletu „Burger-Bos” stawia ka“ 
wę z ciastkiem, resztę można 
zamówić według gustu i kieszeni 
indywidualnie. Wybór jest sze
roki, kuchnia smaczna i niedro
ga, drinki przyrządzone przez 
szkolonych w hotelu ..Marriott' 
barmanów. Na balu nie zabrak- 

Zespó! -Oświatowo-Konsulta- nie naszego fotoreportera, który
cyjny „Profesor” funduje miej- zdjęciami reportaż z e

imprezy na łamach „TP”.
Zatem do zobaczenia na balu* 

Wasza Ada
ZESPÓŁ OŚWIATOWO 

-KONSULTACYJNY

Pr sks

W
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ław

Redakcja

;h zeusłyszałam 
Niezależni mają głosować za od

wołaniem przewodniczącego. Rad
ny Kubissa przyznał, iż radny Mi
lewski spotkał s:ę z nimi i 
prze.dsta-wił bardziej konkretne 
-arżuty. a’e każdy głesował we
dług włai-nego sumienia.,

MANY,. MANY, MANY
Dżentelmeni nie mówią z regu

ły o pieniądzach, ale bywają do 
tego zmuszeni. Sprawy finansowe 
zajęły większą część wystąpienia 
prezydenta Drętkiewicza. Mówił o 
kłopotach ze skonstruowaniem 
budżetu. Potrzeby miasta to ok. 
600 ml-d, ą optymistycznie szaco
wane wpływy wyniosą 220 mld. 
Skąd wziąć resztę? Można szukać 
ratunku w budżecie centralnym 
bądź w kredytach. Pierwsza za
gadka została już rozwiązana. 
Subwencja dla Płocka wnio-sła 708 
min zł,, dla Kutna, miliard, dlp 
Gąbina -miliard, dla Gostynipa 4 
mld. dla Łęczycy 2,5 mld. Prze
wodniczący Sejmiku nazwał ten 
podział „zemstą ministra Misiąga”
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09-402 PŁOCK ul. Jachowicza 2 te!. 247-33

ses na prowadzonym przez sie
bie kursie komputerowym w 
dowolnym terminie.

Wśród sponsorów jest także 
niezawodne PZU z nagrodą nie
spodzianką!

Wreszcie „Balex”'  pozwoli spę
dzić zwycięzcy jednej z konku
rencji 10 bezpłatnych godzin w 
basenie „Jagiellonki”.

Na naszym balu nie będzie 
przegranych — „Burger-Box” 
szykuje atrakcyjne nagrody po
cieszenia. Spotkanie poprowadzi

zaprasza 31 stycznia 
o godz.19 na 

BAL U PANNY

ADY
w restauracji
“Burger-BoK"

Płock, ul. Miodowa 8

MB

Policja musi być poza wszelki
mi podejrzeniami — powiedział nu 
konferencji prasowej nowy mmi
ster spraw wewnętrznych — An
toni MACIEREWICZ. -  Jeże. i 
zdarzą się przypadki nadużyć z 
jej strony, muszą być natych
miast rozpatrywane i karane. Eli
ta polityczna państwa — dodał — 
też musi zostawać poza podejrze
niami i jeżeli chodzi o resoń 
spraw wewnętrznych kwestia ta 
zostanie rozwiązana.

Nurtującym dziennikarzy pro
blemem były plany Antoniego 
Macierewicza dotvczace pracowni
ków resortu. Minister zdemento
wał pogłoski o redukcji etatów o 
17 tysięcy, mówił o nowym nabo
rze funkcjonariuszy w wojewódz
twie warszawskim, a w pozosta
łych województwach o utrzyma
niu blokady etatów. O pracowni
kach i. współpracownikach byłej 
Służby Bezpieczeństwa powiedział:

— Moja Opinia nie może się 
przebić do czytelników. Uważam, 
że wszystkim wysokim urzędni
kom państwowym czy parlamen
tarzystom powinna być dana 
szansa wycofania się. Jeżeli z 
niej nie skorzystają, wtedy info~- 
macje o nich powinny być podane 
do publicznej wiadomości.

W swoim resorcie minister Ma
cierewicz nie przewiduje ponow
nej ostrej weryfikacji. Twierdz5, 
żs beda. musieli tylko odejść fun
kcjonariusze, pełniący w przeszło
ści wysokie funkcje partyjne.

Sprawą, o której dość szeroko 
mówił minister był problem afer 
gospodarczych. Zadeklarował „w 
nieprzemijającym terminie trzech 
miesięcy” \ zakończenie . afery 
ART-B oraz afery związanej z 
Funduszem Obsługi Zadłużenia 
Zagranicznego. Stwierdził nawet, 
ż-e do pracy w pionie aferowo- 
gospodarczym zostaną ściągnięci 
funkcjonariusze, którzy dawniej 
w nim pracowali i osiągali suk
cesy.

Antoni Macierewicz uważa za 
niezbędna kwestię uregulowania 
po:ęcia tajemnicy państwowej. W 
odpowiedzi na pytanie dziennika
rza stwierdził, że Polska jest kra
jem _ otwartym na wszelkie obce 
wywiady i istnienie ich do tej 
chwili jest niemalże oczywiste. 
Sprawa ta, jego zdaniem, musi zo
stać uregulowana, ponieważ „jed
ną ze _ słabości aparatu państwo
wego jest niepewność”.

— Będę dążył — powiedział je
szcze minister Macierev/icz do 
zmiany kodeksu postęoowania 
karnego, aby odciążyć policje, bo 
jest to praca prokuratury. Poli
cja musi koncentrować się na 
bezpośrednim utrzymaniu porząd
ku publicznego.

W kuluarach MSW mówiono o 
roli, jaka odgrywa powołań'.’ 
przez ministra na stanowisko do
radcy 23-letni .absolwent ast-ono- 
mii z Gdańska. Szeptano r a m i  
że młody doradca stawia min5- 
st”ewi horoskopy... Sprawę wy

jaśnił Antoni Macierewicz, który 
stwierdził, że doradca ten zasłu
żył się już bardzo w rozwiązywa
niu sprawy z Dybowskim.

Niepokojąca wydała się sprawa 
utrzymania bezpieczeństwa w 
strefie naszych wschodnich granic. 
Interesował się tym problemem— 
i jest to oczywiste — dziennikarz 
z agencji TASS. Minister stwier
dził, że granica ta jest kilkakrot
nie słabiej obsadzona od innych 1 
stan taki musi ulec zmianie, po
nieważ należy liczyć się z pew
nymi ruchami migracyjnymi i da
je to pewne zagrożenie. Na pyta

nie o rosnącą wciąż sprzedaż bro
ni i amunicji przez żołnierzy ra
dzieckich minister stwierdził, że 
nic mu o tym nie. wiadomo i że 
ostatno nie było takich przypad
ków. Zadeklarował jednak defini
tywne załatwienie sprawy ciągłe
go pobytu w Moskwie gen. Sarę- 
wicza.

W ciągu swojego krótkiego na 
razie „ministrowania” Antoni Ma
cierewicz dość 'dobrze poznał spra
wy całego resortu i wypada ży
czyć mu, abv zdołał zrealizować 
wszystkie swoje zamierzenia.
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PRAWIE 45 TYSIĘCY BEZROBOTNYCH
W  drutu SI grudnia 1991 r. w Liczba bezrobotnych nie posia- sób, PPIP „Instal” — 198 osób ł 

rejonowych biurach pracy dających prawa do zasiłku zwie- PBO „Petroblak" — 125 osób. 
woj. płockiego było zareje- kszyła się o 213 (w porównaniu Dla bezrobotnych rejonowe biu- 
strowainych 44.922 bezrobot- z poprzednim miesiącem) i wy- ra pracy dysponowały 415 oferta- 

nych, co stanowiło 16,5 proc. ogółu niosła na dzień 31 grudnia ub.r. ml pracy, w tym 311 dla kobiet, 
czynnych zawodowo w wojewódz- 11.763, co stanowi 26,1 proc. ogółu Przeważają oferty na stanowiska 
twie oraz 30,5 proc. zatrudnianych zarejestrowanych. robotnicze.
w gospodarce narodowej (poza Na dzień 31 grudnia 1991 r. 31 Największą liczbą ofert pracy 
rolnictwem indywidualnym). zakładów pracy woj. płockiego dysponowało Rejonowe Biuro Pra-

Najwięoej bezrobotnych zareje- zgłosiło zamiar dokonania zwoi- cy w Płocku — 312, najmniejszą 
strowało Rejonowe Biuro Pracy w nień grupowych na ogólną liczbę w Kutnie —- 5.
Płocku — 19.250, na drugim miej- 2.462 pracowników. Najwięcej zwol-
scu utrzymuje się Kutno — 11.84*. nień grupowych zgłoszono w Pło- Za pośrednictwem biur pracy 

Wśród zarejestrowanych bezro- oku — 14 zakładów na ogólną li- woj. płockiego w całym 1991 ro
botnych było 510 inwalidów, w cźbę 1.085 pracowników, w tym: ku nowe miejsca zatrudnijenia zna- 
tym 206 kobiet — co stanowi 1,1 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo lazło 6.976 bezrobotnych. Kursy 
proc. ogółu zarejestrowanych. Handlu Wewnętrznego — 250 o- szkoleniowe ukończyło 491 osób.

HARCERZE NADAL W  SĄDZIE
Płoccy harcerze stawili się na sji salę ćwiczeń dla Zespołu w oświacie w latach sześćdzie- 

kolejną rozprawę w Sądzie Re- Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, siątych i Sylwestra Sarzałę — 
jonowym w Płocku, pozwani Zarówno sala jak i stanica stały dyrektora Domu Kultury i Mło- 
przez Wojewodę Płockiego, któ- na posesji, będącej własnością dzieży w latach 1961—74. Na 
ry występuje w imieniu Skarbu ZHP, o czym świadczy zapis w wstępie rozprawy pełnomocnik 
Państwa. Sprawa jest na wo- księdze wieczystej. W 1972 ro- wojewody złożył pismo proceso- 
kandzie od ponad roku, a doty- ku bez żadnych wyjaśnień zo- we. Po przesłuchaniu świadków 
czy posesji przy ul. Kolegial-. stali wyrzuceni do pomieszczeń sprawę odroczono, by strona 
nej 21. Pełnomocnik Wojewo- nad kinem - „Przedwiośnie”, a przeciwna mogła zapoznać się z 
dy mec. Marek Dulęba pragnie całą posesję przekazano Cukro- pismem procesowym i do niego 
dowieść, że stała sie ona włas- wniom Mazowieckim. Harcerze ustosunkować, 
nością Skarbu Państwa przez z całej Chorągwi, jak i zespół c  . . na ostatecznv finał 
zasiedzenie. Mecenas Grzegorz „Dzieci Płocka” wierzą, że krzy- Lzesając na osiat *

S K 5 S  w S  j t s r  .s s ł j -
jej trwania i po zakończeniu aż Rozprawa w dniu 6 stycznia 
do 1972 roku mieli tu kolejno nie przyrrosla rozstrzygnięcia 
stanicę harcerską, dom harce- sporu. Sąd pod przewodnictwem 
rza. przemianowany w latach sędziego Wacława Banasika 
pięćdziesiątych na dom kultury przesłuchał kolejnych świadków: 
1 młodzieży. W 1957 roku harce- Jadwigę Golemewską, Danutę 
rze dobudowali na tyłach pose- Maciejewską, które pracowały

dość.
(mab)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Płocku informuje, te 
od 1 stycznia 1992 roku obowią
zują nowe zasady zawieszania 
prawa do emerytury, renty inwa
lidzkiej i renty rodzinnej luib 
zmniejszania wysokości tych 
świadczeń, wprowadzone ustawą z 
17 października 1991 r. o rewalo
ryzacji emerytur i rent, o zasa
dach ustalania emerytur i rent 
oraz o zmianie niektórych ustaiw 
(DzU nr 104, poz. 450).'

Okolicznościami powodującymi 
zawieszenie prawa do świadczeń 
lub zmniejszenie ich wysokości 
jest osiąganie przez emeryta lub 
rencistę wynagrodzenia bądź do
chodu z tytułu zatrudnienia (bez 
wizględiu na wymiar czasu pracy) 
lub wykonywania innej pracy za
robkowej albo pozarolniczej diziar 
łalnośoi gospodarczej, której wy
konywanie podlega ubezpieczeniu 
społecznemu np. z tytułu prowa
dzenia działalności gospodarczej, 
wykonywamia pracy na podstawie 
umowy agencyjnej luib zlecenia.

Emeryturę lub rentę inwalidzką 
zawiesza się w całości w razie 
osiągania przez zainteresowanego 
wynagrodzenia liub dochodów, któ
re przekroczą 120 proc. przecięt
nego wynagrodzenia będącego pod
stawą ostatniej waloryzacji.

Jeśli zaś emeryt lub rencista u- 
zys:k’'watłby z dodatkowej pracy za
robki lub dochody mieszczące się 
miedzy 60 proc. a 120 proc. prze
ciętnego wynagrodzenia przyjętego 
do ostatniej waloryzacji), to nie 
zawiesza mu sie wnrawdzie eme
ryt,u“y lub ronty imwaflidzkirii I 
lub XI grupy w całości, lecz 
zmniejsza świadczenie o sumę 
równa ?4 woc. tero rwzecietn-Po 
wynagrodzenia z ostek’5ej. walo
ryzacji. Natomiast renta inwar
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ludy zaliczonego do III grupy zo
staje pomniejszona o 75 proc., z 
24 proc. kwoty bazowej, przecięt
nego wynagrodzenia przyjętego do 
waloryzacji.

Należy dodać, że podane ogra
niczenia stosuje się także wobec 
osób Otrzymujących rentę rodzin
ną, rentę z tytułu wypadków przy 
pracy oraz chorób zawodowych.

Emerytom, którzy bez względu 
na wiek mogli przejść na emery
turę w wyniku zwolnień grupo
wych czy w razie likwidacji za
kładu pracy, do czasu osiągnięcia 
wieku uprawniającego do tych 
świadczeń na innej podstawie w 
przypadku podjęcia zatrudnienia 
lub prowadzenia działalności gos
podarczej zawiesza się emery’:urę 
w całości.

W związku z powyższym infor
mujemy. że w pierwszym kwar
tale 1992 roku:

1) kwota nie powodująca zimniej' 
szenia wysokości pobieranych 
świadczeń będzie wynosić 1.256.009 
zł miesięcznie brutto (tj 69 proc- 
przeciętnego wynagrodzenia będą* 
cego podstawą ostatnio przepro
wadzonej waloryzacji świadczeń 
po ubruttowieniu tego wymaga 
dzania od 1 stycznia 1992 r.‘) ;

2) kwota nie powodująca za wie'
szenia wypłaty pobieranych świad- 
czeń będzie wynosić 2.512.000 zi 
miesięcznie brutto (tj. 120 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia będą' 
cego podstawą ostatnio przepro' 
wędzonej waloryzacji świadczeń 
po ubruttowieniu tego wynagro- 
dzania od 1 stycznia 1992 r.). !

Obowiązek powiadomienia 
o wysokości osiąganych dochodów 
oraz oodięcia prowadzenia dzia* 
łalności gospodarczej bądź zatrua- 
niania spoczywa zawsze na świad
czeń i obiorcy.

WFmssaflasrtESwraBsrsEr...?ggBMg — gnu

UCHWAŁA RADY 
OSIEDLA KOCHANOWSKIEGO

Na wniosek przewodniczącego 3. 2 uchwały z dnia 9.12.1991 
Rady Osiedla Kochanowskiego r., które zostały podjęte — 
— Jerzego Szymańskiego, pod- uchwalone na wspólnym zebra- 
jęto jednogłośnie uchwałę w niu 4 Rad Osiedli PSMLW. 
dniu 13.01.1992 r. o wystosowa- Uchwały dotyczą również zebra
nie monitu do Zarządu PSMLW nia Grup Członkowskich oraz 
w sprawie zwołania zebrania zwołania Nadzwyczajnego Ze- 
Grupy Członkowskiej zgodnie ze brania Przedstawicieli PSMLW. 
statutem Spółdzielni § 106 pkt. Razem z ww. uchwałami zło- 
4, poprzedzającego Nadzwyczaj- żono dnia 13.12.1991 r. w Za- 
ne Zebranie Przedstawicieli rząd~ie PSMLW ogółem 39 list, 
PSMLW. Informujemy, że R a-. stron 103, podpisów 3282 człon- 
da Osiedla .... Kochanowskiego i ków PSMLW z 4 osiedli; w tym 
Rada Osiedla Tysiącleci^ wystą- Rada Osiedla Kochanowskiego 
piły do Zarządu i Rady Nad- 798 podpisów od członków Osie- 
zorczej PSMLW w sprawie ww dla. 
zebrań z następującymi pisma
mi: 4. 13.01.1992 r. Prezydium Ra-

1. uchwała z dnia 1610.1991 r. dy Osiedla Kochanowskiego do- 
Rady Osiedla Tysiąclecia i Rady starczyło do Zarządu PSMLW 
Os. Koehanowsk/ego do Rady pismo p maglajace w spraw ę 
Nadzorczej PSMLW w sprawie zebrań Grup Członk wskich i 
zabrania Grup Czlnnkowsk:cb. zwołania Nadzwyczajnego Ze- 
Uchwałę zŁżorto za pokwitowr brania Przedstaw;cieli.
r ’e ’ "** ą~iz e PSMLW
dnia 18.10.1991 r. Informujemy, że do dnia dzi-

2. uchwała Rady Osiedla Ko- siejszego Zarząd PSMLW igno- 
chanowskiego z 22.10 1991 r. do ruje wszystkie nasze wystąpie- 
Rady Nadzorczej PSMLW7, zło- nia choć sa zgodne ze statu- 
żone na ręce wiceprzewodniczą- tern PSMLW.
cego RN J. Lewandowskiego
w dniu 27.10.1991 r. (podpisy członków Rady)

PODATKI ANNO ’92
W PŁOCKU:

Rada Miasta uchwaliła następujące stawki podatku od nieru
chomości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części — ,660 zł/m. kw. 
pow. użytkowej.

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej — 26.000 zł/m kw. pow. użytkowej. ,

3. od pozostałych budynków lub ich części — 8.680 zł/m kw. 
pow. użytkowej.

4. od budowli 2 proc. ich wartości.
5. od m kw. pow. gruntów związanych z prowadzeniem dzia

łalności gosp., z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkal
nymi — 860 zł, pozostałych — 36 zł.

50 proc. ulgi otrzymują podatnicy utrzymujący się wyłącznie z 
emerytury lub renty i bary mleczne.

20 proc. ulgi natomiast przysługuje ludziom świadczącym usłu
gi: kowalskie, szewskie, rymarskie, kaletnicze, maglarskie, fry
zjerskie, optyczne, pralnicze, naprawy sprzętu AGD, introliga
torskie, zdunom i wytwórcom wyrobów ceramiki budowlanej.

Posiadacze psów zapłacą za swego pierwszego pupila 69.000 i 
tjdeż samo za drugiego i następnego. Emerytom i rencistom 
przysługuje 50 proc. ulgi.

W KUTNIE:

Mieszkańcy Kutna za nieruchomości płacą nieco mniej niż 
płocczanie. Odpowiednio w punkcie 1: 560 zł/m kw. pow. użytk., 
2 — 21 000 zł/m kw. pow. użytk., 3. — 7 000 zł/ m kw. pow 
użytk.. 4 — 2 proc. wartości, 5 — 700 i 70 zł.

Także psy kutnowian są nieco tańsze. Opłata za ich posiadanie 
wynosi 40.000 zł.

(mgj)

MELIORACJE W LIKWIDACJI
Rejonowe Przedsiębiorstwo Me- Likwidacja rozproszy wytkwalifl- 

lioracyjine w Płocku decyzją wo- kowaną kadrę techniczną, Mają- 
jewody zostało postawione w stan tek RPM także powinien być u- 
lifcwidacji Cała załoga, licząca ok. tazymywany w dobrym stanie, cią- 
170 osób otrzymała trzymiesięcz- gle konserwowany. Ta załoga 
ne wypowiedzenie (do 31 marca), sprawdziła się już w czasie wiel- 
Na terenie przedsiębiorstwa po- kiej powodzi w Płocku. Co sbinie 
zos amL jedynie niewielka grupa się w razie kolejnej katastrofy? 
osób. zajmująca się wyprzedażą Do utworzenia zakładu budżsto
nią i ątku. wego potrzebne są decyzje rzą-

Pracownicy starali się o utwo- dowe. 
rz-nie na bazie przedsiębiorstwa
zakładu budżetowego wojewody. (mgj)
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BANK W ROLI
OSKARŻONEGO

N a wpkao.de Woje^ódzkiie-sjp Są- wówczas zmianę wysokości li
du w Płocku trafiła sprawa bę^ działu człónkóWskiego t  5 tyś. zł 
precedensu: członek Banku Spół- na 2 min zł. To, że nie wszyist- 
dzielczego w Płocku występuje w kich stać na taka wydatek, było 
niej przeciwko swojemu bankowi, i jest oczywiste. W efekcie Rada 
Chodzi o naruszenie S atutu BPS B3 wykluczyła zaocznie kilka ty- 
i Ustawy Spółdzielczej, w wyniku sięcy członków. Stało się to bez 
czego powód pozbawiony został specjalnych ceregieli. Nie postara- 
swolch elementarnych praw. W a- no się nawet o próbę wyjaśnie- 
nalogicznsij sytuacji znalazło się nia sytuacji i przeprowadzenie 
kilka tysięcy ludzi, którzy stracili rozmów z wyrzucanymi członkar 
swoją własność we wspólnym ma- mi. I to właśnie było złamaniem 
jątku tego banku. Przynajmniej w zasad zapisanych w podstawowym 
tym kierunku zmierzały działania dokumencie banku, jakim jest za~ 
które stały się powodem wniesie- rejes rowany oficjalnie w sądzie 
nia sprawy do sądu Zwrócił na statut.
to uwagę wieloletni członek, któ- Takich oczywistych błędów Rada 
ry nie chciał rozstawać się ze która jest < przedstawicielstwem 
swoim bankiem wbrew swojej woli członkowskich rzesz, nie powinna 
i bez przestrzegania obowiązują- robić. Chyba że o coś innego za- 
cych w nim przepisów prawnych, interesowanym chodziło. Kto ma 
“Banki jak przystało na instytu- rację rozstrzygnie sąd. 

cje ze wszech niiar foóne zaufa- Akta sprawy, które obecnie tra- 
nia obracają pieniędzmi im po- fiły do Sądu Wojewódzkiego w 
wierzonymi. Tak było i w tym Płocku, mają już swoją historię 
przypadku przez długie lata. Najpierw zgodnie z przyjętą za- 
Wpłacone przez członków BP kwo- sadą były w Sądzie Rejonowym, 
ty służyły w różnych operacjach potem w drugiej instancji, a po- 
bankowych. przynosiły dochody i tern jeszcze w Sądzie Najwyższym, 
zyski obu stronom. W końcu jed- Minął rok i wróciliśmy ponownie 
n?k niewielka korekta statutu do Płocka, aby zgodnie z kom- 
przeorowadzona przez grupę osób petenciami sprawa znalazła swój 
wyklyczyła resztę nieświadomych finał na szczeblu wojewódzkim. Z 
strat ludzi. Stało się to na jed- dużym zainteresowaniem społecz
nym ?. zebrań, do którego porząd- nym spotka się niewątpliwie wor
ku obrad .z&oomniano” wstawić dykt niezawisłego wymiaru spra- 
ounkt informujący o zmianie sta- Wiedliwości. 
tutu.

W konsekwencji przeprowadzo- ZAN
swa

TRZY KARTY

DLA FRAJERÓW I JELENI
„Uwaga! Uwaga! Zwracamy się mi. Co na to anonimowy ogłosze- 

w szczególności do frajerów i je- niodaiwca, co na to Komenda Re- 
leni. Grajcie z nami w trzy kar- jonowa Policji w Płocku, co na 
ty, trzy krążki, trzy kulki. Zara- to prokuratura? 
biamy na was codziennie kilka Na raizie wiemy tylko, laik za- 
milionów, ale chcemy zarabiać reagowali młodzieńcy z Koszele- 
jeszcze więcej. Masz za dużo pie- wa — grają, jak gdyby nigdy nic...
niędzy, przyjdź do nas!”.

W połowie stycznia codziennie 
wielokrotnie można było słyszeć 
te słowa z głośników, zamonto
wanych na płockich targowiskach 
Pod ogłoszeniem brak było tylko 
podpisu autora. Gracze zaintere
sowani kto chce się pod nich pod
szyć, .porozmawiali” z obsługą 
nagłośnienia. W efekcie nadawania 
zaniechano, a oszuści nadal ro
bią szmal pod samymi głośnika
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BARANY NA EKSPORT
Ministerstwo Rolnictwa i Gos

podarki Żywnościowej informu
je, że kontyngent EWG na ży
wiec barani do realizacji w 
styczniu i lutym 1992 r. uzyska
ły następujące organizacje eks
portowe : „Animex”, „Agro- 
-Unia”, Fundacja „Młodzi Rolni
cy” i „Polcoop” po 300 ton, 
„Ovis-Pol” 79 i Tomasz Zamiara 
21 ton. Łącznie eksport może 
wynieść 1300 ton.

Ceny skupu żywca baraniego 
oferowane producentom przez 
eksporterów są zróżnicowane 
zależnie od kierunków eksportu 
oraz od wagi żywca. W „Ani-

a a n r

„LECZYMY
HUMOREM”

To tytuł Imprezy artystycznej, 
która odbędzie się w KMP1K przy 
pl. Narutowicza 5 w Płocku w 
poniedziałek 3 lutego br. o godz. 
17. Swój udział zapowiedzieli: 
Hanka Bielicka. Cezary Szczypior
ski i Tadeusz Woźniakowski.

Bilety w cenie 35.000 zł do na
bycia w księgarni i czytelni 
KMPiK. (ws>

meksie” za tusze 13—16 kg ofero
wano od 31.100 do 32.900 zło
tych. Fundacja „Młodzi Rolnicy’ 
za taką samą wagę płaciła od 
33.700 do 34.821 złotych. Naj
więcej, bo od 34.000 do 35.100 zl 
oferował „Ovis-Pol”. Najniższa 
ceny płacono za barany w wa
dze od 36 do 40 kg.

Podane ceny skupu jednego 
kilograma żywca baraniego wy
nikały z przeliczenia dewizowe
go na podstawie .. kursu walut 
NBP z dnia 23 grudnia ub. ro
ku, Aktualnie ceny te mogą być 
niższe o około 5 procent.

Podajemy adresy eksporterów!
„ANIMEX” Warszawa. ul. 

Chałubińskiego 8, tei. 30-09-32( 
30-15-07. '

AGIŁO-UNIA” Warszawa, pl 
Dąbrowskiego 3, tei. 26-39-54.

FUNDACJA „MŁODZI ROL
NICY” Warszawa, ul. Szkol' 
na 2/4, tei. 26-66-32, 27-45-40.

„POLCOOP” Warszawa, ul. 
Kopernika 30, tel. 26-23-63.

„OVIS-POL” Warszawa, ul 
Siewierska 13, tel. 22-21-51. 
65-95-813.

TOMASZ ZAMIARA 62-200 
Gniezno, ul. Budcwlanych 16/3. 
tel. 48-76 Gniezno.

UPRAWY MAKU W 1992 R.
Wydział Rolnictwa Urzędu Wo

jewódzkiego w Płocku informuje, 
że ♦rozporządzeniem z dnia 27 li
stopada 1991 r. (Dz U nr 12, poz 
489) minister rolnictwa określił 
wielkość powierzchni uprawy ma
ku na rok 1992. Dla województwa 
płockiego wynosi ona 345 ha ma
ku bezmorfioowego odmiany 
„Prżemko” i dotyczy gmin: Bedl
no. Bielsk, Brudzeń, Bulkowo. Da
szyna, Dobrzelin, Gąbin. Krośnie
wice. Krzyżanów. Kutno. Łanięta. 
Łęczyca. Oporów. Pacyna. Radza
nowo. Sanniki. Słubice. Stara Bia
ła, Strzelce i Szczawin Kościelny 

Jednostkami uprawionymi do 
kontraktacji maku są: Centrala Na
sienna — Płock i Centrala Nasien
na — Kutno. Kontraktacja maiku 
powiązana będzie z uprawą traw

nasiennych. Szczegółowych infor' 
macji udzielają ' właściwi ‘ tsrenoe 
bo  inspektorzy Centrali Na-sien' 
nych. . j

Przypominamy, że w dalszym 
ciągu obowiązuje ustaiwa o zapo- 
bieganiu narkomanii z dn. 31 Sty" 
cznia 1985 r. która zabrania wszel' 
kiej uprawy maku poza określona 
ww. rozporządzeniem Zakaz uprą" 
wy dotyczy również działek przy' 
zagrodowych.

Uprawa maku na terenie gmin 
wskazanych przez Ministerstwo 
Rolnictwa może być prowadzona 
jedynie w oparciu o urnowe ko®' 
traktacyjną z uprawniona jedno* 
stką ora.z na mocy zez.woleni-3 
właściwego terenowo Urzędu Gmi' 
n.y.

PLAN CELIŃSKIEGO
„Tym, którzy chcą być źli, ja 

pomagać nie będę. W tym regio
nie potrzeba firmy kapitałowej, 
nastawionej na kredyty „wysokie
go ryzyka”. Prowadzę w tej spra
wie rozmowy i być może za rok 
powstanie tu taka firma z udzia
łem kapitału zagranicznego Za
pewniłem Płockowi reklamę na 
rynkach finansowych, co daje mo
żliwość rozmów i wprowadzenia 
f ilii poważnego banku. ’

„Może za pięć Lat... jak się j 
szcze wiele nauczę... będę pr< 
mierem...”

To tylko kilka wątków konfe' 
rcncji prasowej senatora Andrze
ja Celińskiego z dziennikarzami 
płockimi. Wrócimy do niej w jed
nym z najbliższych numerów 
,.TP”.

(mgj)

KONKURS NA MM TEATRALNA
„Calineczka” Andersena w 

Teatrze Dramatycznym im. J. 
Szaniawskiego cieszy się dużym 
powodzeniem dzieciarni, można 
ją oglądać także w ferie, więc 
zachęcamy do podzielenia się 
wrażeniami ze spektaklu.

Nasza redakcja wraz z dyrek

cją Teatru ogłaszają konkurs n» 
najbardziej interesującą recen
zję. Najlepsze prace nagrodzimy 
i wydrukujemy. Można przy
nieść osobiście lub przesłać pod 
adresem redakcji.
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STRAŻACKI
BILANS

Straż Pożarna interweniowała 
w roku 1991 — 1305 razy, co sta
nowi spadek dio roikru ubiegłego o 
55 przypadków. Gaszono 955 po
żarów, 60 razy interweniowano w 
ramach działalności ratownictwa 
technicznego i chemicznego wy
konano również 141 innych toter- 
wencjS udzielając pomocy miesz
kańcom w różnych sytuacjach a- 
waryjmych. 149 razy wyjeżdżano 
do fałszywych alarmów oo świad
czy o małej dyscyplinie społecz
nej i prowadzi do wzrostu kosz
tów.

W czasie pożarów zginęło 9 o- 
sób, a 19 odniosło obrażenia.

BADMINTON
Z udziałem reprezentacji 11 

państw w Suwałkach rozegrane 
zostały V Międzynarodowe Mis
trzostwa Polski Juniorów w Bad
mintonie. Dwie zawodniczki ZKS 
Stal Płock wywalczyły w deblach

ustawionych przez trenera kadry 
narodowej srebrne medale.

Iwona Kosz grała w parze z An
ną Michalik z MKS Słupsk, a Jo
anna Jędrzejewska z Marzeną Li
piński z Wilgi Garwolin.

Są to pierwsze medale Mis
trzostw Polski zdobyte przez za
wodniczki z Płocka w tym roku.

(Jol.)

NAJTAŃSZY GAZ

PROPAN — BUTAN

P O L E C A
„G A Z P O L”

Płock — Borowiczki, ul. Harcerska 89 
(przy młynie) tel. 123-09 

Płock — Radziwie, ul. Kolejowa 
(przy stacji PKP) tel. 238-08

004240

TYGODNIK PŁOCKI STR. 2

V' )



W szystko zaczęło się 28 gru- prowadzeniem do niej zaczęły po- „SADROB” nie narzeka na ich
dnia 1990 roku. W Zakła- suwać się w dość szybkim tempie brak. Poza terenem naszego wo
dach Jajczarsko-Drobiar- Biuro Konsultingowe dokonało jewództwa, sprzedaje dużą część 
skich w Płocku zdecydo- wyceny majatku przedsiębiorstwa, swoich wyrobów w woj. skiernie- 

^ano się na prywatyzację. Wy- załatwiony też został istotny pro- wickim, a także na terenie War- 
brano nawet metodę — wzięcie w blem własności gruntów. Po za- sza wy i Włocławka. W planach 
tzw. leasing majątku przedsię- łatwieniu niezbędnych formalnoś- zaś jest opanowanie rynku woj 
oiorstwa. W owym czasie jego ci z poparciem Wydziału Rozwo- krakowskiego, a także rozszerze- 
Wartość wynosiła około 7 mld zło- ju Gospodarczego Urzędu Woje- nie zbytu na Śląsku, 
tych. wódzkiego sporządzono stosowny Jak twierdzi dyrekcja — cały

7~ Zęby przejąć to w leasing — wniosek i złożono go w Minis- świat idzie w kierunku garma-
Wowi dyrektor Raimund Paczków- terstwie Przekształceń Własnoś- żerki, właśnie ona cieszy się o- 

. spółka musiała zebrać ciowych Decyzję o prywatyzacji becnie największym popytem i 
gdzieś około 20 proc kapitału, tj. Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich daje największe zyski. Stąd też 

mld złotych. \V rachubę wcho- poprzez leasing podjął minister na dążenie do rozwoju i moderniza- 
a?ui pracownicy i hodowcy, z któ- początku października ubiegłego cji tej linii produkcyjnej. Wy- 
rymi mamy zawarte długoletnie roku. magać to będzie wysokich nakła-
umowy kontraktacyjne i są sta- Nieznacznie zmniejszyła się licz- dów na mechanizację czy rozbu
ja * . naszymi dostawcami żywęa ba udziałowców nowej soółki ak- dowę wytwórni pasz, która bez- 
urobiowego, kurcząt, jaj wylęgo- cyjnej „SADROB”, zmieniła się sprzecznie rozwiązałaby wiele pro-

„STOLBUD” CONTRA „KONSBUD

TRZEBA
W  głośnej w Płocku sprawie Stolarki Budowlanej  ̂ nie^interesów Skarbu Państw;

przejęcia przez warszawską złotych. Sam biurowiec , Q„.M-tńwł przez spóU«
spółkę z o.o. „Konsbud” 
majątku Zakładów Stolar-

S ł e g o ° S u  w y c^ o u o  na 160 (— e
min. Okoliczne grunty także były „Konsbud Nlk-u NIK ziexił

ki Budowlanej „Konsbud” pisa- kilkakrotnie droższe niż wycenie- nie W iło  rawy* wojewodzie
liśmy już obszernie w numerze ne przez firmę konsultingową ząr zbadanie^ tcI sp̂ nie prokura- 
49/91 „TP”. Teraz przypominamy proponowaną przez j „Konsbuu . ptóckiemu^ K^sbud -  Plo=k’

- - się” bliżej Urząd Skar-.

bud” szukał partnera, który po- „ . . .
mógłby mu wyjść z dołka. Wybór rządzeniem Wojewody FiocKiego 
padł na firmę „Konsbud”. W roz
mowach załogę „Stolbudu” repre-

Próbowałam porozmawiać z

zentował dyrektor 
Krzywiński i główna 
zakładu Ich aporty miały stano-

zakład został postawiony w stan becnym szefem ”Kgrzywińsk'm.
likwidacji. Procesem tym kieruje P*ock Wojcieche  .„..„y, riv-
mecenas Kazimierz Mosiński. T”
Wszystkie pensje zostały wypla-

iauiauu „r__ ____________  cone. dzęki wyprzedaży majątku.
wić 40 proc. majątku spółki Po- Ludzie oczekują natomiast na cd r , , nadpisywał w
__Rfl „„nr- Hl-j Tfnnęhn- nrawv pmiipvt.aln!> i nagrody ju- Sprawę Z teo0 -0 P i.łA.-oi

Wojciech mecenas Kazimierz MosińSKi. w sprawach Wars.a-
księgowa Wszystkie pensje zostały wypia- rektor odesł.J zapadają

cone. dzeki wyprzedaży majątku, wy pierdząc : sob;e

zostałych 60 proc dla „Konsbu- prawy emerytalne
du” nikt nie kwestionował. War- bileuszowe Niektórzy miast Pio- imieniu załogi urn 
szawska firma miała dać pracę niędzy mają w ręku wyrok są- me by.o 0waranci 
wszystkim pracownikom zatruci- dowy o konkczhośe, wypłat, na .udzi. 
nionym przv przekazanseh śród- jakie „Strlbud ’ i tak nie Stać.
kach trwałych. Ludzie zadowolę- Zakład wałczy z „Konsbud:m — \.ie  pam. .--- > da mojej
ni czekali na obiecaną poprawę o godne odejść e swoicr pracow- t z.mn zn_ueu ^  » kać. ri 
sytuacji Bezskutecznie Wkrótce ników, czyli odszkodowanie, kto- , ;.rwi Pi oponuj , h 
stało się jasne, że nie ma peł- re można by przeznaczyć na po- w 
nych gwarancji na pracę dla za- krycie zaległości finansowych. Do liwosci. 
logi „Stolbudu”. Niepokój wzbu- Prokuratury Wojewódzkiej zostało 
dziła wycena aportów Zakładów skierowane pismo, w którym

w której
zali udńkn a

jelenia zawsze•' . J . ! (-11

irwi Proponuję 
/ypoWi.dzą s.ę organa spia . ć-

(mgj)
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a^wDo gminy Biała Stara, malown- £ia się i t.-e.ia, i, miejscami, U yOmagal &ią - 
............  klasa (w okoli ach samej B.ałe ,) że nie miesz.ca

ro nicz.ych; z oża, "bu . aki cuk o-
cak i ziemniaki. Gospo- szy

czo położonej na niewielki.o 
wzgórzu, przytulonej do płockieg>
Kombinatu tak naorawdę nrzy- 
wiodły mnie... telefon' Co az vye,
częściej docie ał.y co nas 'nfomia cła stw o.oaukcja 04. orni z.*, 
cje, że źle się dzieje w gminne jest niewiele. Kilku olmków ho- 
teiefonii. Rozmawiałam wówcza ciu.e kurczęta — brojlery. Kiedyś 
z kierownikiem sieci okręgowej były jeszcze ow e, ale zła k n: n-
Mirosławem Bielskim (por. „TP” ktu a skutecznie ograniczyła ho-
nr 3/92). Przyznał wtedy, że istot- dowię.

wiaicz-nia o tym* 
z, zon.;. Nie no-iiictici v w akuu.dui odiiic.j Oidiej — hvłO KI U"

Lu_ze żyją z t adycyjnych up.aw wiedział, w jakim celu y. *
ono pot. zabne. Wójt który oie; w :ział swo.een: na oczy wiem— > -  ̂ .
peten:"., zaświąd zęn:a nie w•. «.* 1

MZŁj SIERBZIF. gminy

Kie ownik Gminnego O, od* 
Pomocy Społecznej. Małco zam 

Wieś polska starzeje się i wy- Wijniewska-Tumczewska 
ludnia, ta o.awda sprawdza się i da o swoich podopiecznych, u ^ 
w Sta-ej Białej. W ostatnim roku 30 osób otrzymuje stałą pbTiOw. ^  
w gminie zawa-to 63 małżeństwa, natoniast oomoc doraźną, lę 2 

że jeden z oczekujących otrzymał Zmarło 43 osób i mniej więcej by są płynne. ^ ê ‘aj30J ! emie- 
za nieczynny telefon rachunek o tym p zyszio na swmt. .Moczi u- y—c y^n ^ re-yodu Gmi

nie dwaj abonenci czekają na na
prawę już prawie trzy miesiące 
ale natychmiast nośle tam ekipę. 
Nie posłał. Jeżeli przypomnimv.

rwCu ’ • ^  gęsich, konsumpcyj- także wysokość kapitału założy- blemów, a także na modernizację 
r / cil 1 to są praktycznie zasadni- eielskiego. Przy niezbędnym 3,6 całej bazy wylęgowej, ale czego 

^erunki. W efekcie gotowość mld, zadeklarowano 5,2 mld kapi- się nie robi dla zwielokrotnienia 
Dnn około 350 pracowników i talu Brakuje jeszcze trochę, ale zysków.
P ur stu hodowców. pracownicy 1 hodowcy mają czas

w marcu 1991 roku nastąpiła do końca września. Rozpocznie — Analizowaliśmy wielkość pro- 
P zerwa w przygotowaniach do się, co prawda, spłata rat leasin- dukcji — dodaje • dyrektor Raj- 
p •̂.Watyzacji. Zmieniła się bowiem gowych przez okres pięciu lat — mund Paczkowski — i pierwszym 
«ada ; Pracownicza i wycofała w sumie 20 mld, ale dyrekcja i naszym hamulcem jest baza su- 
srudniową decyzję. Zwieszone zo- sami udziałowcy są dobrej myśli, rowcowa, chcemy ją powiększyć. 
DTIy, Prace nad wyceną majątku — Spółka zaczęła działać z Z analiz wynika, że rynki zbytu
nr* Slwbiorstwa i praktycznie dniem 1 listopada ub. roku — będą się zwiększać, więc wiel- 
p,..ez -~3 miesiące panowmł za- wyjaśnia Rajmund Paczkowski — kość produkcji też powinna się 
^°.1; przerwany próbami przeko- w tym' czasie też rozpoczęła się zwiększyć. Współpracujemy z za- 
2 , ia Rady Pracowniczej do tren- likwidacja przedsiębiorstwa Spo- kładem w Ciechanowie, chcemy 

” Prywatyzacyjnego' nić tytko rządzono jego bilans na dzień 31 utrzymać tę Współpracę, ponse- 
j:1? ? 2 dyrekcję i hodowców, ale października i' będzie un bilan- waż daje ona zatrudnienie na- 
^Kze wojewodę płockiego. Raz po sam otwarcia spółki. Na koniec szym pracownikom,
«z padał argument: trzeba uchro- stycznia nastąpi całkowita likwi-

Przed „popiwkiem”, dacja starego zakładu. Jeśli cho- Pracownikom nowej spółki- meOgr3n- . „pWiWMCUi , uauja ---  ̂7.............................. . . ” .sraniczye gdvż 011 cjzj 0 finanse to spółka nie zalega grozą zwolnienia, choc zmieniła
ac Przyczyną bankructwa. z żadnymi zobowiązaniami, a się forma zatrudnienia. Angaże są

Zakład jest niedoinwestowa- spłaciła jeszcze wszystkie stare czasowe, do 1994 roku, zaś  ̂ to czy 
7 ~  twierdzi dvrektor — i bvly podatki za przedsiębiorstwo i w zostaną przedłużone zależeć bę-

chptw- ■ uiązeryjnycn. uszia- zi 
f3'-0n. a-1acvch przetwórstwo dro- d 

e‘, 5ak- również - na noprawę d
„ : . Wlr]Ujemv

icowników chcemy nosć. 
dojść do tego, aby oddziaływanie .

środowiska/ i jednych i drugich szło w kie- — Zawsze będą jakieś przesu-
„ wymianę ' kotłowni runku ' poprawy działalności go- nięcia wewnątrz -  wyjaśnia dy-
t m g łow nię ' opalana nie mazu- spodarczej, efektywności produk- rekto-r — mamy trzy działy _ 1

b'-1 jest on ■ szkodliwy, ale cM i na tym chcemy osiągać zy- przesyłamy ludzi tam. gdzie jest

zyszło na świat. Młofzi
piewalący * na sume” *50 m in ' znie- ciskają do pobliskiego miasta, co- dzą. czyłi niedaleko Urzędu
cierpliwie,nie mieszkańców gminy raz mniej kobiet decyduje się na ny żyje soecyfrczna ^dzma. •
wvdaie z-ozumiałe trudne życie na wsi. Jest w gmi- ją siedmioro dzieci w wieku szso.wydaje się z.ozumła.e. nie mie.k-owośS w której liczba nym, matka nie pracuje, ojciec

gospodarstw pokrywa się z liczbą lubi zaglądać do kieliszka.
Niedawno kobieta 

przedwcześnie ósme, rr.a-twe ozie- 
cko. Cała smdemka na sobot" i 
niedziele została tez opieki. 
GOPS podj"ł starania o mniesz* 

Ubiegłoroczny budżet gminy czynie ich w placówce opiekuńczej

DŁUGO OCZEKIWANA 
CENTRALA

Piątek, 18 stycznia br. Siedzimy 
w reprezentacyjnym pokoju Urzę
du Stanu Cywilnego w Białej.

kawalerów.

LICZYC cudze pien ią d ze

Wójt Sławomir Wawrzyński, p ze- zamknął się w kwocie 12,5 mld W tym czasie rodzicielka zażyła
wodniczący gminnej .Solidamos- złotych. Wydatki były nieco już uciec do szpitala. Dzieci zo-
ci” RI, Witold Żółtowski (posia- mniejsze niż przychody. To ko- stał;
dacz pechowego telefonu) i ja

napędowym. ’■ skf. Zbyt mocno rozwija się kon- zapotrzebowanie. Przestawiamy się
z Rada Pracowniom kurencja zakładów ubojowych, ale na potrzeby klientów, aby prak- 

0^ 'anc?-one' zostały suk^es^m. Na, my mamy doświadczona kadrę i tycznie sprzedawać towar na bie- 
i..;e’°rnie kwietnia i maja 1991 też - chcemy być konkurencyjni. żąco.roku
^acł

i maja 1991 trż chcemr 
, zaoacłla dccvzja o ‘prywaty- Konkurencja powoduje walkę o 

? .i od tej pory prace nad do- rynki źbytu; Jak na razie spółka

dokończenie ze s t u  1 KONIECZNE PODWYŻKI
(za

towaną sumę 99.000 zł. W razie
nieobecności dziecka przysługuje

. _____ _ „ Pierwsza uchwala Rady doty- zwrot kosztów żywienia za każdy
p„, dó budżetu wojewódzkie- czyła przekazania w trzydziesto- dzień nieobecności-malucha. O no-
j,. ‘ ./Nzydenf mówił o koncepcji letnia dzierżawę terenu targowis- wych podatkach piszemy na str. 
s t S ^ 3’ •_.kt9ra preferuje Mini- ka przy Królewieckiej spółce_ak- _ 21 stycznia 1992 roku em

g g 1̂,przekazanie z  gminy Płock

____________ ___  _ gmina
^ r^Wo Finansów: dać biednym, cyjnej kupców z tego rynku. Roz- Płock straciła dziewictwo. Do tej 
Jcef b0gaci sobie jakoś poradzą mowy między TARGOPGLEM” a pory panowało przekonanie, ze 

to rozwiązanie demoralizują- - władzami miasta trwały już ci swoją dobrą sławę, także jako 
6k°nomicznie. 1939 roku. Ich finał jest korzystny miejsce inwestycji, region zaw-

dla miasta Umowę dzierżawną dzięuza unikalnej w skali kraju 
nadal bo yka się z pro- przygotowała niezależna firma umiejętności dogadywania _się_ pob!eliaSl>>

ojaiflt10 W-Vsyp;9ka ś ieH. W spr pjairstyc2ne] prane S Na owe
Westv̂ . Wiglede,! ryzyka in
świfj; siadła z 80 -raie-sca. v, 
Włosi-  ̂r-d° <̂ri’siej setki. , Fin 5.a Dl FRA. BI elegancko ta

konsultingowa. Ostatecznie przy 
ni:sie ona miastu 200 min. czyń 
szu z tytułu dżierżawry miesięcznic 

Świn"- * o j«-ła z tui mie v, Uchwała Rady zastrzega, że prze 
-■ do drugiej, setki. Firma kazanie może odbyć się jsdyn
Wiesiła

ca Izba Przemysłowa. Do or-

J.fpzmowy z Z.a ządem Mv. 
. ła-ze mieóskie z Mińska R
sta 7 a- ‘‘■mowy z 
^T}a^2a'n*;erGSC>waIv sIe nami za t
ty jsks

na podstawie tej umowy. Przed
stawiciele ...TARGPOLU” opuści’’ 
Salę Sejmową niezadowoleni...'

___ „__ __ r______ __ stały więc w domu (na utrzvrna-
rzystny bilans, ale, zważywszy na niu gminy) i otrzymały kuratora 

Obaj opowiadają o nowej cen- potrzeby gminy, nie jest to zbyt Rodzicom ograniczono prawa ro- 
trali telefonicznej, wymienionej z wjeie. Sąsiednie gminy, jak choć- d-icielskie.
50-numerowej na lOO-nutne ową. Brudzeń, mają może mniej Odkąd jedynym kryterium 
Została oddana w lipcu 1990 ro- pieniędzy, ale znacznie więcej wo- przyznania zasiłku dla bęzpO'bô * 
ku (!). Natomiast na przyłącza lu- dy. Tymczasem największy pro- nych jest owych 180 przepracowa-
dzie. czekali do czerwca roku na- blem (Białej Starej to jej br-alt. Pa nych diii, coraz więcej osób traci-
stępnego — całe 11 miesięcy, pod- kilku suchych latach studnie w je i przechodzi na utrzymanie
czas których poczta mogłaby za- większości gospodarstw n ie ‘na- gminy. Ojcowie rodzin znacznie
rąbiąc -pieniądze. Widać nie chcia- ^ają sję <j0 użytku. Rolnicy wo- częściej przepijają pieniądze, dla- 
ła. _ _ żą wodę z punktów czerpalnych, tego GOPS wybiera raczej pomoc

Mieszkańcy gminy, znudzeni często po kilkanaście kilometrów, rzeczową: zakup pieluch, ubrań, 
długim oczekiwaniem, sami zaczęli Jedynym ratunkiem są wodociągi, jedzenia itp. Jedno jest pew ne, 
budować linie, biegnące od ich które jak najszybciej przetną opieka społeczna w nowym bua-
gospodarstw do centrali. Pan Żół- gminę, wychodząc ze stacji uzdat- żecie wymaga jeszcze więcej
towski zat>łacił w czerwcu wraz niania wody w Białej Starej. środków,
z sąsiadem ponad 40 min zł za ? Pieniądze gminy to przedewszy-
km linii. Oficjalne podłączenie na- stkim dotacja z budżetu central- NIESFORNY PREZES
stąpiło 19 września. Od tej pory nego i podatek od nieruchomości
telefon działał może jeden, może od jednostek uspołecznianych. Upada SKR... Wieść gmimm
dwa dni. Teraz komunikacja od- MZRiP płaci np. za 230 ha będą- niesie, że wszystko przez Zarząd 
bywa się tylko w jedną stronę: cych własnością gminy. Gminy, który nasłał na prezesa
z Płocka do Białej. Przy odrobi- Ze środków własnych gminy po- prokuratora. Wójt mówi, że obo- 
nie szczęścia i ładnej pogodzie chodzą pieniądze na budowę du- jętność Wobec sprawy, o której 
można porozmawiać z niefortun- żego ośrodka zdrowia w Białej, za chwilę, naraziłaby władze gmi 
nymi abonentami. Przeznaczono już na ten cel ny na zarzut o korupcję. Otóż

—• Absolutna inercja. Beztroska. 1.200 min zł. Radni zadecydowali SKR utrzymywał się przez ostat- 
Nikt za nic nie odpowiada — p o -  także o współfinansowaniu budo- nie łata głównie z wywozu wapna 
wie wójt. — Widziałem kiedyś, wy i rozbudowy szkół. Te wydał- dekarbonizacyjnego z MZRiP. W 
jak jedna instalację robiło czte- ki pochłonęły już miliard złotych, tym roku prezes złożył rezygnację 
rech facetów plus kierowca, któ- z funkcji w SKR. Wkrótce potem
rego rzeczą jest kierować a nie NIE BĘDZIEMY SIE KŁÓCIĆ, został ogłoszony przetarg na_ ów 
pracować więc nie ruszył się z DO WÓJTA NIE PÓJDZIEMY intratny wywóz. Istnieje pódejrze- 
samochodu. Potem należy jeszcze nie, że dzięki kontaktom z P o 
pilnować, żeby nie trzeba było po — Środki masowego przekazu cownikami, prezes znał cenę 0- 
ni"h poprawiać. trochę utrudniły nam życie — u- ferowaną przez SKR. Konkuren*

W Proboszczewicach stoi od pra- śmiecha się wójt. Przedstawiała cyjną, ''tańszą o 500 zł ofertę, zło
wię dwóch lat podobna, stunu- one nowy samorząd jako wszech- żyła natychmiast firma jego cór- 
merowa centrala. Ludzie czekają mogący organ decyzyjny, woły- ki. 'Wygrała. Biznes is biznes, 
bezskutecznie na podłączenie. Wójt wajacy na każdą ludzka sprawę, SKR upada coraz bardziej, ale 
słyszy przeważnie, że WUT nie o niezwykle wybujałych kompe- serce prezesa o to nie boli. 
ma mocy przerobowych... tencjach. Dlatego Sławomir Waw

rzyński przyjmuje w swoim eabl- 
ŻYJĄ Z ROLNICTWA I... necie wielu . interesantów. Przy-

KOMBINATU chodzą w najróżniejszych spra
wach. Po poradę, 00 pomoc na*

W gminie Stara Biała, na ob- terialną, ro  zaświadczenia. — By- 
szarze 111 km kw. mieszka ok. 9 wa to czasem stresujące. Jeśli sa-
tys. ludności. Gmina ma 23 wsi i motna habćja dramatycznie noką- stko zresztą jedno do kogo. Usły- 
24 sołectwa. Największe to: Biała zir'e mi 700 tys. renty 1 pvta jak szałam:
Stara, Maszewo Duże, Kamionki, ma z tego wyżyć, to co ja mam — Żeby ludzie mniej interero- 
Proboszczewice. o^-ow ie^eć? — mówi wójt. Tnnv wali się tym, i!e za-abiaja wła-

Jest gminą typowo rolniczą i ^ię^z^an^ec chciał koniecznie u- dze, a bardz;ei tym ro jerz ẑtr 
niezupełnie typowo rolnicza, jak słyszeć od ojca gminy, co ma ?a- jest' do zrobienia. Pociesza m e  

się inaczej. Apetyty PC ha władzę j mawia wójt. Bliskość miasta i sadzić na oRciu ha, żeby rtrzv- to, że każ^a plotka na te—at m '-
Petrochemii daje się zauważyć, mać z tern rodzrńę. Zdarza ja sio łćh za”Ovków lest wyo^o-zy^r na- 
Całe Maszewo Duże np. to przede sytuacje komiczne. Pewna ▼'ani — Żeby każ^y wójt miał taką

KATARZYNA ZALEWSKA

nad pdziałami. W sprawach istot
nych dla miasta legitymacje zo
stawały w domach. Teraz stało

TRZY ŻYCZENIA WÓJTA

Poprosiłam Sławomira Waw
rzyńskiego. aby na koniec na~za’ 
rozmowy wyazR trzy życzeń-'a 
Do Ooat-znośm, złotej rybki, wszy-

gan-p„J?acii Dni Płocka w lipcu za- Przedszkola' w wysokości kosztów 
SUo zaprzyjaźnione Darmśtadt. żywienia, powiększoną o zryczal

wzięły górę nad zdrowym rozsąd 
kiem. Kto będzie następny? Wo
jewoda, mały Marszałek czy Pre
zydent? Kompetencje to zawraca
nie głowy, górą przynależność! 

Radni uchwalili nową opłatę za Tak trzymać!
MILENA 

GURD A-JAROSZEWSKA

niaki, a z tego dziś nikt nie wy- ma. Proszę mu kupić mieszka- ków malała, 
żyje. Generalnie gmina posiada nie...
gleby ezwartoklasowe, choć tra- Inny z kolei człowiek usilnie GURD A-JA RO«ZEWSF A

Przedsiębiorstw©"
Handlowo-Usługowe "RAK!t )

Płock, ul. Sienkiewicza 13a, teł. 256-49

A

004185

W związku ze śmiercią 
JERZEGO PETERY

Spółka Handlowa

& & A k -
przy ul. Gierzyńskiego 

została  rozwiązana
z dniem 3.XI. 1991 r. 

na mocy prawa.
_______  . ________004193^

100 m od przystanku linii miejskiej, 
z budynkiem gosp. o pow. 40 m kw. 
przystosowanym do prowadzenia 
działalności gosp.i aktualnie roz
budowywanym oraz z rozpoczętą 
budową domu.

Doprowadzona siła i woda 
bieżącą.

Płock, teł. 317-60 po 18.00.
■ __________  0042001,

kapustę czerwoną 
cebulę

z przeznaczeniem na export skupuje
Sp. C. "HAWEK" z Łodzi.
Informacje: Góra św. Małgorzaty 
k/Łęczycy, tel. 24

TYGOiłl^CPŁGCKI STR. 3



, ze środków własnych. Na pierw-
H B B M |  w m  Mk. ML. J L m  ma mm ma mm mmm mm m* m m msu nzytn, zagadnienia związane z o-

■  M B  ■  I l A n l l l l  n  S&i 8  3  tr*  chroną środowiska naturalnego w
' U l  ■  B i^ r  I I I  l \ l f l f  I l i a  l i  f f  »■  U l  h | m woj. płockim omawiali m.in. mgr

9  W P ' Ł l l l l l  l i i i  »  mtik Ł J i m S M . W... H w  iśl i  Janina Kawalczewska — dyrektor
I B M  I B  mm m  m  mm  I V  w n o i l H B i n  Wydziału Ochrony Środowiska UW
I  |  oraz inź. Andrzej Hasa —dyrektor

Państwowej Inspekcji Ochrony
Środowiska. Drugie seminarium 
dotyczyło problemów ochrony
środowiska, związanych z produk
cją MZRiP Głos zabrali najbar
dziej kompetentni, m.in,: główny 
inżynier ds. ochrony środowiska 
MZRiP mgr inż. Józef Pawłowski
i kierownik techniczny centralnej

W zalewie ofert szybkiego soką jakość, z operatywnością i W minionym roku oświatowym R edzfńsld  m§r ^
zdobywania wiedzy w za- elastycznością w reagowaniu na największym powodzeniem cie- p,“T  t w p  ,.rl

kresie nauki języków ob- oczekiwania odbiorców, bez czego szyły się kursy języków obcych, 1ci * r n k n  W śród tvch którzv co
cych. doskonalenia zawo- nie miałoby szans utrzymania się Naukę języka angielskiego pobie- „ S J T '  hLT o b ecnv ’Drezes Od 

dowego, dokształcania w najróż- w dzisiejszych realiach ekonomicz- rano w 79 grupach, języka nic- __ „„nf AndrLi Ruknw«ili
niejszych dziedzinach trudno cza- nych. mieckiego w 5 grupach, francus

I FACHOWOŚĆ
działu — prof. Andrzej Bukowski.

«iejszycn uzieazmacn iruano cza- uuctiucsu  w u  siuyacu, n autu a- T t f _ J r _ 7 nainre*nipis:7v.-h
eem wybrać tę najlepszą. Szuka- TWP współpracuje z instytucja- kiego w jednej grupie. Zajęcia — L 2 ‘ą tvDU w kraiu mi-
my firm najsolidniejszych, dają- mi, towarzystwami i placówkami to ważna informacja — odbywa- =kromnei 4-osobowei obsadv
cych gwarancję wysokiego pozio- naukowymi. Dysponuje liczną i ły się na terenie szkół podstawo- pracowników^ Efekty ich nr-icv
mu zdobywanej wiedzy, zatrud- wypróbowaną kadrą specjalistów, wych i w gmachu Politechniki, dowodzą że Stowarzyszeni- jest w
niających najlepszych wykładów- Skupia 45 tys. osób -  są wśród Zamówienia na 3-letnie szkolenie s f fb e z  dota-H
ców. To wszystko na korzystnych nich uznani naukowcy, pisarze, pracowników w zakresie nauki ję- I7 _ nJwrmśria tr, ‘ ’
dla naszej kieszeni warunkach publicyści, dziennikarze, nauczycie- zyka angielskiego złożyły Po- , P . " ] 1 p
finansowych. le, aktorzy i specjaliści wielu wszechny _ Bank _ Gospodarczy i ^  zalewie byle jakości — po

staw — na wiedzę i doświadczenie
le, aktorzy i specjaliści wielu wrszechny Bank Gospodarczy 
dziedzin. Kontakty TWP wkracza- Bank Płocki Spółdzielczy. _
ją poza zasięg ogólnokrajowy. Od Zorganizowano 2 kursy ekster- w y b ie T r T f e r t e " ^ ^ ^ ^ -
1982 r. Towarzystwo jest człon- nistyczne, pozwalające uzupełnić ^ w y k ła d o w c ó w  z naflenszimi
kiem Międzynarodowej Rady O- średnie wykształcenie osobom, f  . z  óć ie do5 'T\ vp
światy Dorosłych. afiliowanej które w przeszłości, z różnych L ^ S ^ u r u J o ś i  na
przy UNESCO. Bierze udział w powodów nie ukończyły szkoły T , 1 zfecenie ^ażdv Dro„‘ram za-

Łączy w sobie pónad 40-letme pracach Europejskiego Biura O- średniej. - J - - e - ^ p
doświadczenie, gwarantujące wy- światy Dorosłych.

TAKĄ FIRMĄ JEST 
TOWARZYSTWO WIEDZY 

POWSZECHNEJ.

/

Oddział Wojewódzki 
TW P

' r Płocku ul. Łukasiewicza 17, 
pok. 328 /teł, 293-08/

organizuje, zapewniając najlepszych 
wykładowców i konkurencyjne ceny:

□  kursy języków obcych: anielskiego, niemieckiego, 
francuskiego

□  kursy językowe dla specjalistów na zlecenie
/np. bankowej

CU kursy przygotowujące do egzaminów na wyższe 
uczelnie, w tym /to nowość!/ do Wyższych Szkół 
Plastycznych, Filmowych i Teatralnych

□  kursy przygotowujące do szkół średnich
CU kursy pedagogiczne dla wychowawców kolonii 

i obozów młodzieżowych
D  odczyty - wybitnych ludzi nauki i sztuki
□  każdy inny kurs, szkolenie, odczyt - na życzenie

zamawiającego

c,2* ^  S T . r r t :  &
c ł y t / gz zakresu: pedasosiki, psy-
chologii, medycyny i seksuologii. wymogow i
Zapotrzebowanie na tego rodzaju r T,,f3̂ .f;ćecI w oe„ do n«, , j  j,.z ur Już dztś możesz się zapijać na prelekcje iest bardzo duże. W , 1p7vltńw nbrvrh kurw
miarę posiadanych środków To- „ „  . -l, uwż-ze ucz-1-
warzystwo chce je prowadzić tak- Pipyf  ^  szkół średnich? Zadzwoń 
ze w innych miastach wojewodz- p(J(j nf tgI 293-03 (fax 293-08) lub
twa* , . , „ . , , . przyjdź: ZW TWP 09-400 Płock,

2 a zdobyte środki płocki nL Łukasiewicza 17, pok. 328.
Oddział TWP przygotował

KOLĘDOWANIE W  SZKOLE
9 stycznia w sali koncertowej czysto w bardzo ambitnych, 

Studium Nauczycielskiego w trudnych i mało znanych kolę- 
Płocku cdbył się koncert kolęd, dach oraz pastorałkach, 
w którym wystąpiły kolejno: Prawdziwie trudne zadanie i 
chór gospodarzy (Szkoła Podsta- sporą tremę miał Robert Ma- 
wowa nr 23), zespół wokalny LO jewski, nauczyciel muzyki w 
im. Kasprowicza w Kutnie pod Szkole Podstawowej w Radza- 
kierownictwem Wojciecha Ko- nowie. Jeszcze niedawno był 
walczyka oraz zespół wokalno- słuchaczem SN, dziś kończy z 
-instrumentalny z Radzanowa, wyróżnieniem Akademię Mu- 
który prowadzi nauczyciel mu- zyczną, a przygotowany przez 
zyki Robert Majewski. niego program ocenili życzliwie

Dużą przyjemność sprawili jego profesorowie. Młody zespół 
słuchaczom (nauczycielom mu- wypadł sympatycznie w progra- 
zyki woj. płockiego i młodzieży) mie, na który złożyły się kolędy 
studenci kierunku muzycznego różnych narodów, dobra poezja 
SN pod dyrekcją Jadwigi Bo- i profesjonalne wykonawstwo 
giel. Przyszli nauczyciele muzy- świetnej dziewczyny (uwaga-ta- 
ki zaprezentowali obszerny pro- lent). Wioletta Kamińska, uczen- 
gram złożony z popularnych ko- nica I klasy Liceum Ekonomicz- 
lęd Podobała się solistka — Re- nego, śpiewa tak, jakby urodzi- 
nata Pietrzak. Słuchacze SN ła się na scenie. Zasługa to w 
śpiewają i grają na wszystkich dużej mierze nauczyciela, który 
instrumentach, zaprezentowali okazał się w Radzanowie praw
nie tylko klasyczne formy, rów- dziwym animatorem, 
nież jazzowe transkrypcje i pa- Z udanej imprezy wynika, że 
rafrazy na temat kolęd. życie artystyczne w szkole zale-

W ŚP nr 23 prowadzi chór ży nie zawsze od pieniędzy, a
zasłużony dyrygent i znawca przeważnie od pasji animato- 
przedmiotu Mirosław Stafirski, rów kultury, którzy potrafią od- 
wielokrotny laureat przeglądu kryć zdolną młodzież,
chórów szkolnych. 50-osobowy
młody stażem chór zabrzmiał (1)

kilka interesujących pro
pozycji własnych. W ra

mach doskonalenia kadry pedago
gicznej zorganizowano seminarium 
lila wykładowców języka angiel
skiego w III LO im. M. Dąbrow
skiej. Wzięli w nim udział także 
Słuchacze College;u Języka An
gielskiego. Wykłady w języku an
gielskim prowadził Krzysztof Dąb
rowski, reprezentant Uniwersyte
tu Oxfordzkiego na Polskę oraz 
Jacek Kieruczko — właściciel 
księgarni wydawnictw oxfordzkich 
w Łodzi. Omówiono metoiy efek
tywnej nauki słownictwa w j. an
gielskim oraz zastosowanie nowo
czesnych środków audiowizual
nych. Podczas trwania seminarium 
czynna była wystawa najlepszych 
podręczników do nauki tego języ
ka dla dzieci, młodzieży i doros
łych.

Także kurs dla nauczycieli z 
zakresu ochrony środowiska trafi! 
w sedno oczekiwań. Zorganizowa
no go ze środków własnych 
wspólnie z wojewódzkim Ośrod
kiem Metodycznym w Płocku. 
Wykładowcami byli pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Wojewódzkiego. Z 20 go
dzin wykładów’ skorzystało 42 
nauczycieli.

Problemom ochrony środowiska 
poświęcone były 2 seminaria, zor
ganizowane w listopadzie również

TWP CHCE CI POMÓC I UMIE 
TO ZROBIĆ.

(mah)
(904222)

TAJEMNICE MEDYCYNY WSCHODU

NERKI fl)
| | 7  erki i pęcherz moczowy uszy, które swym wyglądem 
Jjg| należą do żywiołu wody. przypominają. Starszym ludzio^ 

Ruch wody wyrażający się którzy często mają kłopoty 1 
w nerkach jest związany z pod- słuchem (osłabienie) zaleca s;ą 
stawową energią i substancją stosowanie aparatu słuchowe^0 
ciała. Chodzi tu o energię i a to jest leczenie objawu. Pod0' 
substancję otrzymywane od ro- bnie jest w przypadku ciągły® 
dziców. Tak więc nerki są cd- dzwonienia w uszach świadczT 
zwierciedleniem sił życiowych cego o problemach lewej nerki, 
ojca i matki w chwili poczęcia. Brwi — są odbiciem sta**0 

Nerki mają dwie właściwości, energetycznego nerek. Moc*1. 
Według systemu zachodniego ich brwi świadczą więc o m?cn°j 
rola to filtrowanie krwi i wy- energii nerek. Często gęstos 
twarzanie moczu. Natomiast me- obydwu brwi jest różna i P° 
dycyna chińska skupia się głów- tym można postawić diagnozy, 
nie na dwóch odrębnych zada- Ner -i wiąże się z siłą W°‘1# 
niach obu nerek. Ludzie o mocnych, nerkach maj3
'  Prawa nerka — ma za zada- silną wolę i chęć do podejmo- 
nie utrzymywać odpowiednią wania licznych działań. I od' 
temperaturę ciała, zachowywać wrotnie, jeśli ktoś cały czas 
w cieple śledzionę i żołądek obawia się czeg:ś można ftyC 
oraz oddziaływać na nasze libi- pewnym, że ma nerki nie ^ 
do. Jej funkcją . jest również porządku.
wytwarzanie energii ochronnej, Emocje i narządy są nieroZ' 
a także poruszanie wszystkich dzielnie związane. W przypadku 
płynów wewnętrznych. Ta nerka dzieci wychowywanie w strachu- 
ulega zawsze osłabieniu, gdy życie w lęku, bezpośrednio 
spożywamy nadmierne ilości działuje na nerki. Oznacza to, 
zimnego pokarmu, płynów, lo- że być może za kilka lat (na* 
dów. Jest bezpośrednio odpo- wet do dziesięciu) dziecko zacz* 
wiedzialna za siłę życiową. Tak nie mieć problemy z nerkami- 
więc np. niemoc płciowa lub Prawdopodobnie pierwszymi o*5' 
różnego rodzaju biegunki są jawami będzie moczenie noefl®* 
wskazówkami słabości tej nerki. Nadmierne spożywanie soli* 
Cały system moczowo-płciowy mięsa, kiełbas, prowadzi do bar' 
zależny jest od siły nerek. dzo dużego napięcia mięśni 1

Lewa nerka — związana jest umysłu aż do stanu samobój' 
z substancją ciała. Odpowiada czego.
ona za budowę t jakość kości, Ciąg dalszy o nerkach w na'  
szpiku, mózgu, włosów, zębów, stępnym numerze, 
brwi. f

Obie nerki mają wpływ na MIROSŁAW BRZEZlNSK*

KB

JEDWABNE IMPRESJE W MDK
wie plastyczka E. Wiśniewska- 
„Przez chwilę poczułem moje V' 
kochane Chiny” — to refleksja 
mistrza tradycyjnej medycyn? 
chińskiej Wo-Wo. Młode dzieW'

Przez miesiąc przyciągało do je łączy, to utrzymanie w zgaszo- czyny zareagowały spontanicznie1 
Galerii Młodzieżowego Domu Kul- nej ciepłej tonacji, wspólnota de- „Hit Wystawa> apasZê  ale ł a j  
, . , . , , . , likatnosci materii z barwą, wraże- nych, ładny zapach. Delikatność
tury oryginalne i bardzo piękne n|e obcowania z czymś kruchym to pani domena”. Ceniona poet«<a 
malarstwo na jedwabiu. Tę trud- i ulotnym. Czesława Politańska z Kutna na'
ną technikę uprawia Elżbieta Cie- pisała więcej:

Podobnie z miniaturami zdobią
cymi ściany, Z tym, że tam z .Zauroczenie: lekkość płynno^sielska-Zając, polonistka i histo-

S ^ p S o w n i^ r o f  iS n n ń sk T eio  różnych kolorów wyłania się secosyjność uciekania do Japonii- 
FasSnaMa W schodu T w t a S  obraz -  pejzaż. Dominują rozjaś- Przenikanie: muzyczne barwn®
się^po podróżach do Chin i Mon- ^  kófwśchóS^ 8 ^  ^  *
s . jarzą się, choć nimi nie są. z fo-

togramami przyrody o wschodzie Malarstwo: jedwab w powietrzu 
lub zachodzie słońca. na ścianach w oczach.

Elżbieto: dziękujemy’'.
Półmrok, woń kadzidła i muzy

ka Kitaro są doskonałą oprawą

zwteszają ̂ się ̂ jedwabne °^alc,£̂ 30-
sób Ich prezentacji także nawia- ~  feekuje -  napisała o wysta- 
żuje do wschodnich tradycji. Każ- 
dy prostokąt tkaniny jest ręcznie 
wykończony, farbowany jednolicie 
bądź cieniowany, każdy dodatkowo 
zdobiony jakimś motywem. To, co

(mah)

CHOINKA Z „PETR0LINKAMI”

1 > i* v y ;' ',, *
*<A ^  iiL <

Ń' i s

Uśmiechnięte „Petrolinki”, najmłodszy wiekiem .zespół taneczny, 
który w Ośrodku Kultury MZRiP prowadzą panie Ewa Staniczek 
i Irena Chlebowska, bawiły dzieci na imprezie choinkowej brawuro
wym tańcem „Kaczor Donald farmę miał”.

Fot. Zbigniew Siedlich

NAJMŁODSZY
PROFESOR

d o k o ń c zen ie  ze str . i konwersacji i pisaniu wypracować- 
Nie ma tam dużo do zapamięty* 

— Jest to bardzo inteligentna wania. 
młodzież. Myślę, że moi uczniowie _
zawsze mogą na mnie polegać. — Jakie są różnice w nauczam 
mogą przyjść do mnie, żeby p> Języków obcych w Stanach i * 
rozmawiać. Nie tworzę w klasie Polsce? 
stresującej atmosfery, jest ona
luźna. Wielu uczniów ma podobne — Mój sposób nauczania i ten. 
zainteresowania do moich i to który jest stosowany w Ameryc=. 
bardzo pomaga w nawiązywaniu są bardzo podobne, praktycznie ta 
kontaktów przyjaźni. Nie mam z kie same. Sam byłem uczony

taki sposób francuskiego przeztym problemów.

— Jakie stawiasz oceny?
lat. Jedyna różnica polega na 
tym, że uczniowie w Polsce ni0 
mają tylu źródeł, tylu książek fn" 

— Wszystkie, od jedynek do mów, testów, jak 'w  Stanach. TU' 
szóstek, jeżeli uczeń mówi bardzo taj wszystko musza pisać na ta- 
dobrze po angielsku, jest w tym blicy, tam jest naprawdę wie‘e 
dobry, to dostaje szóstkę. pomocy naukowych.

— Czy masz swój określony pro
gram nauczania, czy opierasz się 
na którymś z polskich?

Czy zwiedziłeś już Polskę?

cssr

Regionalny 
informator Kulturalny

na przy katedrze płockiej czynna ne codziennie oprócz poniedzial- 
C w godz. 17—19. Katolicki telefon ków i dni poświątecznych w godz. 

zaufania nr 264-20 w godz. 10—17. 10—16.

— Zwiedzam, bo bardzo kochaiń 
Polskę. Uważam, że jest to piękhY 

— Totalnie mam wolną rękę je- kraj, wspaniali ludzie. Czasem d°” 
żeli chodzi o program, ale oon:e- znaję takiego dziwnego uczuci-1* 
waż uczę klasy trzecie i czwarte, że jestem szczęśliwy, że jesteń1 
moje lekcje polegają głównie na tutaj. Mam już bardzo dobrych

przyjaciół w Polsce. Byłem ^  
Krakowie, Lublinie, Zamościu, Ł-o' 
dzi, w Zakopanem...

Telefon zaufania nr 282-91 (dla Kino „Polonia”, tel. 424-58: do 
ludzi z problemem alkoholowym) 30.01 — .Ucieczka z planety Małp 
czynny codziennie w godz. 7—20. — USA 1. 12. 31-01—4.02 — Ro-

keeter — USA 1. 12. ■
Apteki: do 3.02 (godz. 8 rano) 

dyżury nocne i świąteczne pemi
apteka przy ul. Kobylińskiego 6. SIERPC

KUTNO
PŁOCK

Ratusz: „Biblia w sztuce ludo
wej” i „Sierpeckie wspomnienia”Muzeum Regionalne, pl. mar- . . .

szalka J. Piłsudskiego 21, tel. “  wystawy czynne codziennie 
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. 479-64: ekspozycja stała „Wnętrza oprócz poniedziałków w godz. 8—

ska 3a, tel. 226-23: W związku ze 246-40: Wystawa fotograficzna w
zmianą ekspozycji . muzeum nie- 47 rocznicę wyzwolenia Płocka.

Teatr Dramatyczny im. J. Sza- czynne. . . . .
niawskiego, ul. Nowy Rynek 11, Biuro Wystaw Artystycznych, ul ----- - _ ----------- — r -----  „----- -
tel 200-71: 28-31.01. godz 11 — Nowy Rynek 11, teł. 289-92: wy- Tumska 9, tel. 228-30: 31.01, godz. eklektyczne prezentuje dwa wnę- igi w środy 10—16.
Calmeczka. 1—2.02, godz 16 — Ca- stawa ze zbiorów własnych. 16 — Promocje młodych — kon- trza — gabinet i galerię umebło-
lineczka. i cert laureatów przeglądu rockowe- wane dziełami sztuki z II poł. Biblioteka przy ratuszu: księgo-

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum- Ośrodek Kultury M*RiP, ul. go „Vengeunce” i „Strajk”. W XIX w. Wystawa czasowa pt. bió ,  zakresu historii winki —
ska 2, tel 244-91: ekspozycja sta- Wieczorka 41, tel. 277-36: 28.01, każdą sobotę w godz. 11—15 od- „Starej pocztówki czar...” przed- j~fSU . St n * tu .
ła „Secesja” „Ikonografia i kul- godz. 11 — Sport to zdrowie — bywają się giełdy komputerowe, stawia dawną polską pocztówkę czynna codziennie oprócz niedziel
tura Płocka” „Wyroby z metalu zabawy w plenerze. 29 01, godz sprzedaż oraz wymiana progra- w kilku działach tematycznych: w godz. 8—16, w środy 10—16.
firm warszawskich” Wystawa cza- 11 — Baw się razem z nami — mów, wiedzy, ciekawostek. świąteczną — Boże Narodzenie,
sowa „Zegary ze zbiorów płockich blok dyskotekowy, konkursy i za- historyczno-patriotyczną, miasta Dom Kultury: 28.01, godz. 17 —
kolekcjonerów” 29.01, godz. 17 w ba wy. 30.01, godz. 11 — Krajobraz Klub Inteligencji Katolickiej, ul. polskie, satyrę. Muzeum czynne Film wideo. 30.01, godz. 17 — Film
sali wykładowej odczyt doktora zimowy — konkurs plastyczny dla Mostowa 1: 30.01, godz. 18.30 — codziennie z wyjątkiem ponie- wideo.
Tadeusza Baraniuka, kustosza Mu- dzieci; godz 12 — Nauka japań- „Kształtowanie postaw moralnych działków w godz. 10—16.
zeum Mazowieckiego pt „Przebie- skiej sztuki składania papieru oci- w narodzie” — spotkanie grupy Skansen czynny codziennie w
rańcy zapustni na Mazowszu — gami. 31.01, godz. 11 — Śniegowe synodalnej prowadzi ks dr Ire- Oddział Muzeum „Bitwy nad godz. 9—14.
w poszukiwaniu rodowodu”. Mu- rzeźby — zabawa w plenerze; neusz Mroczkowski (aula Stu- Bzurą”, Park Wiosny Ludów, tel.
zeum czynne od wtorku do sobo- godz. 12 — Projekcja filmu dla dium). Sekretariat Klubu czynny 331-41: ekspozycja stała „Bitwa Za zmiany w programie redak-
ty w godz 9—15. niedziel-a 10—15, dzieci. w każdy piątek w godz. 16—17, nad Bzura” prezentuje militaria, cja nie ponosi odpowiedzialności,
w poniedziałki nieczynne. Klub Międzynarodowej Prasy i dokumenty, falerystykę. mundury,

Muzeum Diecezjalne, ul. Tum- Książki, pl. Narutowicza 5, tel. Poradnia Psychologiczno-Religij- zdjęcia i sztandary. Muzeum czyn- Opr. (ws)

— Jak długo zostaniesz?
— Jestem od siedmiu miesięcy.

zostanę jeszcze półtora roku. Bar' 
dzo tęsknię za swoją rodziną, si>; 
strą. bratem — bliźniakiem, no 1 
dziewczyną.

— John, jesteś przystojny*1* 
chłopcem, uczysz dziewczyny Cz? 
miałeś już od nich jakieś prop°' 
zycje pójścia do kina, do dysko' 
teki?

— ... W Polsce są bardzo łado® 
dziewczyny, a zwłaszcza w Mała' 
chowiance. W ogóle to kocha*** 
Małachowiankę, nauczyciele też sa 
bardzo fajni. Właśnie to napisz.

— Najbardziej zaskakująca rzec* 
w Polsce. Negatywna i pożyty"'' 
na...

— Negatywna, że Polska jest tak 
brudna, powietrze jest zamęczy' 
szczone i skażone Pozytywną rze' 
cza iest niesłychana gościnność * 
to, ie ludzie są przyjemni N3 
ulicach nie wygladaja na bardz° 
cywilizowanych w stosunku do si®' 
bie, natomiast w domach się t? 
zmienia. Sa cierpliwi. troskliwi* 
Jestem bardzo zadowolony.

— Dziękujemy za to krótki® 
lnterview l powodzenia.

,'!K PŁOCKI STR.

Ą



O M O S I M A  I I O B N E

ROŻNE
PIECZĄTKI • Płock ul. Biel
ska 61, ul. Grodzka 1. Tanio, 
fachowo, solidnie. Zapra
szamy od 9,00 do 17,00.

_ _ _ _ _  004096
Zespół Muzyczny. Bale, wese 
la-Tel. 238-29

Prywatny Gabinet USG, 
ginekolog czwartki 16- 
18,soboty 10-12, Chirurg 
wtorki 11-13, piątki 16-18. 
Płock, Tysiąclecia 10 
/k/Mubilata"/,
Informacje 33-503.
-  004073

Serwis te lew izorów  ra
dzieckich. Płock 1-go Maja 
4/15 tel. 240-75.

-  004111

Gabinet Ginekologiczny prze
niesiony na ul. Tysiąclecia 10 
/obok "Jubilata"/: dr Bladowska 
- Pon., wtorek 16-18, dr Białecki 
•środa 15.30-17,czwartek 
18-19.30.

_______ ____________004100
Sóle nóg, kręgosłupa, głowy 

akupresurą, masa
żem. Płock, Lachmana 2.

_______ _______ 004112
Bezbois3ne ultradźwiękowe 

uwanie kamienia nazębne- 
yo oraz zabezpieczanie zębów 
n ? !  Próchnicą. Płock, Sza- 
g/ch Szeregów 16, IX p. 

rzyjęcia: piątek, sobota.
_  * 004116

m??'.Ster korepetycje: mate- 
matyka, fizyka. Płock 273-51.
[— . - 004118
™ - service, 299-CS, Stypik.

■ —---------- ----------003872
J f " ?  2®trudnl osobę /absol- 
fn ! ^  dysponującą tele- 
Jonem w Płocku. Wiad. te!. 

■26-93 Włocławek.
004220

Anteny^- 209-7Ś7
003880

^'Oktroinstaiacje, pomiary.
Kutno tel.330-95
_____ _ K-23/92

229G69iir'OWanie’ G^secki

003875
na,. • t M-3 z telefonem, 
Dr\n sP<->łce lub firmie 

tywatnej. Kutno tel. 424-14 
P°l5-tej.
-------  K-25/92

ski 2?8.78Wanl°  Łag0dz!ń
003933

J a s łfykowe o wym. 
a Ł a ? *  25x1  2 , 5 ,  2 5X 25 ,  
rach Cm w S in y c h  kolo- 
Sch ’ pa raPe ty» s to p n ie  

10We Poleca Zakład 
11 ir/!.arski Maszewa Duże 

K Płocka, te!. 209-21.
004071

-----— #
k!eioUra’ terakota, boazeria, 

je w sklepie, Kwiatka 22.
------------------- 004038

piock uT °Wanie HaSlUk'34-383
004050

Uży\v3^ na 2achodnia odzież 
skieni na po niskich cenach w 
/Tarl-r? ul> Armii Krajowej

P^n9OCAISkoPodolszyC8
M----- ---------------------------004126

WyChraWa P°mP hydroforo- 
Pł0ck’ '^ne usługi ślusarskie, 
ul h i '  Racjziwie 

Bykow ska 45
--- —_______________ 004135

pras0 otWarte za-
łeq0 r i i 13 °PaIanie twarzy i ca- 
10, | p;ę!a; Płock ul. Tysiąclecia

004138

Wykonam sadzonki pomido
rów i ogórków szklarniowych. 
Płock, tel. 328-69

004163
Filmowanie - niskie ceny. 
Tel. 286-24

004167
Naprawa pralek automatycz
nych, piecyków gazowych. 
Płock 348-55

004168

Angielskiego wyuczę szybko i 
łatwo osobę dobrze sytuowa
ną. Dojeżdżam. Tel. 276-45

004170
Praca. PROWIZJA za zlecenia. 
D rukarn ia  ’AG ’ Józe fów  
k/Otwocka, ul. Matejki 28A. 
Warszawa 10-10-91/4 w. 160.

SA-30
Amerykańskie filtry do wody. 
Sklep "U Bartnika" ul. Królewie
cka 10, sprzedaż hurtowa 
tel. 282-08

004192
Zamienię M-3 w Ustce na po
dobne w Płocku lub Warsza
wie. Tel. 281-41 wieczorem.

004195

PRYWATNA NAUKA JAZDY -
prowadzi zapisy na kurs samo
chodowy kat.ABT. Zapisy: 
wtorek - czwartek godz. 17-19. 
ZSB ul. Rewolucji Kubańskiej 
sala 25, tel. 209-01,209-61

004199
Poprowadzę fachowo podat
kową książkę przychodów i 
rozchodów, rozliczenia z ZUS i 
Urzędem Skarbowym w Płoc
ku. Płock tel. 278-58 po godz. 
16,00.,

004203
Autoryzowany serwis 
tv - video: Philips, Sharp, 
Tronic, Daewoo, budynek 
MOSTÓW PŁOCKICH, Płock, 
Tysiąclecia 2, tel. 230-41.

004209
Zamienię mieszkanie własno
ściowe M-5 ul. Szopena na dwa 
mniejsze. Wiad, tel. 271-34 w 
godz. 10-18.

004210
Wynajmę lokal 200 m kw, 450 
m kw + plac -boisko 1200 m 
kw. - na biurowe, hurtownię, 
pracownię krawiecką, aptekę, 
szkołę w centrum Płocka. Wia
domość tel. 235-62 codziennie 
godz. 8-15, prócz sobót.
_______________ _______ 004213
Zamienię mieszkanie własno
ściowe M-4 /52 m kw/ w War
szaw ie na dom ek 
jednorodzinny w Płocku. Wiad. 
642-79-53

004214
PRZESTRAJANIE - NAPRAĆ 
WA tv, video, SAT. Montaż tele- 
gazety. Tel. 321-97 Tarczyński

004215
Hurtownia Alkoholi * wódki, 
wina, piwa, napoje, papierosy - 
ceny i terminy płatności konku
rencyjne. Sierpc tel. 75-12-25 

S-7/92
Wyrób kabin ciągnikowych 
C-330 - 2,4 min, T-25 - 2,4 min, 
C-360 - 2,7 min. Bieniak Adam, 
06-400 Ciechanów, Rzeczko
wska 2. Możliwość dowozu.

004219

Z dniem 01.02 92r. lekarz 
neurolog Wanda W ięcko
wska przyjmuje prywatnie 
w Przychodni ul. Wolskiego 
4 w poniedziałki od 15,30 - 
18,30

004224

AUTO ALARM angielskie sy
stemy, niezależne zasilanie, 
zdalne sterowanie, zamek cen- 
tra lny rad io -lin ia . SYSTAL 
Płock, Wyszogrodzka 57, tel 
288-51

004227
FOLIE OKIENNE p rzec iw 
słoneczne, przeciwwłamanio- 
we. SYSTAL P łock, 
Wyszogrodzka 57, tel. 288-51

004228

KUPNO
SPRZEDAŻ

SPRZEDAM urządzenie do 
produkcji p łytek chodniko
wych 35x35 cm, kocioł parowy 
EW-6 oraz samochód STAR 28 
skrzyniowy. Maszewo Duże, 
tel. 209-89

004144

SPRZEDAM po cenie okazyj
nej STARA skrzyniowego z wy
wrotem i silnikiem SW400. 
Płock 34-501 po 18,00.

004150
SPRZEDAM M-3 /48 m kw./ w 
S ie rpcu  lub  zam ien ię  na 
Gdańsk. Tel. Gdańsk 058-57- 
31-41 wieczorem.

S-2/92
SPRZEDAM skuter biały Sim- 
pson nowy, Płock, Miodowa 
10/2

004175
SPRZEDAM M-3 własnościo
we, Płock 261-47

, 004179
SPRZEDAM nowy dom, dział
kę z wagą 20 ton, Łęczyca tel. 
24-41

004.184

SPRZEDAM działkę rekreacyj
ną nad Jeziorem Urszulewskim 
z wygodnym domem letnisko
wym drewnianym podpiwni
czonym i garażem. Możliwa 
sprzedaż ratalna. Tel. 288-35

004187
SPRZEDAM nową rogalikarkę, 
używaną pralkę automatycz
ną, pompę głębinową po rege
neracji. Gostynin tel. 51-09

. G-2/92
Płock - działkę SPRZEDAM. 
Wiadomość: Gdarjsk 
tel. 37-52-94

004191

SPRZEDAM działkę 0,34 ha 
nad jeziorem w Białobrzegach. 
Edward Wiśniewski, Miszewo 
Nowe.

004194

SPRZEDAM kombajn do bura
ków "Orlik" i kopaczkę elewato
rową do ziemniaków. Popiołek 
Czesław Orszymowo gm. Mała 
Wieś.

004196

SPRZEDAM p ia n o -s tr in g  
’VERMONA\ Patronatu ZMS 
16A m 8

004198

SPRZEDAM słomę żytnią pra
sowaną. Płock 258-19
004200

SPRZEDAM ciągnik C-360, 
stan dobry. Szczygliński Wie
sław, Węgrzynowo, 09-211 Go- 
leszyn.

004202

SPRZEDAM S yrenę  105 z 
1976r. na części, sprawna. 
Płock, Pszczela 1/12 po godz. 
1.6 , 00 .

004206

SPRZEDAM pustaki, suporeks 
i ceg łę  po tró jną . B lekicki, 
Świerczynek k/Drobina.

004207

SPRZEDAM działki budowla
ne o pow. od 6 do 8 arów 
w Bielsku. Tel. 156-04

004208

Dom w Zofiówce SPRZEDAM. 
Gostynin 25-35 po 20-tej.

004211

SPRZEDAM mieszkanie włas
nościowe M-5 pow. 58 m kw. 
Płock, Szopena 60/10.

' 004212

SPRZEDAM gospodars tw o  
5,33 ha z budynkami. Bronowo 
Nowe k/Płocka, tel. 138-90

004216
SPRZEDAM karoserię Polone
za Caro. Sierpc tel. 75-12-25

S-6/92
SPRZEDAM dom,- budynek 
warsztatowy, 2 ha. Czerwińsk 
tel. 97 /Wulkanizacja/

004217
SPRZEDAM lub wydzierżawię 
kiosk na targowisku miejskim 
przy ul.Króiewieckiej. Wiad. tel. 
265-06 w godz. 12,00-18,00

004218
PILNIE SPRZEDAM 8 ha zie
mi. Cena 125 min. Kutno tei. 
340-62

K-16/92
SPRZEDAM 300 ton kukury
dzy. Gostynin tel. 35-44.

K-17/92
SPRZEDAM gosp. 8 ha z bu
dynkami we wsi Chochołów 
k/Żychlina. Jerzy Włodarczyk, 
Kaszewy Tarnowskie p-ta Ka- 
szewy Kościelne.

K-18/92
SPRZEDAM kamienicę w cen
trum Kutna, PI. Piłsudskiego 7 
z idealnym lokalem na działal
ność handlową, usługową. To
masz Owsik, Łuków, ul. 
Kiernickich 2/14-woj. siedlec
kie.

K-19/92
KUPIĘ KAWALERKĘ. Kutno
373-52.

K-20/92
SPRZEDAM 15 kontenerów ty
pu Budopol-Gostynin. Kutno 
tei. 375-34 po 15,00.

K-21/92
SPRZEDAM .ciągniki: C-360, 
C-330, RS-09. Kutno 340-62

K-22/92
SPRZEDAM Poloneza 1,9 D. 
Kutno tel. 473-82.

K-24/92

SPRZEDAM działkę budowla
ną w Imielnicy. Płock, 
Chabrowa 53.

004223
SPRZEDAM mieszkanie włas
nościowe M-4, 49 m kw. oś. 
Wielką Płyta oraz gilotynę intro
ligatorską. W iadomość tel. 
214-76

004225
SPRZEDAM mieszkanie włas
nościowe 2-pokojowe. Płock, 
Bat. Chłopskich 5/1 m 80 
po godz. 16,00

004226

ZGUBI7

15.01.92 zginął doberman
błękitny, pies po operacji - bli
zna w pachwinie. Tel. 265-80, 
Nowy Rynek 8/6. WYSOKA 
NAGRODA.

004205

♦  «£♦ «£♦. «£♦ ♦ >  «£♦

Nowe polskie
telewizory kolorowe

z a  2 ,8  m in !
Części zamienne do 
telewizorów polskich 

i radzieckich

Szczegóły w sklepie RTV 
Płock, ul. 1 Maja, 

Pawilon 31 /Manhattan/
004152

l

Hurtownia (

"AS" |
i nilH

SZKŁO 'V
Płock,

ul. Bielska 61

i

/byłe WZGSI
7,00 -16,00 Q

004204-

♦ >  ♦%

AKTORZY
U

„DZIECI
PŁOCKA”

Wacław Milkę i członkowie zg 
społu „Dzieci Płocka 
aktorów Teatru Dramf f i VCy1? im. J. Szaniiwskiego na tradyc 1 
ns spotkanie noworoczne, 
zdjęciu pani wiceprezydent Jolan
ta Krzemińska kroi chleb. ktonm 
za chwilę podziela się Roś^e-

Tot. Wałdemai Lawanćowski

7  NOTATNIKA SPRAWOZDAWCY

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
W Mistrzostwach Polski Zrze

szenia LZS juniorów do lat 16 i 18 
w podnoszeniu ciężarów startowali 
zawodnicy z województwa płockie
go. Podopieczny Kazimierza Czer
wińskiego z Gryfu Sierpc — Jacek 
Czerniak w kategorii 48 kg, wy
nikiem 155 kg wywalczył złoty 
medal i tytuł mistrzowski.

Również złoty medal zdobył Ma
riusz Muchewicz (Gryf Sierpc), 
który startował w kategorii 90 kg, 
z wynikiem 277,5 kg przypadło mu 
I miejsce, Srebrny medal wywal
czył także zawodnik Gryfu w ka
tegorii 56 kg — Piotr Marlęga uzy
skał wynik 187,5 kg.

Podopieczny Edwarda Błaszkie

wicza, zawodnik Spółdzielczy
— Stanisław Szymborski w kate
gorii 82,5 kg, wynikiem 217,5 k* 
zdobył srebrny medal.

A oto wyniki pozostałych 
wodników startujących w nustrzu 
stwach: IV miejsca — Pl°tr./rL  
wandowski (Spółdzielca), katego 
ria 60 kg, wynik 172,5 kg {JP3n' 
Sobiesiak (Gryf) kategoria 82,5 
wynik 175 kg. V miejsca: Andreas 
Bako (Gryf) kategoria 56 kg, wy- 
nik 157,5 kg i Bogdan Szczepański
(Spółdzielca) kategoria 67,5 kg wy 
nik 185 kg. .

W punktacji klubowej juniorzy 
do lat 16 Gryfu zajęli IV miejsce 
w kraju, a Spółdzielca — X.

A NOŻNA
Powrócili już ze zgrupowania w 

Lidzbarku Warmińskim piłkarze 
Ii-ligowej ZKS Petrochemia 
Przez najbliższe dni trenować bę
dą na własnym stadionie. W śro
dę 29 stycznia o godz. 10.00 wy- 

: biegną na boisKo trzeeioligowego 
| WKS—Orła WAM, aby zmierzyć 
i się z gospodarzami i organizatora- 
; mi zimowego turnieju piłkarskie
go.

i Oprócz WKS—Orla i Petroche
mii, biorą jeszcze udział: Widzew 
(z pozyskanym Markiem Koniar-

TENIS STOŁOWY
Wysokiej porażki (do zera) doz

nały tenisistki stołowe Spółdzielca 
Płock w wyjazdowym meczu I—li -

kiem z Zagłębia Sosnowiec), GKS 
Bełchatów (prowadzonym przez 
nowego trenera Włodzimierza Ty* 
laka), Boruta Zgierz (pierwszy 
przeciwnik w rewanżowej rundzie 
piłkarzy Petrochemii). Włóbn arz 
Pabianice. Pelikan Łowicz.

Organizatorzy na sobotę przewi
dzieli półfinały, a w niedzielę fi
nał. W następnym numerze ..Ty
godnika” zamieścimy wyniki i re* 
lacje.

(rom.)

wadzhie) — Spółdzielca (Płock) 
10:0, Wanda (Kraków) — Ogniwo 
(Chełm) 7:3, AZS AWF (Gdańsk) 
— Włókniarz (Łódź) 7:3.

TABELA

gowym ze Stalą Zawadzkie. Płoc- 1. Alchem 23:3 87—43
czanki przegrały 10:0. Punkty dla 2. Siarka 23:3 96—34
Stali zdobyły: Wanda Lityńska 2, .3 Stal 19:7 82—48
Dorota Djaczyńska 2, Joanna Swi- 4. Wanda ' 15:14 65—65
tala, Joanna Wolińska 2. debel: 5. Spółdzielca 14:12 69—61
Lityńska, Djaczyńska 1, Świtała. 6. Zofiówka 12:14 70—60
Wolińska 1. 7. Motor 11 315 64—66

8. Włókniarz 7:19 47—83
Wyniki wszystkich spotkań: Al- 9. AZS AWF 4:22 37—93

chem (Włocławek) — Motor (Lu- 10. Ogniwo 2:24 33—97
j' blin) 6:4, Zofiówka (Jastrzębie) — 

Siarka (Tarnobrzeg) 3:7, Stal (Za irom.) 
îu h u u m

Płocka giełda samochodowa...
W ostatnią niedzielę stycznia na 

giełdę przy ul. Bielskiej zjechało 
około 400 samochodów. Daje się 
zauważyć pewne uspokojenie 
wśród sprzedających. O ile kilka 
tygooni temu w chwili otwierania 
bram o godz. 6.00 przed giełdą 
stało kilkadziesiąt pojazdów, obec
nie „ruch” zaczął się oik.. godz. 
7.00. A oto ceny wywoławcze: 
Fiat 123p rocznik 92 — 35 min, 
rocznik 91 — 30 do 31,5 min, 90 — 
28,3 do 27,5 min, 89 — 25 min, 88 
— 18,5 do 23 min, 87 — 16,4 do
18.5 min, 85 — 14,5 do 17,5 mLn, 
85 — 13 do 14,5 min, 84 — 10.2 do
12.5 min, 83 — 9 do 10,8 min, 82 — 
8.2 do 10 min, 81 — 7,3 do 8.5 
min.

Polonez rocznik 91 — 68 min, 
(ale i 59 min), 90 — 62 mLn. 89 —

0G10SZLNIA 
[KSPRŁSOWE

SPRZEDAM własnościowe 48 m 
kw. Podoiszy.ce, /Ul. Hubalczyków 
10 m 12) 185 min. 4243
POTRZEBUJESZ pieniędzy, napisz. 
Koperta plus znaczek. Informacja 
gratis. K. Tokarska Gili.no 09-230 
Bielsk.___________   4229
SPRZEDAM lub zamienię działkę 
0,3 ha na M-5. Tel. 272-40. 4230
M-3 własnościowe osiedle Łuikasie- 
wicza II p., zamienię na M-5. Tel. 
32-303 Płock (18—20). 4232
SPRZEDAM kombajn zbożowy 
przyczepę, wywrotkę szt. 2. Ma
larski Waldemar, Góra gm. Staro
źreby. 4235

! WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenia na 
4 działalność handlową lub inną w 

centrum Płocka, ul. Ostatnia 2 
(przy Manhattanie). 4238

40 do 43 min, 88 — 36 min. 87 — 
30 do 33 min. 86 — 26 do 28 min, 
85 — 22 do 24 min, 84 — 19 do 
23 min.

Łada Samara rocznik 91 — 65 
min, 90 — 62 min.

Zaporożec Tawria rocznik 92 —
46 min, 91 — 44 do 48 min (duży 
wybór), ale i 25 min od Rosjan.

Ford Escort 91 — 165 min. 84 — 
42 do 45 min, 82 — 36 min, 
Capri 83 — 35 min. Fiesta rocz
nik 85 — 55 min, Sierra 84 — 53 
min.

Opel Commodore rocznik 82 —
40 min, Ascona 84 — 45 min. 83 —• 
44 min, Kadett 88 — 85 min. 82
— 43 min.

VW Golf rocznik 83 — 45 min, 85
— 65 min, Polo 87 — 68 ^Ln,
Passat 81 — 32 min. (mgj)

SPRZEDAM silnik cło Mercedesa 
608D, ciężarowego oraz skrzynia 
biegów. Wiad. tel. 255-05, godz. 
9—16. 4239
POSZUKUJĘ pomieszezen*a (ga
rażu) 50 m do budowy łódki. Tel. 
235-25.

001215

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW 

TADEUSZ ZAHUB3EN 
O R G A N I Z U J E

w trybie przyspieszonym
K U R S Y
na kategorie:

B, C, D.
Zajęcia odbywają się w in

ternacie Szkoły Chemicznej 
Najbliższy termin rozpoczę

cia kursu 3.02.1992 r., godz. 16.
tel. kontaktowy 270-08. 

CENY KONKURENCYJNE
004237

TYGODNIK PŁOCKI STR. 5
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Z okazji Dnia Babci i Dziadka dużo, dużo zdrowia, wiele 
radości i uśmiechu życzy kochanym Dziadkom Stawowskim

- Piotruś

Z okazji Dnia Babci wiele zdrowia, pogody ducha i uśmiechu 
na twarzy życzy Babci Fusik

- Piotruś.

Kochanej Cioci i Wujkowi państwu Lucynie i Zbigniewowi 
Siedlichom szczęścia i zdrowia

życzy Maja z mamą

Żeby mundur był jak ulał, zęby kamaszki nie były za ciasne, 
żeby za bardzo Cię nie męczyli na poligonie i żeby zawsze Ci 
smakowała wojskowa grochówka. Z okazji wstąpienia do ar
mii tego i samych pomyślności Bogdanowi Kołowrockiemu 
/ "Bocianowi"/

życzą Lucyna i przyjaciele

(NAWOZY
/  ceny w min za tonę /

Saletrzak - cena 1,4
Salrnąg - 1,48
Poiifoska - 1,9-2,0
Fosforan amonu - > 2,2
Mocznik - ,1,75
Saletra - 1,38
Sprzedaż hurtową i detaliczną prowadzi: 

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W ROGOZiNIE 
- ROGOZINO te!. 136-82, 136-11 

Piaski k/Sierpca, tel. 75-21-09 
Ruszki k/Kutna, tel. 84-19-93.

_______________________________  SA-16

Pełnomocnik producenta 
"EINHELL AG”

poszukuje stałych odbiorców 
następujących towarów:

* urządzenia spawalnicze, elektronarzędzia, alar- 
•[. my, kompresory i urządzenia pneumatyczne, ele

ktronarzędzia ogrodowe, sprzęt weekendowy itp.

EXPORT - IMPORT
Kosiba Adam, ul. Krzyżowa 36B
44-200Rybnik
tel. 0-36 222-00

: ____ lub________________
44-200 Rybnik 
Szkolna 6 tel/fax 0-36 265-66 

i AKWIZYCJA: PŁOCK tel. 282-83.

Spółdzielnia Pracy 
LEKARZY SPECJALISTÓW

w Płocku, ul. Gagarina la

pulmonologii/choroby płuc i dróg oddechowych/
- poniedziałek, czwartek

neurologii i psychiatrii - poniedziałek, czwartek, piątek 
reumatologii - poniedziałek, wtorek, środa, piątek 
okulistyki - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 
chirurgii - czwartek 
ortopedii - środa
ginekologii - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 
dermatologii - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 
interny - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 

urologii - wtorek, czwartek

Wykonujemy usługi dentystyczne w stomatologii zachovyaw-
czej i protetyki. Protetycy z dużym stażem pracy wykonują • 
protezy częściowe, całkowite, naprawy protez, korony meta
lowe i białe.
Wykonujemy również badania diagnostyki laboratoryjnej.

CENY USŁUG KONKURENCYJNE, 
NAJNIŻSZE W PŁOCKU i  OKOLICY.

Z A P R A S Z A M Y ,  ''
GWARANTUJEMY SZYBKĄ 

u~ i I FACHOWĄ OBSŁUGĘ.
■ j __________ . • ! SA-31

RADĄ PRACOWNICZA
Mazowieckich Zakładów 

Rafineryjnych 
i Petrochemicznych 

"Petrochemia" w Płocku

ogłasza konkurs na stanowisko

i
©

i
©

s
©

s
©

i

d y r e k t o r a  G e n e r a l n e g o

Szczegółowych informacji udziela sekretariat 
Rady Pracowniczej teł. 5-44-76 
w godz. 11,00 -15,00 lub osobiście w pokoju 
nr 124budynku Dyrekcji, u!. Chemików?. 
Oferty wraz z dokumentami należy składać w 
terminie do15 lutego 1992 roku

SA-34 
© ©

ALETRA AMON OWA
Zakłady Azotowe Włocławek .

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

ZAKŁAD INSTALACJI 
• SANITARNYCH, 

CENTRALNEGO OGRZEWA! 
87-800 Włocławek, ul. Trawiasta 9, tel. 32-26-9

Moja firma zapewni Ci komfort i wygodę.
Twój dom może być ciepły i przytulny. 

Rewelacyjne piece centralnego ogrzewania 
na olej napędowy, Firmy"ACV" - Belgia.

rE PIECE ZN h  CAŁY ŚW i AT!! 
Można je instalować w obiektach małych 
/ w domkcich jednorodzinnych / i dużych. 

Koniec z węglem, koksem, dymem i popiołem.
1  Koszty eksploatacji niższe o 40% w stosunku do 

tradycyjnego ogrzewania, 
i! Czystość i oszczędność.

H  Pełna autrfmatyka - 3 letnia GWARANCJA. 
1S Moc od 20 kW do 60kW. 

fH ogrzewanie c.o. i bojler w jednym piecu 
SPRZEDAŻ. MONTAŻ I SERYICE

N A J T A N IE J  1J P R O D U C E N T

Posiadamy w sprzedaży:
' boazerię z drewna iglastego i liściastego 

krawędziaki, łaty, deski 
tarcicę iglastą i liściastą 
■  deski podłogowe

resztówki poprodukcyjne.
Zapraszamy do nas:
Przedsiębiorstwo 
Wielofunkcyjne

"LASBUD"
., ul. Lipowa 3, tel. 140-54 

Dysponujemy transportem 
Załadunek bezpłatny.

Biuro Usług Tuiystycznych

78-100 Kołobrzeg, tel/fax 245-27,skr. pocz. 84

Zapraszamy do Kołobrzegu
na dowolną ilość dni do domów sanatoryjno - wczasowych 
w dzielnicy uzdrowiskowej, odległość od morza 50 -150 me
trów. y  *
Pokoje - 1 ,2 ,3 ,4-osóbowe z balkonami i łazienkami oraz 
apartamenty - 2-pokojowe o wysokim standardzie. 
Wypoczynek z możliwością leczenia profilaktycznego i 
sanatoryjnego w zakresie schorzeń narządów ruchu Imdn. 
reumatyzm, bóle kręgosłupa/, układów krążenia, górnych 
dróg oddechowych oraz cukrzycy.
Do dyspozycji gości własne kawiarnie, sale telewizyjne z 
programem satelitarnym i video, sale gier, biblioteki, par- 
łdngi samochodowe.
CENY KONKURENCYJNE - ZNIŻKA DLA' DZr~ '

■  wczasy rodzinne
H  pobyty grup zorganizowanych 

/wycieczki, kursokonferencje/
H  luksusowy apartament dla nowe 

w podróży poślubnej 
Hf zielone szkoły 

Z A P R A S Z A M Y !

ś

fS■ (i

Płock, u!. Grodzka l i ,  tel.265-1
oferuje sprzedaż

[ j  kserokopiarek japońskich RICOII i NASIIUA 
/ nowych i używanych/

□  materiałów eksploatacyjnych 
[U części zamiennych 
Id serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny
CU papier ksero krajowy i zagrań '

/ A-4. A-3/ \

Ponadto:
■ faksy RICOM
I bindownicc i lermóbindownicc i 

do opraw książek, broszur, 
dokumentów itp.

IPRYPORTY i OFFSETY
CR-.1

Fabryka Mierników i Komputerów

odda w dzierżawę
samodzielny obiekt produkcyjno-biurowy zlokali
zowany w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia 7 a.

L r
mapL

IteS fśrKwssE:

Szczegółowe informacje w FMiK "ERA" 
Gostynin, ul. Płocka 37, tel.33-81.

SA-20
m
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SA-a

Miejski
(  :w Gostyninie

ogłasza konkurs na stanowisko 
dyrektora źłobko-przedszkola 

wskazane warunki:
wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku 
wychowanie przedszkolne, 
praktyczna znajomość pracy w placówkach 
przedszkolnych,

• * zdolności organizatorskie do wykonywania pracy na tym< 
stanowisku.

Oferujemy atrakcyjną pracę i płacę.
Oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy w Gostyninie, PI. Wolności 26 
w terminie do 10 lutego 1992 r. SA-33

KONSORCJUM 
KAPITAŁOWO- 

INWESTYCYJNE S.A. 
INSTYTUCJA 
FINANSOWA 

wyspecjalizowana 
w transferach kapitałów.

A Masz wolne środki finansowe,
A Inwestycyjne.

A Szukasz dobrej inwestycji? 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS — 

absolutna dyskrecja.
GWARANTUJEMY Klientom od powierzonego kapitału 

wysokie zyski liczone w stosunku rocznym.
Od kapitałów przeliczanych

★  3-miesięcznyeh — 42 procent 
★  6-miesięcznych — 49 procent 

★  9-mleslęcznyeb — 54 procent 
★  12-miesięcznych—  62 procent 

OFERUJEMY, różne formy I sposoby inwestowania kapi
tałów, także indywidualne.

PROWADZIMY również doradztwo finansowe I wszelki* 
inne usługi zwtązane z obrotem kapitałowym, a także 
powiernictwo majątkowe.

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

PRZYJDŹ DO NAS —
JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG.

Płock, ul. Dworcowa 2 „NOWATORA, tel. 271-16.

w godz. 9—15, środa w godz. 11—17.
003887

TY j DAIK PŁOCKI «  ł



ZARZĄD MIEJSKI
'w Gostyninie

ogłasza konkurs na stanowisko 
dyrektora Domu Kultury

Kandydaci winni spełniać następujące 
warunki:

H  wykształcenie wyższe /wskazany kierunek kulturalno- 
oświatowy/ lub średnie z 5-letnim stażem pracy 
w placówkach kulturalno - oświatowych 

H  umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania
Gferta powinna zawierać:

CU życiorys v
CU dokumenty stwierdzające posiadane 

n f wykształcenie lub kwalifikacje
• ,?rty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 
1 Uminy w Gostyninie, PI. Wolności 26 

~  terminie do 21 lutegnl 992r. _______________

r

ZARZĄD MIEJSKI
w Gostyninie ]•t

Z A T R U D N I  j
• *

•  Kierownika kina j
•  Inżyniera lub technika budownictwa z 

uprawnieniami budowlanymi
•  Sekretarkę z biegłą znajomością języka • j 

• angielskiego lub niemieckiego i

Podania należy skłądać w sekretariacie j 
URZĘDU MIASTA i GMINY w Gostyninie, | 
PI. Wolności 26 w terminie do 15 lutego 
1992 roku. I

.'^ K R Z Y Ż Ó W K A

m

SPÓŁDZIELNIA 
USŁUG ROLNICZYCH

w SIERPCU
ul. Kościuszki 8, teł 75-27-20 tlx 83346

oferuje do wydzierżawienia obiekty:
pomieszczenia o pow. ok. 600 m kw z możliwością 
wykorzystania na działalność biurową, handlową 
i produkcyjną - Sierpc, ul. Kościuszki 8 
obiekty warsztatowo-garażowe w Goleszynie przy 
trasie Płock - Sierpc o pow. ok. 677 m kw i plac 
składowy o pow. ok. 6000 m kw. na działalność 
handlową, produkcyjną itp.

Zakład Usług Mechanizacyjnych w Sudragach 
- budynki wraz ze sprzętem rolniczym /ciągniki, 
kombajny, przyczepy, itp,/

Oferty prosimy składać do 11 lutegol992r, 
w sekretariacie SUR Sierpc,

. ul. Kościuszki 8.

MESKONP SC te!. 210-70 W 248 fax. 211 -84 
ul. REMBIEUŃSKIEGO 8 p. 206 PŁOCK • 

KSEROKOPIARKI CANON /od 9450000/
TELEFAKSY PANASONIC i CANON /od 5950000/
MASZYNY DO PISANIA ERICA /od 2200000/
KALKULATORY CASIO CITIZEN /NAJTANIEJ/
DYSKIETKI, ZESTAWY CZYSZCZĄCE DO KOMPUTEROW/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

C/2/91

§A-3§

WAGI SKLEPOWE 
mechaniczne, nowe, 

legalizowane 
z roczną gwarancją.

CENY ZDECYDOWANIE 
KONKURENCYJNE, 

również hurtowo.

Płock, u l. Płoskiego 4/5 
teł. 212-52

po godz. 16.

004021

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 'LABOR" 

J.P. Gołębiowscy 
Płock, ul. 11-go Listopada 6, 

tel. 237-30
poleca:
3  usługi w zakresie mechaniki 

pojazdowej /FSO, Polonez,
Fiat 126p oraz zachodnie/

BI części zamienne, akcesoria. 
Prowadzimy sprzedaż hurtową 
i detaliczną
@3 oleje, kosmetyki do samochodów 

krajowych i zagranicznych.
Czynne w godz. 8,00 ♦ 18,00.

....... .................,  „ SA-18

Poziomo: 1) ptak krukowaty z 
czubkiem na głowie, 5) zaokrąglo
ny wierzchołek górski, 7) miejscy 
rajcy, 8) kuglarstwo, czamoksię- 

! stwo, 9) butla do trunków, 10) 
popisy kowbojów, 13) obóz woj
skowy u Tatarów, 14) Północna d 
Południowa w USA, 19) tkanina 
samodziałowa w barwne pasy, 20) 
jedno z imion amanta francuskie
go, 21) ostatnio modny papier 
wartościowy.

Pionowo: 1) kamień szlachetny, 
2) plantacja roślin jagodowych, 3) 
minerał, składnik wapiennych sko
rup i pereł, 4) homerowski boha
ter 5) oskard, 6) satelita Piotra, 
11) udany wieńczy dz eło, 12) żeg
larskie półogniwo do łączenia lin i 
łańcuchów, 15) ofensywa i kontr
ofensywa, 16) europejska stolica 
ńad fiordem, 17) poręczenie na 
wekslu, 18) krzew z cierniami.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni 
od daty ukazania się numeru na
de ślą na adres redakcji (Płock, 
Stary Rynek 27) rozwiązania na

(odcinek 14)

— T\pWl ĉ ?Ljaw zazdrości?
EdytaNle bądź prymitywny i — nieomal z oburzeniem prychnęła 
m ‘ ~  Uo orostu obawa. bv nadmiar wzruszeń nie osłabił ichtemperetury...

-  T
zb

brat 'U razie potrzeby potrafię ją podgrzać! A i tobie chyba nie rutyny?
T ym razem jesteś wulgarny! — rzuciła kapryśnie. — Wiem,

ale a su‘j -fc»niyii* i • t mantem nie jestes, ' u o na tyło cię znam, 
__ mnie razisz!

Przeczysz?0 P°d innymi względami nie najgorszy! Chyba nie za-
Tie °a tyle, by pozostawiać wspomnienie... 

do Tur,? .VVlfla 4wego zasobu wrażeń, a nie mojej wartości. A co
nie rr'iniĈ le  ̂ żadnych zastrzeżeń tyczących praw pierwszeństwa 
Pevv brać pod uwagę. Chociaż iak sądzę, masz już

~~ C ° f ^ n,Ęda' ale te fory mogę ci dać! 
w ;-a^,Wl2dżę na twoje fory! Tej dziewczyny cî  nie odstąpię, a 

fł kom h faz ę jeszcze nie teraz. Więc daj spokój swoim sztucz- 
ć Ha’—-° C‘ icłl zabraniam!.7 _________  wybuchnęła gwałtownie,

P°iednmara l< ' ’ " ‘ ,ą Krótkim spojrzeniem, po czym odezwał się 
cv,WCiZyrn tonę nr.o się tak wściekasz? Niech każdy poluje na własną rękę... 

le mam zamiaru stawać do żadnych zawodów! — prychnę- 
nie tyjjj.' atiwie, dorzucając już z drwiącym uśmiechem. — Zresztą
ła „ r man
4  tv1f/dliwi.{» /0 rnn’e musiałbyś dystansować.. 

as2 na myśli Ziomka? To żaden rywal!°kaz;i
Ni oomoenikiem, bo bacik na niego mam...

A raczej może

znac2n;,e wiałam na myśli Ziomka. Widzę, że nic nie wiesz o 
Winio "T mroźniejszym współzawodniku. I to do tego Stopnia, że 
nim tr ą f°rów, jakie podług ciebie już posiadam, mam

Tak? ości

ki
' to’ ńw • • Zvwa się Oskar Krzemień. Bywają u siebie nawzajem ^ao.sc często.
sżczyt ^  ‘\Ćoś, trzeba zatem na to poradzić... — Baczmara zmar- 

criU" w zamyśleniu. 
rp^awam. co.-.. — mruknęła ironicznie.
0 ? e”a go usunąć. Oczywiście, tylko na pewien czas — 

Nie ę •'i .,, iakie w nim utkwiła —
’«n0 U j t  .'ał)Vffl nie znalazł jakiegoś sposobu, a kilka tygodni 
ó ^s t-n  cnoścł ułatwi nam zadanie zwłaszcza że presja będzie 

_ — iiśm ipi-hnnl cip nnrnzumiewawCZO.
zgodze iig

Baczmara ożywił się. — Któż to jest?
Kvdy architekt, pracuje w Biurze Projektowym na Słowac-

uśmiechnał się porozumiewawczo.
•• "rrm H nia ale nie spodziewaj się, że 

~~ p, , na dzielenie korzyści z tobą! 
lekko ? 4 'p‘ n’e -upieram się . Nie warto się kłócić -— rzucił 
będę r>U-P!tT1.ozriacznym zapewnieniem: — A o tym Krzemieniu

Irn>ętał...

Więksmf„P5e', .s<̂ zie zatrzymał się Palik nie nastręczało sierżantowi

Postanowił nie wzywać jednak zakonnika do komisariatu, a sa
memu go odwiedzić, co zwykł zresztą stosować w pierwszych fa
zach śledztwa. Rozmówcy bowiem chętniej i dokładniejszych u- 
dzieiaii informacji niż wezwani do urzęau, których atmosfera nie
jako ostrzegała przed zbyt pochopnym uaz.elamem odpowiedzi.

Nie zapowiadając swojej wizyty wybrał się do dominikanów, 
którzy udzielili gośćmy zakonnemu dziennikarzowi. Uznał, że w 
obiadowej porze najpewniej go zastame, toteż o tym czasie za
stukał do klasztornej furty.

Przyszło mu nieco zaczekać, bo brać zakonna właśnie siedzia
ła przy stołach, ale wskazano mu ławkę w przyklasztornym ogro
dzie. Oczekiwanie n.e trwało jednak długo, gdyż wkrótce uka
zała się na ścieżce wiodącej do ukrytej wśród słoneczników ław
ki szczupła postać, ubrana w zwykłe, cywilne ubranie.

Palik zatrzymał się na parę kroków przed siedzącym i krótką 
chwilę lustrował go wzrokiem. Poszwa podobnie przyglądał się 
jego piegowatemu obliczu bez żadnych cech wyróżniających je 2 
pomiędzy tysiąca innych i szarym, nieco dziecinnie rozwartym o- 
czom, które wpatrywały się w niego z zaciekawieniem, ale i pew
ną dociekliwością.

— Jestem brat Rufin — oznajmił wreszcie z przyjacielskim 
uśmiechem. — Czymże mogę służyć?

— Chwilą rozmowy, bracie Rufinie... — Poszwa odwzajemnił
aśmiech po czym wyjawił kim jasc, dorzucając: — I to, jak 
sądzę, rozmową nieco dłuższą, toteż brat zechce zająć miejsce, 
starczy go dla nas dwóch.

—• A więc słucham... — Palik usłuchał wezwania, po czym nadal 
nie spuszczając wzroku z twarzy przybysza, zamilkł wyczekująco.

■— Wie już brat jak się nazywam i kim jestem. Teraz pora, 
abym z kolei wyjaśnił powód swego przybycia — Poszwa przer
wał milczenie. — Otóż prowadzę sprawę niedawnego morder
stwa śpiewaczki, niejakiej Tańskiej. • Doszły mnie wiadomości, że
i brata, zapewne jako dziennikarza, zaabsorbowała ta śmierć. 
Chciałbym jednak wiedzieć, dlaczego to „Niedzielny Dzwonek” 
interesuje się taką sprawą, jak morderstwo?

Brat Rufin jakiś czas patrzył przed siebie, jakby zaciekawiony 
drganiem słonecznych plam wśród cieni padających na ścieżkę. 
Wreszcie odezwał się z westchnieniem:

— Trudno mi przyjdzie wyjaśnić to panu. Należymy do zupeł
nie innych zawodów i odrębnych mentalności, stąd . wzajemne 
zrozumienie będzie chyba trudne...

— Może brat zechce nieco bliżej wyjaśnić istotę tych wątpli
wości. Może jednak ułatwi to wymianę poglądów, a co zatem 
idzie i wzajemne zrozumienie się?

— Pan wykonuje zawód uznający tylko fakty i kieruje się ich 
trzeźwą oceną, w zasadzie uznając tylko prymitywne stereotypy 
pobudek ludzkich działań. Ja natomiast należę clo kręgów, które 
mniej dbają o sprawy doczesne, a przede wszystkim strzegą dob
ra ludzkich dusz. Wszakże i pan i ja walczymy ze złem, tylko 
z innych dziedzin i przy użyciu innych środków. Wasi przeciw
nicy należą do świata doczesnego, nasi zaś do obszarów, do któ
rych myśl ludzka nawet nie jest w stanie dotrzeć... Ale nasza 
wiara każe W nia wierzyć i z nimi walczyć, toteż czyniony to Z 
całą mocą wszędzie tam, gdzie je dostrzegamy!

— Zatem sądzi brat, że to jakieś diabelskie siły są winne tej
zbrodni? *

— A pan zakłada, że popełnił ją jakiś seksualny maniak? ~  
W łagodnym dotąd głosie brata Rufina pojawił się akcent nie
znacznej ironii. — Czyżby nie wiedział pan, że i u was, wzorem 
Zachodu, zaczęły pojawiać się grupy czy też nawet sekty, uzna
jące supremację szatana i czczące go jako władcę świata? Doszły 
nas wiadomości o pierwszych składanych mu ofiarach, toteż na 
wieść o kolejnym tego rodzaju wypadku dostałem polecenie 
abym będąc dziennikarzem zasięgnął informacji o tej sprawie... 
Dlatego przejęty jestem poruczeniem mi tak ważnego zadania i o- 
garnięty radością, że dano mi stanąć do walki z wysłannikiem sza
tana, bo wierzę, że wielkie demony wcielają w ludzkie postacie 
swoich diabłów 1 posyłają ich na ziemię, by werbowali wyznaw
ców i wiedli fch drogą zfą i bezeceństw!

DALSZY CIĄG NA STR. 8
istniefa^. łopotów. Wystarczyło zasięgnąć informacji w dwóch 

Tych w mieście klasztorach, by go znaleźć.

kartkach pocztowych z dóp.sk.eni 
„Krzyżówka nr 5”. wezmą ,u7vf? 
w losowaniu nagród fesią**®* 
wych.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
NR 2:

Poziomo: 1) rozum, 5) żbyt, 
esauł, 8) mebel, 9) akcydens, IW 
najem, 13) owoc. 14) trasat, 19) i*1* 
terna, 20) smak, 21) ekliptyka.

Pionowo: 1) remanent, 2) *abij*- 
ka, 3) melamina, 4) walc, 5) złuoa, 
6) Yonne, 11) kwarty, 12) ściany 
15) rama, 16) sake, 17) tiul, 1»» 
stop.

Za prawidłowe rozwiązanie kttf* 
żówki nr 2 nagrody książkowi
wylosowali:

1) ANNA KWIATKOWSKA*
zam. 09-401 Płock, ul. Kapitański

2) SZCZEPAN WILCZYŃSKI, 
zam. 09-402 Płock, u l Sienkiewi*
cza

3) WALERIA JASTRZĘBSKA.
zam. 09-401 Płock, ul. Ogrodó*
Tira

HOROSKOP
BARAN — (21.III—20.IV)

Na początku tygodnia zrobisz 
dobry interes. Związane jest to z 
podróżą, ale skoro w grę wchodzą 
duże pieniądze — chyba warto. 
Tym bardziej że ostatnio narze- 
kasz z powodu braku gotówki. 
W sprawach sercowych — powo
dzenie. Dobry znak — Lew.

BYK — (21.IV—21. V)
Chyba za sprawą zmiennej po

gody cierpisz na zły nastrój. Już 
w połowie; tygodnia wszystko się 
ustabilizuje. Możesz liczyć na po
moc Raka, będzie Twoją podporą. 
W zamian za to oczekuje zainte
resowania i przyjaźni. Dobry dzień 

czwartek.
BLIŹNIĘTA — (22.V—21.VI)

Nie przejmuj się drobiazgami, 
przed Tobą ważne zadanie. Wszy
stko pójdzie sprawnie. . Dopiero 
pod koniec tygodnia możesz po
zwolić sobie na odpoczynek. So
botni wieczór poświeć Wadze.

RAK — (22.VI—22.VII)
Sprawy zawodowe będą układa

ły się pomyślnie. W domu za to 
trochę kłoootów. Nie denerwuj się 
tylko, bo Twój nastrój udziela się 
innym. W finansach niewielka po
prawa, ale na duże pieniądze 
przyjdzie jeszcze poczekać. Dobry 
dzień — piątek.

LEW — (23.VII—22.VIIR
Doprowadź w tym tygodniu do 

końca te sprawy, z którymi nie 
radziłeś sobie przedtem. Jest szan
sa, że wszystko załatwisz po swo
jej myśli bez niczyjej pomocy. W 
sobotę miłe spotkanie towarzys
kie. Masz okazję zabłysnąć pod 
każdym względem. Dobry znak — 
Strzelec.

PANNA — (23.VIII-22.IX)
Chociaż to czas wielkich bali i 

dyskotek — nie szalej za bardzo. 
Pamiętaj, te nie co tydzień sprzy
ja szczęście w grze. Ureguluj za

ległe rachunki i staraj się płacić fli
bieżąco.

WAGA — (23.IX—23.X)
Szczęście będzie Ci sprzyjać w 

sprawach finansowych, choć W 
środku tygodnia pojawią się kło* 
pety. O pomoc zwróć się do Byk*. 
W sobotę wybierz się potańczyć 
Cd razu poprawi Ci się nastrój l 
inaczej będziesz patrzeć na wlel* 
spraw. Dobry znak — Rak.

SKORPION — (24.X—21X1) 
Uczucie do Byka jest tak silni, 

'•te: .aopro'wń35tf>db '-płtfcrzai. Nie Je
steś do tego jeszcze przygotowa
ny, ale musis2 się z tym Hczyć. 
Szczególnie p:eniądze wydawaj z 
umiarem. C2eka Cię wiele nie
przewidzianych wydatków. W 
czwartek miły telefon.

STRZELEC -  (23 X1—2l.XII)
Z zimowych planów urlopowych 

nic nie wyszło. Nie potrafiłeś osz
czędzać, chociaż wielokrotnie obie
cywałeś sobie, że się zmienis3. 
Skoro już zostałeś w domu korzy
staj z każdej okazji bycia n* 
przyjęciach i imprezach rodzin
nych. Dobry znak — Waga.

KOZIOROŻEC — (22.XIl—26.1) 
Koziorożcom potrzebny jest od

poczynek ze względu na stan zdro
wia. Nie lekceważ wskazówek le
karza. W pracy wszystko na do
brej drodze. Uczucie do Panny ćr 
każe się silne i przetrwa każdy 
kryzys Wykaż tylko więcej zrozu
mienia Dobry dzień — sobota.

WODNIK — (21-1—20.ID 
Samotne Wodniki nie muszą za

mykać się w czterech ścianach. 
Karnawałowe bale są znakomitą 
okazją do poznania kogoś intet0'«> 
sującego, skorzystaj więc z sobot
niego zaproszenia. Kup sobie no
wa kreację, odwiedź frjrzjcya.

RYBY -  (21.II~20.III) 
Szczęście będzie sprzyjać ftfi 

tylko w miłości, ale i w grach licz
bowych. Nie zaprzepaść szansy. W 
ponfedziałek otrzymasz awans, 
bardzo się ucieszysz. Poprawi «* 
Twoje finanse.

PORADY PANNY ADY
CZUJĘ SIĘ OSZUKANA

Droga Redakcjo! Piszę do Was 
ponieważ nie mam nikogo blis
kiego komu mogłabym się zwie
rzyć. Płaczę po nocach, ale to i 
tak nie przynosi mi ulgi.„

Mój problem polega na tym, te 
chłopak mnie zostawił. Zupełnie 
bez powodu odszedł. Snuliśmy 
plany na przyszłość. Latem tego 
roku miał odbyć się nasz ślub. 
Dostałam od niego z-aręezynowy 
pierścionek. Rodzice moi poczyni
li już nawet pewne przygotowania. 
A teraz pozostał tylko wstyd dla 
mnie i mojej rodziny. Nie chcę 
się nawet ludziom pokazać na o- 
ezy ponieważ myślę, że wszyscy 
ze mnie drwią. Może jestem prze
wrażliwiona, ale takie odnoszę 
wrażenie.

Starałam się spotkać z Jurkiem, 
bo tak 'właśnie ma na imię, ale 
on mnie po prostu unika. Przycho
dzą" mj do głowy. różne myśli. 
Sądziłam, że może ktoś narobił 
plotek, ale gdyby tak nawet było, 
to na pewno Jurek chciałby to 
wyjaśnić.

Co mam zrobić? Jestem do Jur
ka bardzo przywiązana, chodziliś
my ze sobą 2 lata. Zawsze zapew
niał mnie o swojej miłości. Po
móżcie, prośzę Was.

Anna

4 P *
Od Ady: Z listu Twojego wyni

ka, że Jurek zachował się jak 
dziecko. Nie dziwimy się wcale, 
że poczułeś się oszukana. Lepiej, 
że odszedł już teraz niż gdyby 
miał to zrobić za kilka miesięcy. 
Staraj się o tym zapomnieć. Na
pisałaś, że nie masz się komu 
zwierzyć. Sądzimy, że mamą zaw
sze może Cię pocieszyć. i dodać 
otuchy. *

Dla Czytelników i sympatykd 
naszej rubryki organizujemy ! 
stycznia (piątek) o godz. 19 w. n 
stauracji „Burger-BOsh w PlócJ 
przy ulicy Miodowej 8 „Bal u pai 
ny Ady”. Wstęp 30 tys, zł od aa 
by wraz z kuponem, który zna 
dziecie n,a 1 stronie naszej gazet 
Przewidziano wiele konkursów 
atrakcji. Zapraszamy wszystkie 
samotnych i zagubionych, ale n 
tylko. W naszej redakcji w pok? 
ju nr 35 można kupić bilet 
Uprzedzamy jednak, że iló: 
miejsc jest ograniczona. A zate- 
do zobaczenia na balu!
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TYP

28.01.— 3.02.1992 R.

PROGRAM I

3.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
8.10 Domowe przedszkole
9.35 „Mimi” (1). — serial prod. 

szwedzkiej
10.00 Gotowanie na ekranie
10.25 „Jak cudne są wspom

nienia ” (2) — serial prod. poi.
11.25 Wiadomości
18.0Ó Studio 7 proponuje
16.10 Zimowe teleferie „Kroni

ki Narnii. lisiążę Kaspian” — 
aerial pród. ang.

16.40 Niewielka gra — tele
turniej

17.15 Teleexpress
17.33 „Narodziny firmy” (6)
17.50 Luz
18.00 Family album
18.20 W Sejmie i Senacie
18.35 „Królik Bugs przedsta

wia” — serial animowany prod. 
USA

19.00 Wywiad tygodnia
19.15 Dobranoc — „Pif i Her

kules” '
19.30 Wiadomości
20.03 „Wierna rzeka” — film 

lab. prod. polskiej
22120 Zawsze po 21
23.05 Wiadomości wieczorne
23.25 Giełda pracy — giełda 

tzańś
23.55 BBG — World Service 

PROGRAM II

T.30 Panorama 
• 7.35 Rano

8.00 Gazeta domowa
8.10 Telewizja biznes
8.35 „Deńver — Ostatni dinó- 

Baur’.’ —, serial
9.00 Świat kobiet — magazyn
9.25 „Pokolenia” — serial .

prod. USA
9.45 Rano

10.00 CNN
10.10 Język francuski (13)
10.40 Język angielski (16)

. 16.25 Powitanie
16.30 Panorama
18.40 „Pokolenia” — serial 

prod. USA
17.05 Przegląd kronik filmo

wych
17.35 „Pod wspólnym da

chem” (28)
18.00 Program lokalny
18.30 Moja modlitwa
18.50 „Sztuka świata zachod

niego” (16) — serial dok,
19.30 Język angielski (16)
20.00 Nón stop kolor. Kneb- 

worth 1990 —■. Cliff Richards 
„The Shadowe”, Phil Collins 
„Genesis”

21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 Ekspres reporterów

■ 22.00 Przeboje na smyczki
22.20 „Viińcent i Theo” (4 — 

ost.) — serial prod. ang.
23.10 „997” — kronika krymi

nalna
24.00 Panorama

PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne 
9.10- „Domowe przedszkole” ’ 
9.33 „Mimi” -  serial
10.00 „Giełda pracy — giełda

szans” . ,
10.25 „Dynastia” — serial 

-prod.' USA
11.10 Wiadomość;
15.55 Uniwersytet nauczyc el- 

■ . .. • ■
16.00 Studio 7 proponuje 

16.10 Zimowe Teleferie: „Kro
siki Narniu Książę Kaspin, 
cz. 2 — serial prod. ang.

16/40 „Winda” — teleturniej 
•17.15 Teleespress 
17.35 „Kinomania”
17.55 „Klinika zdrowego czło

wieka”
18.15 ./Test”
18.30 ..Encyklopedia II wojny 

światowej” r  „Wojna i gospo
darka” CZ. III
. 18.55 Zielona linia 
' 1915 Dobranoc „Niesforny 

misiaczek” — „Choinka”
19.30 Wiadomości
20.05 „Dynastia” — serial 

prod. USA 
21,00 Studio .Temat
21.30 „Rozmowy z Nikode

mem”
22 00 ,Inne kino’ — program 

Jerzego Kapuścińskiego
22.50 Wiadomości wieczorne
23.15 BBC

, ' , pr o g r  am ii
J ••

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 „Ulisses 31” -  Rebelia

na Lemnos” — serial animowa
ny ■ , ■ ■ *9.00 „Świat kobiet” — maga
zyn • . .

9 23 „Pokolenia’ — serial 
pród- USA 

9.45 „Rano”
10.10 CNN
10.10 Język niemiecki (16) 

10,40 Język angielski (46)
16.25 powitanie
16.30 P anoram a
16.40 „Pokolenia” — serial 

prod. USA
17.00 Losowanie Toto-Lotka 
17 05 .„Punkt widzenia”
17.30. Allo, allo” — serial

prod. ,ang.-’
18.00 Program lokalny
18.30 „Era nuklearna’ (4) —

,Aiom wkracza do Europy** —
serial dok.
19.30 Język angielski (46)
20.00 „Tryptyk” cz. 4
20.30 Tańce węgierskie
21.00 Panorama 
21.20 Sport
21.30 „Głos” —. film fab. 

prod. poi.
22.50 „Chłopski los” — film 

dokttm.
24.00 Panorama

PROGRAM I

3.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
8.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Mimi” — serial prod. 

szwedz.
10.00 „Przyjemne z pożytecz

nym”
10.25 „Na krawędzi mroku” 

(6 — ost.) — serial prod. ang.
11.20 „Sto lat”
11.30 Wiadomości
16.00 Studio 7 proponuje

16.00 Zimowe Teleferie: „Kro
niki Narnii. Podróż „Wędrow
cem” do świtu”, cz. 1 — serial 
prod. ang. * :

16.40 „Winda” — teleturniej
17.15 Teleexpress
17.35 „Telemuzak”
18.10 „Spift”

18.30 „Podróże do Polski”
18.50 Magązyn katolicki
19.15 Dobranoc „Dziwny świat 

kota Filemona” — „Poważne 
zmartwienie”

19.30 Wiadomości
20.05 „Na krawędzi- .mroku” 

(6 — ost.) — serial sensacyjny 
prod. ang.

21.00 „Decyzje” — program 
publ.

21.20 „Pegaz”
21.50 „To nie jest sprawied

liwe” , .
22.35 Wiadomości wieczorne 
22.55 Family album
23.20 BBC

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 „Nowe przygody He-

-Mana” — serial animowany 
prod. USA _

9.00 Transmisja obrad Sejmu
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” — serial 

prod. USA
17.05 Nowa Europa — Stąd 

do Europy (problemy gospo
darcze)

17.35 „Ci niegrzeczni chłop
cy” (5) — serial prod. ang.

18.00 Program lokalny
13.30 Nowa Europa. Tysiąc

letnia odyseja: jajko Kolufńba
19.30 Język francuski (13)

20.00 Nowa Europa — Pogra
nicze stulecia

21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 Nowa Europa: Teatr 

Telewizji: „Josip Brodski: „De
mokracja” reż. Feliks Falk

22.15 „Nowa Europa: „Archi
tektura wspólnego domu”
22.30 Nowa Europa — „Geopo- 

ituka humoru”
20.50 Nowa Europa — „Arka

przymierza”
23.00 „Tym, co pod wiatr” .— 

program poetycki
23.30 XXI Warszawskie Spot

kania Teatralne
24.00 Panorama
0.05 „Pasmo hipewnulitime- 

dialne Marcina K.” .

PROGRAM I

8.00 „Dz.eń dobry”
9.00 Wiadomości poranne 
9.10 „Domowe przedszkole” 
9.35 „Mimi” — serial prod.

szwedz. ’
10.00 „Szkoła dla rodziców” 
10.25 „Bill Cosby show” —

serial prod. USA 
10.50 Wiadomości 
15.30 Uniwersytet nauczyciel

ska , .■
16.00 Studio 7 proponuje 

16.10 Zimowe Teleferie „Kro
niki Namii. Podróż „Wędrow
cem” do świtu”, cz. 2 — senal 
prod. ang.

16.40 „Niewielka gra — te
leturniej

17.15 Teleexpress
17.35 „Prawo prawa”
17.45 „Klub dobrej książki”
18.10 „Bill Cosby show” — 

serial orod. USA
13.35 „Raport”
19.00 „Reflex” — program

publ.
18.45 Dobranoc „Bouli” — 

„Wiei wielki Bouliego”
19.30 Wiadomości
20.05 „Szpieg doskonały” (3)

— ser al prod. ang. 
21.00 .Polskie Zoo” (powtó

rzenie)
21.15 Zespół „Zapis przed

stawia „ «.
21.55 „Rock w Rio cz- 3 

t./vk Joe Cocker, Colin Hay 
„Jimmi Cliff, New Kids On 
The Black (Rio de Janeiro,
1991) , _ . .

22.55 Wiadomości wieczorne
23.15 „Olga 

prod. franc.
23.45 Tańczy 

kant”
0.25 „Noc z . „ .. 

program rozrywkowy ze Szcze
cina

film dok. 

„Formacje A- 

gwiazdami’

pr o g r a m  i i

7.30 Panorama 
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”

8.18 „TelewiBSa bizne*”
8.33 „Lucky Łuck” — serial 

prod. fran ..
9.00 Transmisja obrad Sej

mu
16.25 Powitani#
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” — serial 

prod. USA
17.03 j,W środku Europy” ,
17.30—21.00 Program regio

nalny
21.00 Panorama
21.26 Sport
21.30 „Zdarzyło się w Trze

ciej Rzeszy’? (4 — ost.) — se
rial produkcji USA
23.20 „Neptun TV przedsta-

ki”
24.00 Panorama

. j£... '
--- * - '

PROGRAM I

7.30 Program dnia 
7.35 Wieści
8.00 Rynek — agro
8.30 Na zdrowie — magazyn 

rekreacyjny
8.50 Wiadomości poranna
9.00 Ziarno
9.25 Kino Teleferii
10.55 Azymut . •— wojskowy

a t f f #

program publ.
11.20 Telewizyjny koncert ży

czeń
11.50 Wiadomości
12.00 Wędrówki dalekie i bli

skie
12 40 ,„My i świat”
13.00 Siódemką w Jedynce
14.00 Walt Disney przedsta

wia: — „Kacze opowieści”
15.10 Z archiwum Teatru Te

lewizji — Franz Kafka — 
„Proces”

17.15 Tclexpress
17.35 Butik
18.20 „Angielska limuzyna” — 

serjal prod. franc.
19.15 Dobranoc: ,,Berta”
19.30 Wiadomości '
20.00 Polskie Zoo

20.13 „Deja Vu” film fabu
larny prod. polsko-radzieckiej

22.00 Kariery i bariery 
23.05 Wiadomości wieczorne 
23.25 Sportowa sobota
24.00 „Senator” (3-ost.) —

film fab. prod. USA

PROGRAM II- r
7.30 Panorama 
7.35 Kaliber ’92
8.00 Ulica Sezamkowa
9.00 Magazyn telewizji śnia

daniowej
9.30 Góra Szybowcowa ’91
10.00 CNN
10.10 Ona — magazyn dla ko

biet
10.40 Tacy sami — program 

w języku migowym
11.00 Polska Kronika Filmo

wa
11.10 Akademia Polskiego Fil

mu „Pociąg”
13.00 Zwierzęta świata: „Bez

cenna przyroda” (20)
13.30 Klub Yuppies? — pro

gram, dla młodzieży
14.00 Video junior 
13120 Artyści — 'galerie 
15.55 Powitanie
16 05 6 z 49 — teleturniej 
16.25 Losowanie Toto lotka
16.30 Panorama
16.40 „Nie zapomnij mnie” — 

film fab. prod. ang.
13.00 Program lokalny
13.30 Wielka gra
19.30 Portret muzyka — Clau-- 

dio Monleverdi
21 00 Panorama
21 20 Słowo na niedzielę
21 25 Bez znieczulenia
21 40 „Beckett Festiv?.l ’ — rep.
22.10 „Pierścień Skorpiona” 

(4-ost) — film fab. orod. austr.
23.00 Legendy filmu — Spen-- 

cer Trący
24 00 Panorama

17.35 „Anno Domini ’81” (2)
— przegląd wydarzeń muzycz
nych roku J991 — Upiec —
grudzień

18.10 „Paradise — znaczy raj” 
(5)

19.00 Wieczorynka — Walt 
Disney przedstawia: „Chip i 
Dale”

19 30 Wiadomości
20.05 „Rodzina Straussów” (i) 

—■ serial prod. niemiecko-au- 
striackiej

21.05 Sportowa niedziela
21.25 7 dńi — świat
21.55 Kabaretowa lista, prze

bojów
22.30 „Cannes ’S,2”

PROGRAM I
ciel'

jr.csf'

reportaż
Sportowy hit 
Kraję, narody,, wydarz®'

PROGRAM 1

7.55 Program dnia
8.00 Tydzień
9.00 Kino Teleferii: „Brzydki 

jamnik” -  film prod. LISA
10.35 Sceny monachijskie — 

program trój wymiarów*/
10.40 „Świat odkrywany” (8) 

— serial dok.
11.30 Notowania
11.55 Telewizyjny koncert ży

czeń
12 25 Quell0 Strano Bosco — 

wojskowy program dok.
12 50 Tęczowy Music-Box
13.35 Magazyn „Morze”
13.35 Sto lat kina
14.50 Publicystyka kulturalna
15.25 Tale wiz jer
15.45 W starym kinie: „Cór

ka generała Panbratowa” — 
film polski z 1934 roku

17.15 Taleęxpress

PROGRAM II

7.30 Przegląd tygodnia (dla' 
niesłyszących)

8.00 „Klementynka” — serial 
prod. franc.

8.25 „Ojej, ojej” — belgijski 
program rozrywkowy

9.00 Film dla niesłyszących: 
„Rodzina Straussów” (1)

9.55 Powitanie
10 00 CNN
10.20 Program lokalny
10.50 Magazyn przechodnia
11 00 Wspólnota w kulturze
11.30 Podróże w czasie i prze

strzeni
12.15 Ariimals
13.00 Espress Dimanche
13.15 .100 pytań do...”
13.55 ..Rebusy” — teleturniej
14.15 Kino familijne: „Nonnl

i Manni” (1) — serial prod. 
nifcm.. -•

15.05 Śpiewające laboratorium
16.25 Program dnia
18.30 Panorama
18.40 Śpiewa Alosza Afdie- 

jew
17.10 Studio sport
1) Mist'Zośt\va świata Ju

niorów w Łyżwiarstwie Szyb
kim

2) Marę ’21, reportaż o hoke
iście Mariuszu Czerkowskim

13.00 Bliżej świata
19.00 Wydarzenie tygodnia
19.30 Cześnik
20.00 „Nasze wspólne ćwierć

wiecze” — 25 lat Teatru Wiel
kiego w Lodzi

21.00 Panorama
21.20 „\V biały dzień” —• film 

fab. pród. USA
22.35 Okolice jazzu
23.35 Dni Rerr.brandtc w Am

sterdamie
24.00 Panoramą

15.30 Uniwersytet naucz) 
ski

16.00 Studio 7 proponuj®,
. 16.10 Dla młodych ^ iaZ 
„A vista” «,

17.15 Teleexpress 
17.35 John Porter —

notion”
18.00
13.10

n*ia ■ ■ y ; ' ; , -)
13.45 „Alf”
19.15 Dobranoc: ..Reksie
19.30 Wiadomości
20105 Teatr Telewizji rr  ̂

told Gombrowicz — '
księżniczka Burgunda” .

22.10 Koncert „Dla Andrz®)3 
cz. 1 -  wyk. Michał Ba)0” 
Ewa Bem, Danuta Błąż®icZ'"̂  
Halina Frąckowiak, Jolanta

Łobasz^ 
\Vlcdzl

szkowska, Grażyna 
ska, Alicja Majewska, 
mierz Korcz

22.55 Wiadomości wleczono® 
23.15 Poezja na dobranoc

PROGRAM II

He

15.00—16.25 
Ferie z Dwójką

15.00 Powitanie 
15.05 Nowe przygody

na — film animowany
15.35 Historia cyrku 
18.03 Droga do ĄlbertyiH®
16.25 Program dnia
18.30 Panorama
18.40 Sonda # ^
17.15 Z kart k ra k ó w ^

archiwum
17.35 Biuro, biuro (7) 

ny etat — serial
18.00 Program lokalny .
18.30 Ojczyzna — polszczy 
18.45 Zbliżenia, czyli-to ł

o filmie ’
19.25 Zapraszamy do
19.30 Język niemiecki' x
20.00 Prawo wyboru ił) x

Centrum Zdrowia Dziecka
15 lat później

21.00 Panorama
21.25 Sport
21.35 Lubin — reportaż 
22.10 Pasternak — film

prod. ang. (r. prod. 1988)
23.40 Prawo wyboru (2)
24.00 Panorama

ts>

O . ••

OlkoZOWLCfc

DALSZE CIĄG ZE STR. 7

— Skąd jednak Zakon dowiedział się o owych ofiarach? — nie 
tając zaciekawienia spytał sierżant.

— Jest nas liczna rzesza 1 to rozsiana po całym kraju, a ze
nie stronimy od kontaktów z ludnością, wiemy, również dużo jak 
i pańska organizacja.

~  No, i macie tak świetne źródło uzyskiwania informacji, jak 
spowiedź... — nie bez ironii zauważył sierżant.

— Tajemnica spowiedzi jest święta i żaden kapłan jej nie wy
jawi — poważnie odpowiedział zakonnik. — Tak zresztą, jak ża
den z jego 'przełożonych tego nie zażąda, gdyż popełnimy równie 
poważny grzech. Jednak w szczególnych wypadkach, zwłaszcza 
kiedy slanówią one zagrożenie dla kościoła, mówi się o nich, ale 
tylko jako o oderwanych zdarzeniach bez wskazywania źródła 
wiadomości... Jeśli zaś tego rodzaju informacja pojawi się raz 
czy drugi, budzi to oczywiście czujność zakonnej starszyzny. Zą- 
pewne właśnie powtórzenie się tego rodzaju wieści, jak znak na 
ciele tej śpiewaczki, stał się przyczyną, że zostałem tu wysłany. 
Mówię o tym tak szczerze dlatego, by przekonać pana o słusz
ności swoich obaw...

— A co brat pocznie jeśli zdoła wykryć złoczyńców jako sługi 
szatana? — ńądąl z lekką drwiną spytał sierżant, —  Czy znaj
dzie również dostatecznie przekonujące dowody winy, by zdołały 
skłonić oficjalne władze do Ich ujęcia i oskarżenia o zbrodnie?

Głos brata Rufina znów zadrżał poprzednim przejęciem:
— 'Ależ moim głównym dążeniem nie jest pojmanie sprawców, 

lecz uchronienie ludzkich dusz przed zakusami piekieł! To jest 
celem moich wysiłków! I jeśli choć jedną zdołam uratować przed 
zgubą, będę to uważał za dostateczną nagrodę za swój trud!

— To piękne — skwitował rzeczowo to oświadczenie sierżant. 
— Ale czy nie słuszniejsze byłoby przede wszystkim rozprawie
nie się ze sprawcami, a więc wyrwanie korzeni zła, a nie ochro
na *ab'~’ś noiedvncz"i ofiary?

— To słuszna ufoaga... — westchnął brat Rufin. — Ale nie 
czuję się na tyle silny, gdyż brak mi ku temu .środków;, więc 
stawiam sobie za cel zadanie na miarę moich możliwości.

— Może połączylibyśmy zatem naszę wysiłki! W ten sposób 
rozszerzy ' brat te możliwości... — z lekkim uśmiechem zapropo
nował: sierżant.

To pytanie spowodowało, że Palik obrócił się gwałtownie ^  
stronę swego rozmówcy i nieomal wykrzyknął:

—* Jak m am ' to rozumieć?! Na czym polegałaby taka współ
praca ?!

— Na dostarczeniu mi zebranych już informacji, które mogłyby
moje dalsze czynności śledcze, ja- zaś dopomagałbym tra- 

rii dó ochroń** zagróyopWh. oczywiście •m  ramach móićh możli
wości, a potem .spowodował ujęcie sprawców!

— Czyżby zatem policja oodz;eliła moją obawę, że mamy do
czynienia z siłami pozaziemskimi? ' ' L

— Powiedzmy. *6 nie policja, a ja osobiście. X ponieważ odpo
wiadam aa wyniki śledztwa, zatem wybór jego kierunków zale
ży ode mnie.

— To doprawdy byłoby wspaniałe! — z młodzieńczą żarliwoś
cią zawołał brat Rufin. — Jakże pana pomoc ułatwiłaby mi wy' 
konanie mego zadań.al Czy aby jednak to, czego zdołam się do
wiedzieć ja, tylko zwykły sługa Boży, na coś się panu zda?
zatroszczył się nagle.

— O ile mi wiadomo brat dotąd nie siedział bezczynnie, toto? 
jakieś Wiadomości już zebrał. Mogą one uzupełnić te, które JuZ
posiadam.

— Istotnie, krzątałem się nie szczędząc sił,. więc być może 3.®' 
kies rozeznanie mam. Nie wiem jednak czy okaże Się panu 'p&Ś' 
datne...

— Zanim się nie dowiem o jego zasięgu, nie mogę tego ocenia
— O dw iedziłem  nu z..-*,iaU jcuntgu  z .uinw.ęrSyi. L.- itłi pi JtfSO'. 

rów, mianowicie Iglickiego, ale kiedy prosiłem go jako socjol0'  
ga o udzielenie mi nieco informacji o nekromaneji zbył mnie 
golnikann po c ym skierował óo niejakiego Zwir»iv' go ia-.cici0" 
la antykwariatu książkowego, rzekomo znawcy tego tematu. 
zrobiło to na mnie najlepszego wrażefiia, a także jako człowif^ 
również nie bardzo mi się podobał... Potem dowiedziałem
że to kobieciarz i podobno miał jakiś incydent z Tańską na tie 
skłonności erotycznych. ' ,

— Uważa brat. że wart wciągnięcia na listę podejrzanych;
— Nie chcę o tym decydować! — żywo zastrzegł się Palik. ^  

Żadnych też wniosków ani porad nie chce wygłaszać. Na razie 
pragnę możliwie dokładnie podać panu co wiem.

Kto ieszcze 2wrócił brata uwagę? ,
— Pani Rotman... Właścicielka pracowni krawieckiej.
— Dlaczego właśnie ona? .
Palik nie odpowiedział od razu. Znów zapatrzył się w cieni®

zalegające pod drzewami i oblane słońcem skrawki białych ścia*̂  
klasztornych zabudowań, widocznych pcmiedzy ich pniami. Wres2'  
cie odpowiedział z wahaniem: ..i

— Dowiedziałem się i to zupełni© przypadkowo o pewnych
skłonnościach, wykraczających poza normalne pobudki.:. A ? 
również dowiedziałem się, iż zmarła była jej klientka, w1" 
chciałem się jej przyjrzeć. 1 \

Informacja o Rotmanowej zaskoczyła sierżanta i mocno speszy  ̂
ła, gdyż dotarła do niego tylko dzięki temu pozornie zalękn^ 
nemu człowiekowi. Toteż poczuł wyrzut zawodowego sumieni** 
że badając otoczenie śpiewaczki pominął osobę tej kobiety, P0' 
przestając tylko na wezwaniu jej celem rozpoznania zwłok. G3 
niąc się za to w duchu, spytał jednak spokojnie: ,

— Znalazł pan jakiś możliwy pretekst do odbycia tej rozmowy*
— Bardzo zwyczajny. Po prostu uzasadniłem swoje zainteres_ 

wanie pokrewieństwem jakie mnie rzekomo łączyło ze zm.a.L,<» 
Toteż nie wywołałem zdziwienia pytając czy zna jakieś bliz^ 
okoliczności jej śmierci, oczywiście, nie dowiedziałem się niczeg{> 
ale też na to nie liczyłem.

— Jakie wrażenie wywarła na bracie?

— Bo ja wiem? — dziennikarz zawahał się. 
sprecyzować, ale było zaskakujące...

Trudno mi ^

— Zaskakujące? W jakim sensie?
— Był to nagły, nie wytłumaczony lęk, jaki raptem poczułem 

jej widok. Tylko przez krótką chwilę, ale uważam to za ^  
dziwniejsze, że jest piękną i pełną uroku kobietą.

— I dotąd odczuwa pan tę bojaźft na myśl o niej?
— Nie, był to tylko moment raptownego strachu, a potem ch 

ucieczki, aie tak krótki, że już po chwili odzyskałem ró w n e j ' 
gę. Teraz zaś wspominam ten incydent już bez specjalnej e^10
Cji... 1 ; ■ ■ .

— Był brat również u tego antykwariusza, © którym wspomni^? 
Iglicki?

Tak! — tym, razem dziennikarz odpowiedział ód razu. ■jo
bardzo życzliwy i uczynny człowiek Udzielił mi wielu wyjaśni®.

vrri o w  ? n o I r r A T y ła io r b ip iO  n r » t r f v ! i -

5ień
dotyczących różnych wierzeń i nekromanckich praktyk, a na^® 
był na tyle uczynny, że udostęonT niektóre swoje materiały. 1°' 
też znacznie rozszerzyłem swoje wiad-wnoś^i na ten temat.

,-y': f ,y (ed®!


