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ZA STO DNI MATURA-

>ĄVszem obecnyfn wiadomym się czyni 
ii' Żukowie zacnego Collegium 
tradycji zadość czyniąc na 100 dni 
przed Maturą A.D. 1992 
Bal Studniówką zwany odprawiają 
A chcąc mu świetności i blasku przysporzyć 
Redakcję „Tygodnika Płockiego” 
na uroczystość ową uniżenie proszą”

Studniówka zdystansowała bale maturalne. Nie mogliśmy być 
wszędzie, ale wiemy, że inauguracyjny polonez wypadł 
we wszystkich szkołach znakomicie. Niektóre dziewczyny 
przyprowadziły zaproszonych chłopców już na godzinę wcześniej 
o / przećwiczyć polonezowe kroki. Białe bluzki w rozmaitych fa- 
sonach oraz małe i duże czarne prezentowały się doskonale Wi- 

trochę koków na głowie i kilka makijaży w 'stylu 
lat 60. Bawiono się doskonale.

NaSZ fotoreporter utrwalił studniówkowy 
oal Zespołu Szkół Odzieżowych („Igiełki”), którv odbył sie w
P° S CZX k ° d, St 0ly Pod?tawow«i ”  W sali gimnastycznej.Na zdjęciach, (z piawej) dyrektor szkoły pani mgr in* Da-
S m  *w P ńcu 2 ks' k lo n ik iem  Wactawem GapW-5ivim. U dołu. fiadycyjny polonez otworzył studniówkę.
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Zdjęcia STANISŁAW BĄKIEWICZ 

(PATRZ FOTOREPORTAŻ -  STR. 6)
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^ j e s t e m  w  s p ó ł c e , a n i  m o j a  c io t k a , a n i  m ó j  k r e w n y , 
ANI MOJ ZIĘĆ, KTÓREGO NIE POSIADAM’’

ARGUMENTY BIELECKIEGO
I&p

; ' *■
.$ \ ' \  ....

I

'v Ku t n ie

— Przede wszystkim wcale nie 
oczekuję od pana, żeby pan się 
ze mną zgadzał ja tylko pana o 
jedna rzecz proszę, żeby pan słu
chał moich argumentów. I w ten 
sposób można po prostu zbudować 
w Polsce dialog, Jeśli my nie bę
dziemy siebie słuchali, tylko każ
dy będzie mówił to, co chce po 
wiedzieć, to zwyczajnie się poza 
bijamy, albo będzie to jakieś o- 
błędne polskie piekło u schyłku 
XX wieku.

Jan Krzysztof Bielecki, premier 
poprzedniego rządu Rl*. przewodni
czący Kongresu Liberalno-Demo
kratycznego i poseł na Sejm, pe
łen emocji wyrzuca z siebie te 
słowa w sali obrad Rady Miejskiej 
w Kutnie.

> Jest 28 stycznia, właśnie odbywa 
się XX Sesja. Uczestniczą, w niej 
iesjrfrze, pbza BiwI&ckJm, <jjwai p l’*-
< y  partdtmeTstfc.iv -•śż-i: ? gen i .j tz
Aleksandrowicz z :KLD i Przemy
sław Hniedziewicz' z PC. Poza 
tvm. pracownicy Urzędu Miasta < 
Gminy, przedstawiciele kutnow
skich zakładów pracy i mieszkań
cy Kutna. Koło mnie siada osiem- 
dziesięciodwuletnia staruszka. Twarz 
i ręce poorane zmarszczkami, siwe. 
załzawione oczy. Trochę sie soóź- 
niła. ale wiedziała po co tu przy
szła : będzie premier. Z rozrzew
nieniem patrzy na drobną sylwet
kę wchodzącego polityka: ..Mój 
Boże. zeszczuplał biedaczek” — 
słyszę w newnei chwili. Ona nie 
zwala niczego na rząd, a iuż 
szczególnie na rząd ..Krzysia”. Te
raz ma słodowa emeryturę. ale 
cieszy sie. że w ogóle dostaje ia- 
kioś pieniądze. ..Przed wojna nic 
nie datsall i ludz-> żyli” — szeo- 
ce mi do ucha. Jej zdaniem kraj 
zrujnowała wódka i... komuna,
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i JE
■NASTĘPNY BAL W DNIU ZAKOCHANYCH 14 LUTEGO

BAL U PANNY ADY 
WYDARZENIEM KARNAWAŁU!

SPÓR 0 WODĘ I ŚCIEKI
P°dwyżek  ̂ opłat za strukturalne tego przedsiębiorstwa, mieście Kutnie dla odbiorców 

■fyyslinY wody i zrzut ścieków czy też wzrost zatrudnienia w spółdzielczych i komunalnych
przez Przedsiębiorstwo pwiK nie będą rzutowały na pod- Raz jeszcze apelujemy do rad

Byliście wspaniali. Biletów na bal zabra
kło, tylu było chętnych. Odmawialiśmy z 
prawdziwym żalem, szczególnie pani, która 
chciała przyjechać aż z Radomia. Już wtedy 
musieliśmy wielu z was obiecać, że bal po
wtórzymy. Dotrzymujemy słowa. 14 lutego 
(piątek) wypada dzień zakochanych. Czvv 
może być lepsza okazja do wspólnej zaba
wy, do poznania nowej twarzy lub siebie 
nawzajem? Zatem 14 lutego spotykamy się 
znów w restauracji Burger Box o godz. 19.00

Powtórzymy pokaz mody, który był praw
dziwym wydarzeniem tej imprezy. W kon
kursach wyłonieni zostali najlepsi tancerze 
i najwspanialsze dziewczyny. Odwaga wystą
pienia przed publicznością opłacała się — 
kaZ?™ ? nagród by*a droższa od biletu wstę- 
pu (v0 tys. zł). Chcieliśmy bowiem dać możli
wość zabawy każdemu. Pozostałe koszty po-

k rjli sponsorzy. Oni też ufundowali nagrody 
za sumę ok. 4 min zł. Miss balu otrzymała 
upominek wart prawie 1 min (w tym aparat 
fotograficzny). Dzięki sponsorom, firmom:
Kras.' Biała Dama, Galeria M, PZU. Onti- 
mal, Profesor, Bancus, Balex-, Capital, Rol- 
pasz i sklepowi „Kokos” z nagrodami wy
szła prawie 1/3 uczestników balu.

Uczestnicy uznali, że lepiej podnieść cenę 
bnetu, lecz wkalkulować w nią podstawowe 
menu Dlatego bilet na bal 14 lutego z go
rącą kolacją, zimnymi napojami i deserem 
będzie kosztował 100 tysięcy zł. Stoliki 4-, fi- 
i J-osobowe ponumerujemy. Można zamó
wić stolik lub pojedynczy bilet. Samotnych 
panów będziemy sadzać z samotnymi pania
mi Na wszystkich amatorów dobrej zabawy 
czekamy w redakcji — Stary Rynek 27.

(mab)
H m

jjje C iągów i Kanalizacji w Kut
wił. Wywołały emocje nie tylko 
t L “ samych mieszkańców. Za 

robotniczej Spółdzielni Mię
ci,, p „Pionier” wystosował
mi Miejskiej i prezydenta
któr- ^ utna oficjalny protest, w 

, ń  , . czytamy:
*Ee;VVVaiam̂  że zamiar podwyż- 
Wa;' a ceny o 40 proc. dla tak 

odbiorcy. jakim jest 
sko r,'!̂ >‘an êr<< reprezentująca bli- 
8.533 Y* tysięcy mieszkańców o 
hięn. lokalach spółdzielczych wi-

h&gô ć  • poprzedzony rzeczowymi 
OcibiYrp Ĉam  ̂ między dostawcą i

się na rzeczowych 
P o ^ ^ ja c h , określających wzrost 

^-^ogólnych składników ceny. 
hośjj ^zględniać poziom zamoż- 
łejL i a w zasadzie ubóstwa spo- 

^ s tw ą .
niespełnienia przez 

'^^żam &c>wyższych warunków u- 
zamiar podniesienia ceny 

*a ni- 7 wody i zrzutu ścieków 
dzję: uzasadniony. Wyrażamy na
fcie 2ał . radni Rady Miejskie'

. ierd2a proponowanych 
ha br=?K* .Zarówno ze względu 
r-yc2ne  ̂ iakiegokolwiek meryto- 
Vys.Ql,5.0. uzasadnienia jak i na' | 
1 pamic+C te? podwyżki.
*tór2y łtarn-Vf że w ub. roku nie- j 
ęehv , r^dni wyrażali niepokój o j 
fcode? komunalnych podczas j
5 lItno^.ê ’.an3a decyzji o podziały 

d adl -eg0 Przed si ębi orst w a
^ n>ows’ 1 Komunalnej i Miesz- 
^ tn ietaj- ^Spółdzielnia również 

zapewnienia, że zmiany

r w iĵ  me bęaą rzutowały na pod- Raz jeszcze apelujemy da ttó -
5 H S T  u‘b. rLI etawM z“a X  * *  IKRZYSZTOF PRZECINAŁ DZIECKU PĘPOWINĘ..
stawę wody i zrzut ścieków — ——-------- ------ • — *

podwyżek
. . - - r - Celem przeprowadzonej restruk-

tym większe jest nasze zaskoczę- turyzacji KPGKiM, w wyniku któ- 
nie propozycją podwyższenia tych rej powstało 1 lipca ub roku 
stawek. Przypominamy również. PWi-K, miało być odciążenie'bu
za dotąd me został spełniony nasz dżetu miejskiego, podniesieni ja- 
postulat o zrównanie opłat za do-
stawę wody i zrzut ścieków w DALSZY CIĄG NA STR. 4

d początku zadecydowali,
ze będą rodzić razem Do
tąd takiej możliwości w 
Płocku nie mieli. Oba Szpi

tale, i Miejski, \ Wojewódzki nie 
chciały wpuszczać mężów na sale „ . .' v ‘ ' i :
porodową. Tó. co w wieks?vc!i Piastach, Łodzi, Warszaw;

NARODZINY BEZ PRZEMOCY

k

T r m y

O GŁASZA KONKURS O FER T 
NA WYKORZYSTANIE KAWIARNI

A H A P S T
O F E R T Y  P R O S IM Y  S K Ł A D A Ć  W  T E R M IN IE  D O  2 9 .

W  R E D A K C J I " T Y G O D N IK A  P Ł O C K IE G O "
P Ł O C K , S T A R Y  R Y N E K  2 7

powszechna iuż ” ‘6 , Działalność płockiej Szkoły Ro-
wc aż szokowało P n!Ctf ką’ U- na® ^zenia zainaugurował doc. dr 
sżeąin fS m aci?ó  S ! 8° r ^ f W'  ,hab' ,medycyny Włodzimierz Fijał- 
Stowarzvszenia ^ ^ fe n ia  kowski jesienią ubiegłego roku.
IrcT n rz^U  - ^ 2 ^  ? KatoUc_ Prujechał z Lodzi, gdzie od lat 
\S ieszka JSw onlS  p™wAadzi 3UŻ takie placówki, ku
zato s l f  że^ tak  1 mpa? , ° ka'  fado,ścl mate^ i ojców. „Idea na- 
cz£tniczvć w U'  turalnGg0 Porodu związała się odŁ T S i L a  początku z czynnym uczestnictwem
u k ^e^n ie  *d z ^ U ; było rodzącei w  akcie porodowym, toteż
kimfu ^  k tó r ^ ę^ I J SSdu 0WegC> Prjwygotowanie zawsze miało na ir-u, na Którym spotykali się z celu usprawnienie sił rodzącej !
ginctvoIogamj, położnymi, psych o- uwolnienie jej od napięć zaburża-
Junv^kaP pdrSszł81 oterapeutką. jących przebieg porodu. Dopusz- ju..t nka przyszłą na świat tuz czen;e ojca do uczestnictwa w P°*
n [ r dOboTeęt^o^ iH ” Z?g0 rod2ie zapewnia matce subiektyw-
Woiewódzk:m dTAraJ ą . S2pita u nG poczucie bezpieczeństwa i real-
b J ^ d w iS « .T^ “  a  P5TOC w. wyp.toienta . zada-było to wielkie przeżycie. Krzy
sztof cały czas czuwał przy swo
jej żonie, masował jej twarz. Po 
narodzinach przeciął pępowinę te
go takie uczył się w Szkole Ro
dzenia. Był drugim w Płocku ro
dzącymi” ojcem. Na spotkaniu z

J  |rŁC/LA, o l s l K i  KYJNŁK 2 7  ^ |------
H  [^ Z A S T R Z E G A M Y  S O B IE  P R A W O  W Y B O R U  O F E R E N T A J BBS

nia, w którym matki nikt nie m0" 
że i nie powinien zastępować — 
czytamy w książce profetora 
,^*oród naturalny”.

Szkoła rodzenia etała lię miej
scem przysposobienia najmłod- 

uczestnikam] kursu*,'“ty^T'^którzy 1T/Ch Todzicó™ ~  rodziców na 
wciąż leszcze czekali C m S 7 etapie wewnątrzmacicznego roz-

V I pR7PR rrn  CA„ n n tI  azkoły uczą się karmienia, prze-
x%rivnA P W1̂ ania 1 innych zabiegów pielęg-
\TK hw  nacyjnych noworodka i małego
iTO^Nró. M K  SAMA MATO™ <’2i“ k*> P” "ai!> Iasa!lp «feoldSw*" 

P .  BAIRD) DALSZY CIĄG NA ST*. *



X X  SESJA RADY MIEJSKIEJ W KUTNIE

SZESCIU WSPANIAŁYCH
Zarząd Miasta Kutna od blis

ko dwóch miesięcy pracuje w 
sześcioosobowym składzie. Z 
udziału we władzach miasta 
zrezygnował Zdzisław Tatar po 
wygraniu konkursu na dyrek
tora Przedsiębiorstwa Wodocią
gów i Kanalizacji. Radni nie 
zaakceptowali tego stanu rzeczy 
i podczas obrad najbliższej sesji 
uzupełnią skład zarządu o jedną 
osobę. Uchwalono także dziesię
cioprocentowe podwyżki opiai 
za pobór wody z ujęć miejskich 
i odprowadzenie ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych mia
sta:

m sześć, wody dla gospo
darstw domowych — 2-300 zł

L A U R E A C I 

K O N K U R S U  

W IE D Z Y  O F IL M IE
Dia tych uczniów szkół ponad

podstawowych, którym X muza me 
jest obca, Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w Płocku zorganizował 
kolejne IV eliminacje ugólnopol 
skiego Konkursu Wiedzy o Filmie. 
Pisemny test me był łatwy, obe.) 
mował najważniejsze wydarzenia / 
historii kinematografii oraz bio
grafie i fumografie reżyserów fil
mowych, także sylwetki popular
nych aktorow.

Zwyciężyli uczniowie LO im. Dą 
browskiego w Kutnie — Magdale
na Wojtkowska i Mariusz Wieczór 
kowski. Będą reprezentować woje 
wództwo płockie w finałach w 
Gdańsku. Tam zadania konkurso
we zostaną poszerzone o interpre
tację obejrzanych filmów, ponadto 
o charakterystyczne fragmenty 
dzieł filmowych, muzyki i plakatu 
filmowego.

m- sześć- wody dla odbiorców 
sfery niematerialnej — 2.500 zł 

m sześć- wody dla odbiorców 
sfery materialnej — 5-450 zł 

m sześć, ścieków z gospo
darstw domowych — 2-100 zł 

m sześć, ścieków od dostaw
ców strefy niematerialnej — 
2 800 zł

m sześć, ścieków od dostaw

ców sfery materialnej — 5-100 
zł.

Radni uchwalili nazwy dla 
nowych ulic oraz postanowilii 
ulicę Pereca na odcinku od Kró
lewskiej do Podrzecznej nazwać 
Szaloma Asza, pisarza żydow
skiego, urodzonego w Kutnie.

(mgj)

JUBILEUSZ 
W  RYTMIE WALCA

tt>

P łocka Orkiestra Kame
ralna ma 15 lat- Na ju
bileuszowych trzech kon
certach, które odbyły się 

tradycyjnie w piątek w Teatrze 
Dramatycznym im. J. Szaniaw
skiego, panował karnawałowy 
nastrój Królowała muzyka 
Straussów, a więc walc- Dyrygo
wał Czesaw Nowicki, obchodzą
cy również 40-lecie pracy arty
stycznej. Koncert uświetnili: bas 
Kazimierz Kowalski — solista 
Teatru Wielkiego w Łodzi, bra
wurowo wykonując m. in. arię 
z „Wesela Figara” Mozarta oraz 
Grażyna Mądra — sopran kolo
raturowy, występująca w wią
zance walców. Po koncercie po
wiedzieli „Tygodnikowi":

KAZIMIERZ KOWALSKI: -
Wspaniale śpiewało mi się z 
tak znakomitą orkiestrą. Przez 
4 miesiące wraz z Teatrem 
Wielkim występowałem w 
Niemczech. Szwajcarii, Holandii, 
prezentując „Wesele Figara” 
Śpiewałem także w Tuluzie i 
Frankfurcie. Płock ma doskona
łe warunki, aby odbywały s.ę

tu przedstawienia kameralne. 
Skończyły się czasy, kiedy płoc- 
czanie nie mając opery dojeżdża
li do Warszawy i do Łodzi. Na 
świecie tego nie ma Teraz War
szawa i Łódź będzie musiała 
przyjeżdżać do Płocka i bardzo 
z tego się cieszę. Założyłem wła
sną agencję koncertową, w ra
mach której przygotowywać bę
dę kameralne przedstawienia 
operowe i mam nadzieję przyja
dę z nimi do Płocka, bo orkie
stra jest świetna, a soliści naj
lepsi, jacy mogą być-

GRAŻYNA MĄDRA: — Za
kończyliśmy Rok Mozartowski w 
Warszawskiej Operze Kameral
nej, a nowy sezon zapowiada 
się równie interesująco. Nie na
rzekam na brak pracy Czasami 
nie wiem, kiedy kończy się 
dzień. W Płocku mam przyjem
ność śpiewać już po raz drugi- 
W 1982 .występowałam z panem 
Ryszardem Wojtkowskim także 
pod dyrekcją dzisiejszego jubila
ta — pana Nowickiego. Bardzo 
lubię tu przyjeżdżać.

(1)

W PŁOCKU

ZMIANA NIEKTÓRYCH KURSÓW W ZKM
W związku z wnioskiem 

MZRiP o zmniejszenie ilości 
kursów na liniach „W” po go
dzinie 7.00 i po godz. 15.00 — 
Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Płocku ogranicza od dnia 
3 lutego 1992 r. kursowanie au
tobusów linii „W” v/ tych prze
działach czasowych.

W celu umożliwienia pasaże
rom dojazdów do szkół, urzędów 
i instytucji na godz. 8.00 i po
wrotów* po g. 15.00 — od dnia 
3 lutego 1992 r. uruchamia się 
dodatkowe kursy linii miejskich 
w dni robocze:

Linia Nr „2” — z Kosirogaju 
o godz. 7.12 i 16.00, z Tokar o 
godz. 7.48, 8.09, 16.39.

Linia Nr „3” — z Kostrogaju

o godz 8.16, z Borowiczelc o 
godz. 8.55.

Linia Nr „19” — z Podolszyc 
Płn. o godz. 8.05 i 15.57, ze 
Szpitala — Winiary o godz. 8 45, 
ze Skarpy do Podolszyc o godz. 
15.24 i 15.48.

Linia Nr »20” — z Kostrogaju
0 godz 8.07, z Otolińskiej o 
godz. 7.26, 7.37, 7.46, 8.06, 8.43
1 15.21.

Linia Nr ,.22” — z Podolszyc 
o godz. 7,12, 7.21, 16,05, 16.25, 
ze Szpitala — Winiary o godz. 
7.50 i 7-59. ze Skarpy do Podol
szyc Płd. o godz 15-28, 15-54.

Ponadto z powodu bardzo ma
łego wykorzystania autobusów 
na liniach Nr „19” i „20” w 
godzinach wieczornych od dnia

KONKURS NA ILUSTRACJĘ
ROZSTRZYGNIĘTY

Zakończył się ogłoszony przez wideo i piórniki z wyposaże- 
BWA w Płocku konkurs w dzie- niem-
dżinie ilustracji i recenzji dzie- Prezentujemy nagrodzoną re- 
cięcych, ogłoszony po wystawie cenzję. 
grafik, Zbigniewa Rychlickiego.
Jury pod przewodnictwem Anie
li Ewy Lewandowskiej przy- CÓŻ TO ZA WSPANIAŁY 
znało ąastępujące nagrody: WIECZÓR

W płockim salonie sztuki 
współczesnej odbył się werni
saż interesującego rzeźbiarza — 
Ramana Wożniaka. Urodzony w 
Płocku artysta, uzyskał dyplom 
w Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie w pracowni prof. J. 
Jarnuszkiewicza. Uprawia rzeź
bę, performance i teatr plastycz
ny.

Na wystawie prezentowane są 
trzy cykle prac Romapa Woź
niaka: „Myśli”, wykonane z gip
su i listew. „Hioby” dotyczące 
spraw ostatecznych i pochodzą
ce z lat 1989—90 oraz „Pory 
roku” utrzymane w poetyce ja r
marcznego teatru. Artysta mówi 
o sobie, że nie lubi sztuki nadę
tej i ostentac5 jnego bycia arty
stą. Rozmowę ? Romanem Woź
niakiem zamieścimy w jednym 
z najbliższych numerów.

(I)

Fot. 5Ł Bąkiewiczf

RZEŹBA W BWA

W dziedzinie ilustracji 
I nagrodę otrzymała Zuzia Ma- 
zuś — kl. V SP nr 10 oraz 
Aleksandra Kacprzyńska — SP 
nr 16- II nagroda — Agn eszka 
Borkowska z SP nr 16 i III — 
Dominika Apanowicz z SP nr 12 
oraz Joanna Kunka z SP nr 16.

W dziedzinie recenzji naj
lepsza okazała się Magda Sta- 
nuszkiewicz — SP nr 10. II na
grodę uzyskał Rafał Turbaczew- 
ski — SP nr 18. Dwie III nagro
dy ta Dominika Nawrocka — SP 
nr 10 i Justyna Przybylska — 
SP nr 18.

Nagrody ufundował Prezydent 
Płocka. Były to książki, kasety

Któż by pomyślał że będę wi
dzieć i słyszeć autora mojego 
ulubionego czasopisma „Płomy
czek”. Ten wspaniały wieczór 
będę zawsze miło wspominać. Z 
przyjemnością słuchałam jak 
pan Jan Stanisław Kopczewski 
mówił o swym drogim przyja
cielu i wspaniałym ilustratorze 
panu Rychlickim-

Jako mała dziewczynka zaw
sze chciałam się dowiedzieć, kto 
tak ślicznie rysował mego ulu
bionego bohatera bajkowego 
Misia Uszatka.

Teraz już wiem> jest nim Zbi
gniew Rychlicki. Na tej wy
stawie obejrzałam rysunki, któ-

3 lutego 1992 r autobusy na liru* 
Nr „20” kursować będą P° 
godz. 2000 co 20 minut, a na 
linii Nr „19” wycofano kurs 0 
godz. 2150 z Winiar i 22-25 
Podolszyc. * .

W związku z tymi zmianai® 
ZKM zwraca się do użytkowo1'  
ników o zgłaszanie swoich uwa? 
dotyczących przydatności wpr°' 
wadzonych kursów na liniacn 
miejskich do Zakładu Komu®' 
kacji Miejskiej w Płocku, ui* 
Przemysłowa 17, tel. 256-71*

Przy okazji uwaga! Bilety 
norazowe z nadrukiem Zakk* 
dów Komunikacyjnych inny® 
miast nie będą honorowane ń 
liniach płockich.

opr. Jer

re zostały narysowane prze* Pa'  
na Rychlickiego. Gdy oglądała® 
te ilustracje przeniosłam się " 
zupełnie inny świat — w św»a 
bajek. Widziałam tam wszystW 
postacie bajkowe, takie jak: 
w Butach, Miś Uszatek, Pa° 
Twardowska, dziewczynka * 
krainy Oz i wiele innych. .

Zapomniałam o w szystkie 
kłopotach i stresach. Czuła® 
się tak jakbym była także na'  
rysowana, pogodna, radosna, łl* 
myśląca o otaczających 
problemach- Od tamtej P°™ 
świat wydaje mi się bardzo k°* 
lorowy, pełen radości i szczęsna-

Od czasu tej wystawy bardzo 
często staję się narysowana 
dziewczynką. Przenoszę się 
inny świat, a  gdy jestem 
myślę o niczym, tańczę, baw1* 
się, śmieję się wraz z książko* 
wymi przyjaciółmi, który en 
znam już z dzieciństwa, kiedy 
to nie umiejąc czytać oglądała® 
z wielkim zachwytem te tlnstro* 
cje w książkach.

Nie sądziłam, że będę je og»4‘ 
dać także i teraz z tak ogro®' 
nym podziwem. Lecz bajkę P* 
„Miś Uszatek” nawet jako 
rosła dziewczynka będą zaws* 
chętnie oglądać. ,y

ezsasnaetr?

FIRMA 
„VOLVO” 

DLA PŁOCKA
Główny przedstawiciel Volvo w 

Polsce, holenderska firma transpor
towa Nijhof-Wassink z siedzibą w 
Kutnie wyremontowała nieodpłat
nie kupioną niedawno przez Woje
wódzką Kolumnę Transportu Sani
tarnego starą karetkę reanimacyjną 
tej właśnie marki. Uroczyste prze 
kazanie daru odbyło się w Płocku 
w obecności dyrektora firmy — 
Hermana Nijhofa i prezydenta An
drzeja Drętkiewicza.

Jak nas poinformował szef re- 
montówki, animator całej sprawy 
— p. Jacek Nyckowski. wartość 
remontu wynosi około 90 min zł 
W ten sposób Płock zyskał drugą 
szybka karetkę. W chwili obecnej 
jest ona jednak jeszcze bez wypo
sażenia reanimacyjnego, które ko
sztuje 200 min. Borykająca się z 
ogromnymi kłopotam! kolumna 
szuka sponsora nie tylko dla ka
retki. Waża s ę  bowiem losy całej 
firmy. Holenderski Vołvo prze
kazało również 35 tys. marek na 
zakup gastrofibero jkopu dla kut
nowskiego szpitala.

m

PŁOCKA GIEŁDA BUDOWLANA
MERKUK1AL (ul- Bielska): 

cement ,,250” — 535 tys. tona; 
cement „350” v~r 570 tys. tona; 
wiLpno 600 «ys- tona; wełna 
mineralna: mała 15 tys. m kw., 
płyta — 17 tys- rn k\v-; styro
pian — 560 tys. m sześć.; supo- 
reks: cały — 12.5 tys. szt, po
łówka — 6,6 tys- szt-; cegła 
czerwona dziurawka — 1000 zł 
szt-; biała pełna — 1000 zł sz t; 
blacha płaska ocynkowana — 67 
tys- arkusz (z podatkiem 73 tys. 
arkusz).

BUBMAT (Boryszewo): ce
ment 250” — 460 tys. tona; ce
ment „350” — 470 lub 490 tys. 
tona (workowany na miejscu 
lub fabrycznie); wapno — 540 
tys- tona; wełna mineralna: ma-

ta — 15 tys- m kw-, płyta — 
17,5 tys. m kw.; styropian — 
500 tys- m sześć (z podatkiem 
560 tys. m- sześć ; suporeks: cały 
12 tys- szt-; połówka — 6 tys. 
sz t; cegła: czerwona pełna 1200 
zł sz t; biała — 1000 zł szt; 
akermanowa — 4800 zł szt,
wentylacyjna — 4600 zł szt; 
szamotowa — 8000 zł sz t; max 
— 5800 zł sz t; blacha płaska 
ocynkowana — 74 tys. arkusz; 
eternit — 25 5 tys- sz t; papa da
chowa — 100 tys. rolka; papa 
izolacyjna — 150 tys- rolka.

opatrunek ZA 300 TYS. i BILARD W  „BELWEDERZE”
„Niech nam w końcu ktoś po

wie, że za wszystko mamy płacić. 
Niech powie, że nie obowiązuje 
już prawo do bezpłatnej opieki le
karskiej! Po co więc płacimy na 
ZUS?” — pytają czytelnicy.

„Na 3 dni przed operacją ka
zano mi zapłacić 300 tys. zl na o- 
patrunki” — skarży się pani J. — 
Znikąd nie mogę zdobyć tej su
my, właśnie tyle zostało mi do 
końca miesiąca a muszę utrzymać 
dorastającego syna i męża z nie
wielką rentą. Okazuje się, że wszy 
stkie koszty reformy pokrywa spo
łeczeństwo. Ja się buntuję. O?®* 
trunki to przecież zaledwie kilka 
procent w budżecie szpitala wo- 
jewódzkiego. Więc czy naprawdę 
zabrakło na opatrunki, czy to jest 
kolejny pretekst do bicia w dzwon 
pokrywający złą organizację pra-
cy7''- A)

◦G Ł O S Z E N IA
D R O B N E

ŻALUZJE „TomexM Płock tel. 
338-55.

NAPRAWA telewizorów. Adam
ski. tel. 218-75.

II1
Wydaje się, że otwarty niedawno 

salon gier w dawnym „Żaczku” 
przy ul. Batalionów Chłopskich 7 
w Płocku będzie się cieszył dużym 
powodzeniem nie tylko młodzieży, 
ale i starszych mieszkańców na
szego miasta. Niewątpliwą atrakcją 
„Belwederu”, bo tak nazywa się 
ten lokal, są stoły bilardowe, na 
których amatorzy tej gry będą 
mogli rozegrać niejedną partyjkę, 
Cena przystępna — 12 tys. zł za 
partię. Goście Night Clubu będą 
mogli także spróbować szczęścia w 
ruletce czy pokerze na automatach.

nazywanych „jednorękim bandytą” 
(cena jednej gry — 5.000 zł).

Znudzonym grą właściciele pro
ponują dyskotekę, dla głodnych 1 
spragnionych też coś się znajdzie. 
Lokal czynny jest codziennie, v, 
wyjątkiem środy od 13.000 do 1.00.

— A w przyszłości — powiedział 
szef „Belwederu", Maciej Mencfel 
— przewidujemy wprowadzenie 
striptizu, a także organizowanie 
kabaretów, wieczorków przy mu
zyce kameralnej czy gitorowej.

(kaz)

Płocka giełda samochodowa
(NIEDZIELA 2.02 1992)

Fiat 126p rocznik 92 — 34 do 
35 min, 91 — 30 do 32 min, 
90 — 26 do 28 min, 89 — 24 do 
26 min, 88 — 19 do 23 min, 87
— 16 do 19 min, 86 ■— 14 do 
17 min, 85 — 13 do 14,5 min, 
84 — 10,5 do 12,5 min, 83 — 9 
do 11 min, 82 — 8 do 10 min, 
81 — 7 do 8,5 min.

FSO rocznik 90 — 37 min, 89
— 32 do 34 min, 88 — 28 do 30, 
87 — 28 do 28,5 min, 86 — 21

Tygodnik Płocki — Wydawca: Dziennikarsko Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Akapit** 
w Płock u Ad«e* redakc ji Płoc k, Stary Rynek 27 Redaktor naczelny Ewa Jasińska 
tel 270 69 telefon dyżurny 255 88 Redaguje zespól: Ogłoszenia przyjmują biura ogłoszeń: 
Płock, stan* Rynek 27. tel 277 66 Kutno, ul Podrzeezna I. Gostynin, pl. Wolności 26, 
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Nr ’n«4ot,c„ 37940 ISSN nr 02086972 Druk 
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do 24 min, 85 — 18 do 23 min,
84 — 15 do 20 min.

Polonez rocznik 91 — 60 min, 
90 — 53 min, 89 — 40 do 44 
min, 88 — 34 do 37 min, 87 — 
31 min, 86 — 26 do 28 min, —
85 — 24 min, 84 — 21 min. 

Łada Samara rocznik 91 — 66
min, 90 — 58 do 62 min, 89 — 
52 min, 88 — 48 min.

Zaporożec tawria rocznik 91 
— 44 do 48 min.

Opel kadett rocznik 86 — 54 
min, 82 — 40 min, ascona rocz
nik 84 — 45 min.

Fprd sierra rocznik 84 — 53 
min, scorpio rocznik 88 — 125 
min, capri rocznik 83 — 85 min, 
escort rocznik 82 — 37 min 
taunus rocznik 89 — 115 min.

VW polo rocznik 91—98 min, 
golf rocznik 85 — 61 min.

Toyota corolla rocznik 87 — 
90 min.

Audi 80 rocznik 83 — 67 min. 
Renault gtl rocznik 87 — 70

DOLMAN (ul- Jachowicza): 
cement „250” — 530 tys. tona.' 
cement „350” — 560 tys. tona. 
wapno — 570 tys. tona; wełna 
mineralna — 15 tys. m k̂ v>; 
styropian — 563 tys. m sześCj 
blacha płaska ocynkowana 
€3,5 tys- arkusz (z podatkiem 
80 tys. arkusz); eternit — 27 tys- 
szt-; papa asfaltowa — 160 
rolka; papa izolacyjna — 1™ 
tys- rolka; siatka ogrodzeniom'3 
— 27 tys. m kw.

(m)

GIEŁDA OWOCOWO-WARZYWNA
(Kostrogaj, plac giełdy samo- 8 tys. kg, kapusta — 500 z*

chodowej, czynna codziennie od główka, cebula — 1000 zł H8*
4 00 rano)* marchew — 1000 zł kg, burak*

Ceny hurtowe: cytryny — 1500 zł kg, pietruszka — 3 tys- 
10 tys- kg, pomarańcze — 9 tys. kg, winogrona — 20 tys. 
kg, mandarynki — 13 tys. kg, ogórki — 20 tys. kg. 
banany — 7 tys. kg, jabłka — -
od 3 do 7 tys. kg, pieczarki — (vn%3>

aammamimaaBfmmiiiaBBayias

WIECZÓR Z ALICJA MAJEWSKĄ 
I WŁODZIMIERZEM KORCZEM

7 lutego (piątek) o godz. 18 w Bilety w cenie 35.000 zł norm*!' 
Sali Barokowej Muzeum Mazo- ne i 20.000 zł ulgowe (dla tal°" 
wieckiego w Płocku w ramach dzieży uczącej się i emerytów) ó® 
spotkań „Przy lampie naftowej" nabycia w muzeum w godzina*® 
wystąpią Alicja Majewska I Wio- 9—1S.
dzimierz Korcz. (wrs)

Koleżance BARBARZE GRYCZON

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci MATKI

i p  f  składają koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku

004251

min.
(m*J>

Z powodu tragicznej śmierci 

REMIGIUSZA ŁĘGOWSKIEGO |

wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składają koleżanki, koledzy oraz grono 
pedagogiczne .Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Płocku

________ __ ________  004244./
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^ K ie  DO PORTRETU

GMINA DRÓB
Z n w * * , ®robfa» można Marcinkowski wymalował kuchnia potrąebą ratowania służby zdro- Nalważnielae bv ludzi* mień

« r o “ s ± ? m“ m  , • • •  »  « U m * - p S C a S n u ^ h S S ;t j mies. ancy rrja- Rodzica .pomagają, ochoczo: pan ----- ------ --------  “  ------- —
■i* Z+ * okolicznych wsi Górecki przywiózł węgiel, Gra&e- 

.trk»™ą na peryferiach, gorz Kowalski dał pół miliona zł 
xitcłl z®ł -owych mai o w- na świąteczna paczki, i do tego 

„ .J^k ó w , zajeżdżających podarował całej Masie swojego 
kaci samochodów sekre- syna podręczniki do języka angiel

kę Prwid^n €nto^ ’’ by ^ockwalić , skiego oraz zafundował lektora, sue przygotowuj* gminę do no- ubojnia, tale zagubieni trochę lu-

*u«zych widol-A y . malow* na świąteczne paczki, i do tego Wójt myśli perspektywicznie, wy w zakresie przetwórstwa. Już
;u kawalkad °W* ^l^owiwcych podarował całej klasie swojego sprawia wrażenie jakby miał re- coś drgnęło. Pan Olewnik założył 
t*fiy i decvdeŁt™<>Ch0dÓW sekre* syna Podręczniki do języka angiel- ceptę na wszystko, w każdym ra- dużą masarnię, jest w budowie

opieki. Teraz gigantyczne 
odsetki mogą doprowadzić do ka 

razie w gmi-
było,

JO. D*isia7T miejscu
**?nowi.en| ,,wc êsp.e slynrle „urna- ki są dobrej -myśli twierdząc, że nie. zamierza likwidować GOK. oaseisi mogą aoprc
.* •  Ogrom 0r b‘3a S1(i rykosze- w najgorszej sytuacji znajdują się Ludzie przychodzą do gminy * tastrof, których na
I kbezpi^Lr■ koszty eksploatacji małe wiejskie szkoły. Ich placów- różnymi sprawami Przede wszy- nie ni® było.

niszczą małe gospo- ka prowadzi jeszcze obiady dwu- stkim nie mają gdzie mieszkać.
smin» iWi?c to daniowe. wali im się dach, proszą o zapo- Nie udał się tylko wójtów* po

bił <jja a 3, . inne. z typowy- Nie rezygnuje także * rozwija- rnogi lub umorzeni© podatku, acz- datek od sołectw, który pozosta-
Martwiac* r°m.lctwa kłopotami nia zainteresowań uczniowskich koiwiek w gminie .podatki płacone wałby w gestii danej wsi. Ale to 
*  ®o inw«.^Ę ]a.Ic Przeżyć, a nie Pracuje koło fotograficzne i aż są systematycznie. Wójt szacuje dopiero początek rządów nowegr. ”®StOW9.C. ■f.rTtr OTitntir iftłtrVn WcTnońi*■io. rJf tn V r̂lrł»Ał-«ł.«Ried tować.
• Ł t r y w ®̂bz^am Drobin w Tego dnia cała dzieciarnia tańczyła dzi będzie kwalifikować się do dzą o każdej porze, a wójt pro 

śniegu dzień w sali gimnastycznej przy słynnej korzystania s różnych form po- ponuje, doradza... 
niiasteiczka. wyglądało kapeli jazzowej pana Wojtasa z mocy. Na pomoc gminnych jed- 

^p ieraia  n - a]ąCO- Na. rynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 nostek gospodarczych nia bardzo NAJLEPSZY JEST CHLEB 
**3*l<rin ściany domów jak w Sierpcu. „Gama” sprawdzona można liczyć. Jeszcze „przędą”.
b***bea6e 6am* mężczyźni, ale na ogólnopolskich przeglądach gra ale cienko: Spółdzielnia Mleczar- Krzysiek (ojciec rencista, mama 
^tadomośd ekscytowani sa znakomicie. Zorganizowała trasę ska, GS. Elewator nie prowadzi utrzymuje się z niewielkiej dziat- 

°  *y,m» ze będą dziś koncertową, by zebrać pieniądza żadnej działalności gospodarczej, ki) jest moim przewodnikiem w 
r t£*"azywać w telewizji, na sprzęt muzyczny. Muzycy tej Była koncepcja rady, by powstała drodze ze szkoły do piekarni. Po 

■ywyê  2 powodu wiecznie • klasy co my — żartują chłopcy samodzielna spółdzielnia mleczar- ukończeniu podstawówki wybierze 
,r2 * i *nâ , ? lcbr kl ór7 cb . na- — powinni mieć chociaż przy- ska w Drobinie, jednak walne zapewne jakąś zawodówkę. W 

,ą s’a w kościele. zwoity „talerz”. zgromadzenie zdecydowało inaczej. VIIIA tylko cztery osoby wybie
g ł a  p a, ,p aw^ „miasteczka Najbardziej denerwuje wójta ogra- rają się do ogólniaka.
Dpadj_ alcs. .iui przeminęła, GMINA MUSI FUNKCJONOWAĆ niczanie samorządności. W tej

Niektórzy maja chwili toczy walkę o centralę Chleb wożą nawet do Płocka
M«dząJ_w c:° dziennikarzy. Inni Wójt — Leszek Witkowski, ab- telefoniczną, ale nie na teraz, lecz jednak Tadeusz Guzowski —- szef
*»Wanj a . nąj3epiej zorien- solwent olsztyńskiej Akademii na miarę XXI wieku — łączność GS-owskiej piekarni chciałby, by

trzy grupy języka hiszpańskiego, jednak, że wkrótce 40 procent lu- wójta. Na razie rolnicy przycho-

” , , o1* V K*'' J «wvl ł tJl w- * *• w vr*''Ł*v,7 **w*kłv. j **  ̂ *V ivAU v j iii pUuHuiU y , u y
którv%Sal i - B-!5 ,byó ci pjoccza- Rolniczej, specjalizacja zarządza- automatyczna a wyjściami zewnę- pieczywo było jeszcze smaczniej- 

* t>robi«.n korzenie wywodzą się nio 1 organizacja, jest w Drobinie trznymi. sze. Zdaie sobie snraroc *eha... sze. Zdaje sobie sprawę, że za
od pół roku, ale mieszkańcy tnó- — Gmina jest specyficzna — mó- wszystko odpowiada piekarz. A
wią o nim, że energiczny i ma wi. — Dużo pieniędzy pochłania przecież jakość chleba zależy tak-

SZKOŁA głowę. Szef gminy potwierdza utrzymanie zasobów komunalnych, że od mąki często otrzymywanej
Stary moje pierwsze wrażenia, Najwięk- Trzeba wyremontować walące się z mokrego zboża. Nie pomogą

VaZSu P,u âcy budynek sza bolączką — mówi — jest 800 mieszkania w rynku, bo lokatorów wtedy najzręczniejsze ręce ani
dzi«i ̂ realnego remontu więc bezrobotnych, s których — przy- stamtąd nie stać na kupno jed- czary odprawiane nad bochen*

*ftktor jjpn kobiety: pani dy- znaj® lojalnie — część nigdy nia nego metra kwadratowego w spół- kiom. Na razie bochenki są do-
Jeżowska oraz jej pracowała, żyjąc z dnia na dzień, dzielni mieszkaniowej „Drobinian- rodne i mają zabawne cętki, pach- 

Zofia Kuczyńska. Jeszcze z  rozpędu jakby dokoń- ka” w cenie 3.200.000 złotych. 
rr,.L.‘ugia Popołudnia w czono kanalizację trzech wsi i w Drobinie polepszy się o tyle, o podarowaną mi połówkę prawie

^^Pćzynf r ^ . K* araz 3e3 pracowała, żyjąc z anta na dzień, dzielni mieszkaniowej „Drobinian- ropne i mają zabawne cętki, paeh- 
^^dżąją Zofia Kuczyńska. Jeszcze z  rozpędu jakby dokoń- ka” w cenie 3.200.000 złotych. W nie ten chleb nadzwyczajnie, więc
**kola _  hłu-gie popołudnia w czono kanalizację trzech wsi i w Drobinie polepszy się o tyle, o podarowaną mi połówkę prawie

o chwili, gdy im- ten. sposób 80 procent ma wodo- ile poprawi się sytuacja w roi- zjadłam w autobusie powrotnym
. nhwe skrzydło zostanie ciągi, ale rok 1992 rysuje się go- nictwie, które zacznie może roz nie bacząc na dietę wykluczającą

*b»k-tyW0 uzytiIU- Na razie pe”- rzej. Gminne dochody stanowią wijać się, a nie jak w tej chwili, świeże pieczywo.
^Orząfl bardzo odległe. Sa- jedną trzecią potrzeb. Wszyscy walczyć o przetrwanie.
£?rhnlne,TU® może udźwignąć tej chcą pieniędzy: komendant policji Leszęk Witkowski jest realistą Nie zdążyłam zobaczyć delika- 
**!®ni'ą<ize r-n- TLie2° inwestycji choćby jeden etat więcej (są dwa), — Jak słyszę, że polepszy się, bo tesów patia' Olewnika, które mi 

^abe*nł ° lW. w-ystercza może by posterunek mógł być całodo- ktoś tam prowadzi rozmowy, to polecano, ani „ciuchów” na terenie 
.s?czeje pi3czeni* obiektu, który bowy; służba zdrowia winna li- do realizacji jfszcze bardzo uaie- lecznicy. Przedsiębiorczy student 

sV-Ja^ła wfel"a Pięknego, ęzyć 5 lekarzy według przepisów, ko. Przychodź i do nas oferty o-awa słusznie uważając. ie  przy- 
r cora,, szMnego ąddah jest na razie trzech, ale trwają zainteresowanych przetwórstwem szła kariera mecenasa może nie

■wi,Dardz5e^ pan! dv- rozmowy ze stomatologiem i in- ziemniaka. Była koncepcja. aby orzymeść profitów, otworzył skle-
do Iasnym ^amoćhodetn jeż- temistą. Mieszkańcy Ciersżewa o- na bazie elewatora powstała ole- pik, w którym ma nadziej zaro- 

^ttió nrtowni. bo tam można podatkowali się, by pozostawić jarńia. ale kontrahent wycofał się. b:ó przynajmniej na kontynuowa- 
ansz® tarbv. I malują Pim.kt lekarski w ich miejscowo- Opracowujemy teraz folder, który nie studiów...

ôżn®, v '•^-a î^szke” wszyscy — ści. Rada, któ~ej przewodniczy chcemy wysłać w świat reklamu- 
i ^ L KUchar'ki. kierowca, a pan pan Stanisław Trzciński, . widząc Jąc naszą -gminę. JOANNA POBBORSKA

^ Z E D
BSSRIinn

STAWIAMY NACZELNIKÓW W KWP

tlą Prawidłowych odpowńe- chow7ości i doświadczenia. Nad- Zawsze też wykrywalność ta by- 
^olicji kon^ursowe pytania o zorujemy pracę wszystkich wy- ła i jest wyższa od średniej kra- 
ŚWiWc7mmieszczon* w numerze działów dochodzeniowo-śledczych jowej. Biorąc pod uwagę rodza- 
f°stanowm? ”TP” sprawił, ze Komend Rejonowych i Komisa- je przestępstw, najwyższa wv- 
*las2JrmWln zaprezentować riatów Policji, znajdujących się krywalność jest oc
JżefóV; ^pzytelnikom sylwetki na terenie województwa płoc- przypadku zabójstw ze względu
nas^ m WnlSmy zaprezentować riatów Policji, znajdujących się krywalność jest oczywiście w 
*2efóV; Czytelnikom sylwetki na terenie województwa płoc- przypadku zabójstw ze względu 
łóy KonP°SZCZególnych wydzia- kiego. Wszystkim jednostkom u- na ich ciężar gatunkowy oraz 
jicji . Wojewódzkiej Po- dzielamy pomocy na nąiejscach zaangażowranie sił i środków ca-

tak
^ d z ia łu ;

m ro-b̂ żyć t i°Cku’ Pragniemy Przy- poważnych zdarzeń, a takie w łego Wydziału. W u biegły r 
8o w sakze zakres pracy każde- trakcie prowadzenia postępowań ku było ich 14, natomiast

przygotowawczych. Prąca pionu wszczęto 17 postępowań, ponie-
roku 

ka- 
x to

^0rnis a r eC1CZego KWP — nad- pilnujemy na bieżąco zasadnoś- dlatego — jak stwierdził szef 
2a Ryszarda Kijanow- ci zatrzymań w aresztach oraz „dochodzeniówki” — że w jea-Mnbrac-- Ma

?So 1933
13

nad- pilnujemy na bieżąco zasadnoś- dletego 
now- ci zatrzymań w aresztach oraz 

lat, w policji praworządności w postępowaniu nym przypadku ustalony został
1976 roku, od 1 lu- funkcjonariuszy. Koordynujemy sprawca, ale nie udało się zebrać 

n ' roku na stanowisku działania między poszczególnymi dostatecznych dowodów obeiąża-
ięst '^działu . Z wykształcenia Komendami Rejonowymi i Ko- jących. W rozbojach wszczęto 

‘ §istrem prawa, ukończył mendami Wojewódzkimi w przy- 205 postępowań przygotowaw-
Czytn- Szkołę Oficerską w padkach, gdj' sprawca przestąp- czych, a wykrywalność wyniosłaSzi

^iW erłtJ- °.raz magisterium. na stw działał na terenie .-kilku re- 69,1 proc., w-'kradzieżach z wła- 
kdito rtsv ecie Łódzkim. Żonaty, jonów czy województw. maniem do obiektó-w społecz-

-hziecko. nych i prywatnych wszczęto
Radkom to*al ~  powiedział A oto kilka danych statystycz- 3714 postępowań, wykrywalność 

' .ysz^rd KijanowTski nych podsumowujących pracę 27,7 proc. i niestety jest ona naj- Zmartwieniem, nadkom. , Ry.
nacją Sl̂  nadzorem, koordy- „dochodzeniówki” za rok ubieg- niższa. Ogółem w całym woje- szarda Kijanowskiego poza pro-
boyraj. raz prowadzeniem postę- ły. Wykrywalność przestępstw wództwie przeprowadzono w blemem ‘ż wykrywalnością jest

przygotowawczych w na terenie całego województwa 1991 roku 10.812 dochodzeń i ograniczona obsada personalna
* * W u ° Wanych ' ' ’ ......................... ......................•p-ch, przestąp- : wyniosła • 55,5 proc. i jest •wyż- śledztw, liczba ta jest mniejsza w jego- wydziale, 

wymagających ta- sza od ubiegłorocznej o 5,6 proc. od danych z 1990 r. (kaz)

SIERPECK1 ZUS 
W NOWEJ SIEDZIBIE

-Budowlane w Sierpcu, zaś wy- dziła badania 1900 luazi. W
konawcą wyposażenia wnętrz — sierpeckiej placówce docelowo
Stolarska Spółdzielnia Pracy ma być zatrudnionych 27 osób
„Jawor” 7. Jarocina. Wznoszenie obecnie obsługą petentów zaj-
nowego budynku usytuowanego muje się 18 pracowników. Po
przy placu Kardynała Wyszyń- skomputeryzowaniu In sp ek to r
skiego 16 trwało dwa lata i po- tu ZUS i uruchomieniu tale-

n?'" ^snpbłr.- i. r, , T , T-u«- . , , . . . _  • chłonęło • kwotę około 2,2 mld zł. transmisji przez Płock z War-
ba!,C2ea Snn?Jat ZakIadu Ubez" samodzielnie wykonywać czyn- oddanie go do użytku nastąpiło szawą możliwie będzie w

o r i f - nyCh w ?jerpęu, nosci  ̂ dotyczące zasiłków z w środę 23 stycznia br. Po- nim prowadzenie dodatkowych
ŻUs g niZa« P D,ie 0 ddZf ;  ubezpieczenia społecznego w ra- wierzchnia użytkowa Inspekto-. świadczeń np. dochodów d roz-

, W- p lc-’ku, został zie choroby i macierzyństwa, ratu ZUS w Sierpcu wynosi chodów, pobierania i umarzania
lv XVsPormV s,ierPnia ^oku zasdkl rodzinne i pielęgnacyjne, teraz prawie 500 metrów kw. składek.
łV5'SoCka lna kierownik Bożena Jednak posiadane warunki lo-
*^się„i * — Obejmował swoim kałowe — wyjaśnia kierownik Zdaniem Bożeny .Wysockiej w Podczas uroczystego otwarcia 
bra z m i a s t o  i gminę Sierpc Bożena Wysocka — uniemożli- nowym obiekcie zagwarantowa- nowej. fĉ e ,.Ziby z  w kierpcu 
^°ścis2pIny: Gozdowo, Mochowo, wiały wykonywanie funkcji do- na została lepsza obsługa pe- obecni JDyii m. in. wojewoda 

.... wo. Szczutowo, Zawidz, celowych, związanych ■■ ■z kom- tentów —..• świadczeniobiorców i Pł0ci:1 Qr Jerzy WawszczaR,

ZASADY OBLICZANIA 
EMERYTUR I RENT

Ustawa z  17.10.1S91 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach
ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz u n 
104, poz. 450) wprowadziła szereg zmian w dotychczasowych przepi
sach, a szczególnie w zasadach ustalania świadczeń emerytalno-ren
towych.

•Z dyspozycji art. 10 powyższej ustawy wynika, iż świadczenie, e- 
merytalne wylicza się następująco:

1) 24 proc. kwoty bazowej — kwotą bazową jest suma przewie
wanego przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 1991 r„ stanowiąca 
podstawę ostatniej waloryzacji (do wniosków zgłoszonych do Kpiica 
grudnia 1991 r. — kwotą bazową jest • 1.700.000 zl. do wniosków zg 1 
szonych do końca marca 1992 r. — kwotą bazową jest 1.778.589

2) po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów sMaa- 
kowych. Okresami składkowymi są okresy zatrudnienia łub działal
ności, od których istnieje obowiązek opłacania składek oraz m-m. 
okresy czynnej służby wojskowej, pracy przymusowej, pracy wyko
nywanej w czasie pozbawienia wolności, czasowego pozostawania 
bez pracy, w tym czas pobierania zasiłków dla bezrobotnych,, poo e- 
rania stypendium sportowego i inne.

3) po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów n-s- 
składkowych, którymi są okresy pracy lub działalności, od którycn 
nie było obowiązku opłacania składek rn.in. . okresy działalności 
kombatanckiej, internowania na podstawie dekretu z 1981 r. o stame 
wojennym, urlopu wychowawczego, bezpłatnego w granicach do _ P 
lat na dwoje lub więcej dzieci, okres nauki w szkole wyższej, dok
ształcania zawodowego lekarzy w charakterze wolontariusza :td.

Pełną kwalifikację okresów składkowych i nieskładkowyeh zawie
rają odpowiednio art. 2 i art., 4 powołanej na wstepie ustawy.

A OTO PRZYKŁAD WYLICZENIA EMERYTURY i 
I. Wnioskodawczym zgłosiła 5.12.1991 r. wniosek o przyznanie e- 

merytury. Ukończyła 61 lat życia. Zainteresowana udowodniła: 
1.11.1953 r. — 30.11.1991 r. — okres zatrudnienia na podstawie umo

wy o pracę. Łącznie 38 lat okresów składkowych. Podstawa wymia
ru wynosi: (średnie zarobki z 3 kw.) 1.956.400 zł, sposób wyliczenia 
podstawy wymiaru pozostaje bez zmian: wyliczony w oparciu o za* 
robkł wskaźnik wysokości wynagrodzenia pomnożony przez kwotę 
stanowiącą podstawę ostatniej waloryzacji (115,08 X. 1.700.000 zł). Wy
sokość emerytury wynosi:

24 proc. kwoty bazowej (1.700.000) ■»> 408.000 zł
staż 28 lat X 1,3 proc. '=» 49,4 proc. X 1.95S.400 « 966.462 zł

(podstawa wjmiiar.) • 1.374.500 zł
wyliczona wysokość świadczenia — 80,85 proc. (1.374.500 : 1.700.000) 
Emerytura po waloryzacji od 1.12.1991 r. wynosi 1.438.000 zł (30,bo 

X 1.778.589 zł).
_ _ W podobny sposób ustala się wysokość renty inwalidzkiej, z i3TR1< 
iż ma tu również zastosowanie naliczenie stażu hipotetycznego — P° 
0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do 
pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowyeh, przypadają
cych od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencisła 
ukończyłby 60 lat życia. Sytuacja taka odnosi się szczególnie do 
wnioskodawców młodych, którzy do dnia zgłoszenia wniosku nie P°" 
siadali 23 lat pracy i 60 lat życia. Przepis ten pozwala na dopełnie
nie stażem hipotetycznym do 25 lat pracy, nie więcej jednak niż do 
60 lat życia rencisty.

Praktyczne zastosowanie przepisu przedstawiono w przykładzie Ii 
wyliczenia renty inwalidzkiej.

IŁ Wnioskodawczyni urodzona w 1953 roku zgłosiła 10.12.1991 r. 
wniosek o rentę inwalidzką. Zainteresowana udowodniła następuiac? 
okres zatrudnienia. Podstawa wymiaru świadczenia wynosi: 1.985.350 
złotych,

1) od 1.01.1975 r. do 30.12.1991 r. — zatrudnienie na podstawie u’ 
mowy o pracę.

V/nioskująca udowodniła 17 lat okresów składkowych. Renta in
walidzka wynosi:

24 proc. kwoty bazowej (1.700.000 zł) *» 408.000 zł
Staż pracy: 17 lat X 1,3 proc. *= 22,1 proc.
Staż hipotetyczny wynosi: 8 lat X0,7 proc. •« 5.8 

(25 lat — 17 lat -  8 lat)
27,7 X 1.985.350 -  549.942 zł

957.942 zł
wwś — 56,35 proc. 958.000 zł

Renta inwalidzka 1-4 II grupy po waloryzacji od 1.12.1991 r. wy
nosi: 1.002.300 zł, natomiast- renta inwalidzka III grupy wynosi 75 
proc. renty inwalidzkiej II grupy, a więc 75 proc. X 1.002.300 zł — 
751.800 zł.

Zgodnie z treścią art. 12 renta rodzinna kształtuje się na poziomie: 
1) 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby ąrnarłemu — w 

przypadku 1 osoby uprawnionej,
21 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu — ńla

dwóch osób uprawnionych,
3) 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu — dla

trzech i więcej osób uprawnionych.
Przy ocenie prawa do świadczenia, które przvsługiw'ałoby zmarłe

mu przyjmuje sję, że osoba ta była inwalidą II grupy. Wobec oo- 
vvź«7e<*o no.: renta '•^d^inna d’a 1 r*.sohv wynosi: 85 orce. X 1.002.30
zł (wyliczona renta II grupy wg przykładu II) *= 851.955 zł.

Renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy lub choroby za
wodowej n:e może być niższa niż:

1) 80 proc. podstawy wymiaru renty dla inwalidy I lub II grupy. 
21 60 proc. podstawy wymiaru renty dla inwalidy III grupy. 
Oznacza to, iż renta inwalidzka wypadkowa, niezależnie ód wyli

czonej kwoty, nie może być n;ższa niż gwarantowane wysokości, o 
których mowa wyżej.

Korzystając z wyliczenia dokonanego w orzykladzie II
— renta inwalidzka wypadkowa I lub II grupy nie może być niż

sza niż 1.588.300 zł (1.985.350 X 80 proc.!,
— renta inwalidzka wypadkowa III grupy nie może być niższa 

niż 1.191.300 zł (1.985.350 X 60 proc.).

•Opżątję — ___ _________ _ ......................... „ _____________ _ .
°soby Pw° zatrudnione cztery pleksową obsługą zainteresowa- ubezpieczonych z terenu siedmiu Pif,265.. Z, .^ ^ rf ZaWy .̂ .
lT*0̂ anio ?0nywa*y tylko przyj- nych m. in. przeprowadzania jednostek administracyjnych — LU,®'w'lpz,pł ^yrektor Oddziału 

Wniosków o emerytu- zmian w w^ysokości świadczeń miasta i gminy Sierpc oraz w rioc,s.u Andrzejt; > . e
ri * renh? ŁUW uQaWąłv ^.Pracownicze oraz \v\r- już przyznanych, prowadzenia gmin: Drobin, Gozdowro, Mocho n  • 4
a tąfeL P^rwśzorazowe decyzje, rozliczeń z płatnikami składek, wo, Rościszewo, Szczutowo, a Zdzisław uumowski. v\ trakcie
8trPkta» u<3zielały pomocy, in- uruchomienia kasy. . także Zawidz. Na terenie obję- swnich krótkich wystąpień pod-
*Pńr2ąd u Cz7 też wyjaśnień przy Musiano więc podjąć działa- tym nadzorem inspektoratu kreślali om zadowolenie z tegp,
j^hiu Za,n’u wniosków, wrypeł- nia umożliwiające rozpoczęcie emerytury i renty pracownicze Y7 kierpcu w krótkim czasie 

kompletowały nowej inwestycji budowlanej, otrzymuje około 5.600 osćb, na- zdołano stworzyć odpowiednie
2aciv, jak również pro- Przy pomocy Urzędu Miejskiego to miast działalność gospodarczą ■warunki lokalowe dla trzech

3ąĉ  POstępó wania uzupełnia- w Sierpcu udało się; sfinansowa- i rozliczenia z tego tytułu wyni- Piacówek. vbanku„ Urzędu Skąr-
y W fcw ^P ia jace . nie projektu budynku, opraco- kające z ZUS prowadzi niemal bowf®° Oa ich sprawne-

1934 roku przy wania dokumentacji i . wystroju 1000 ludzi, W ubiegłym roku go funkcjonowania zalezy. prze-
Częłą , fa<,' !e w Sieppću rózpo- wnętrza. Prace te Wykonane inspektorat wydał decyzje etne?
^ ‘Sja .-S-ialność obwodowa ko- zostały w Pracowni Konserwacji rytalne dla 100 osób. Działająca aziąlainosci społeczno-gospodar- 

0 spraw inwalidztwa i Zabytków w Toruniu. Wykona- zaś przy nim Obwodowa Korni-. esej w kierpcu i okolicznychA w.v v uiwauu^bwa * uw w w umu. jueawjt uia«a v/ u »v wuy.w a *».w**** , . .
^  latach następ- wcą robót budowlanych było sja ds. Inwalidztwa i Zatrud- gihmacP 

Placówka ZUS zaczęła Przedsiębiorstwo Remontowo- nienia w 1991 roku przeprowa- BOGUSŁAW BUBACZTSfSKI

Według informacji WSSE w Wirus może być obecny w pły- 
Piociku, w Polsce od wdrożenia nach ustrojowych Jak ślina, pót 
badań w 1985 r. do 30 listopada, mocz,., ąle stężenie wiru-sa, jest w 
1991 r. stwiei^dzono zakażenie w i- nich za niskie, by mogło cŁopro- 
ruisem HIV u 1983 obywateli poi- wadzić do zakażenia, W życiu co- 
skich. w tym u 1454 osób stosu- dziennym kontakt z nosicielem 
jących dożylne środiki odurzające, HIV nie wnosi ryzyka. Wirua w 
85 osób figuruje w rejestrze cho- temperaturze pokojowej nie ma 
rych na AIDS. z których 40 amar- szans na długie przetrwianie. 
ło. V/ _ poszczególnych rejonach Zastanówmy się czy w naszym 
kraju zjawisko ma irray. zasięg, życiu były możliwości zakażenia 
W naszym województwie wg da- się wirusem HIV? Pewność uzy- 
nych statystycznych^ AIDS nie sta- skamy jeśli po mkiu od dniiia,. kie- 
nówi problemu epidemiologiczne- dy mogło dojść do zakażenia wy
go —• co nie oznaczaj, że podjęte kona się badanie krwi. Ono wy- 
środłci zapobiegające zakażeniu każe brak lub obecność przeoiw- 
wiruseim HIV okażą gję dla nas ciał przeciwko wirusowi HIV. 
skuteczne. Z upływem czasu wżbo- Przeciwciała pozostają na. całe ży- 
gaca się wiedza o AIDS, zmienia cie i świadczą o obeaności wdru- 
się psychołogiczny aspekt zagro- sa, który tylko określonymi dro
żenia _ chorobą oraz utrwala- świa- garna może przenosić się na ln- 
domość.’ że o_ naszym beapdeczeń- nych ludzi, również wówczas gdy 
stwie decydujemy sami. oznaki i dolegliwości Wskazującą

Jak można zakazić się wirusem na zakażenite są n:iedostrzegalne. 
7UV ? Jeśli ktoś motał możliwość zairazić

Pierwsza Jest droga bezpośred- się wirusem powinien zgłosić się 
nia, a więc kontakt seksualny z do lekarza poradni skórńo-wene; 
zakażoną osobą. rologicznej.

Druga jest drogą zakażenia przez
krew. Jest ona obecnie ryzykiem ' Fakt narastającego zagrożeria. 
głównie ,narkom.anów uzależnio- AIDS zmu'Sza nas do kierowania 
nych od środków przyjmowanych własanysn losem i zrewidowania 
dożylnie, którzy zakażają się wi- dotychczasowego traktowaniia pro- 
rusaimi w resztkach krwif na igłach błamów moralności, ’ miłości, pray- 
i strzykawkach używanych wcześ- jaźni, oożądania i stosunków sek- 
niej pra;z zakażonych. Przetacza- sualnych. Choroba ta jest bowiem 
nie krwi i przyjmowanie pre-oa- piroblemem cywilizacyjnym, spoi©-' 
ratów krwiopochodnych nie sta- cznyrn, lekarskim i wychowaw- 
nowi zagrożenia jak dawniej, gdyż czym. .Są wśród nas zwolennicy 
krew jest testowana a preparaty tradycyjnego, niechętnego seksowi 
krwiopochodne są wolne od wiru- wychowania oraz zwolennicy no
sów. woezesnego modelu życia i dzia-

Trzeefą Jest droga zakażenia łanią propagującego sntykor,cep- 
przez łożysko, tsn. aakażo>na mat- cje. 
ka może urodzić zakażone dziec
ko. Jeśli partnerzy seksualni wie- Pamiętać jednak musimy- iB 
dzą. że jedna ze stron lub obi® współczesna cywilizacja comz bs"- 
rriogą być zakażane i chcą mleć dziej uzależnia egzystenę-‘« 
dziecko, wówczas_ sami podejmu- nych ludzi od drugich, a akt sek- 

decyzję ze świadomością sfeut- sualtny rodzi odpowiedzialność jed-' 
ków swego postępowania. r.ej osoby za drugą.

TYGODNIK PŁOCKI STR. 3



NARODZINY BEZ PRZEMOCY
DOKOŃCZENIE ZE STB. 1

Bcgo karmienia piersią. Kąpiel 
dziecka najczęściej staje się czyn
nością ojców, którzy bezbłędnie o- 
eeniają, że dziecko czuje się pew
niej w ich silniejszych rękach. 
W sytuacji partnerskiego sprawo
wania ról rodzicielskich kobieta 
nie czuje się uwięziona w domu, a 
mężczyzna odkrywa swe głębokie, 
jakby zapomniane potrzeby i u- 
idolnienia rodzicielskie.

„NIE WYSTARCZY PORÓD JA
KOŚ ZNIEŚĆ, TRZEBA GO U- 
MIETETNlE ROZEGRA'*':”, (Z HA
SEŁ SZKÓŁ RODZENIA).

— Województwo płockie jest 
jednym z ostatnich, w którym 
ta forma przygotowania do porodu 
została wprowadzona — powie
dział podczas Inauguracji kolejne
go, drugiego już kursu, opiekun

Wykłady są prowadzone w nie
wielkiej sali ćwiczeń, wypełnio
nej akcesoriami iście szpitalnymi. 
To najpierw nieco przeraża, ale 
potem przestaje odgrywać jakąkol
wiek rolę.

Cotygodniową gimnastykę ciążo
wą mgr Irena Bąkowska prowa
dzi w niewielkiej sali gimna
stycznej, tuż przy basenie „Ja
giellonki”. Choć ćwicząca kobieta 
w ósmym miesiącu ciąży może 
nie przygotowanym wydać się 
gwałtem zadanym naturze, to jed
nak usprawnienie mięśni odgry
wa wielką rolę w prawidłowym 
przebiegu porodu. Wysiłek rodzą
cej kobiety jest porównywany do 
czterdziestokilometrowego marszu 
w szybkim tempie. Poza tym od
powiednie ćwiczenia połogowe 
mają szybko przywrócić sprężystą 
sylwetkę młodej matce, przerażo
nej pojawiającymi się tu i ów
dzie wypukłościami

cy i rozdzierający blask światła o- 
ślepia nagłe oczy. Równocześnie 
do płuc wdziera się suche powie
trze, wypychając zalegający tam 
płyn. W sercu następuje nagłe 
„przestawienie” zwrotnicy 1 krew 
zostaje skierowana do pluć. Bę
benki bolą od głośnych i szelesz
czących dźwięków, których nie 
szczędzi mu otoczenie... A nade 
wszystko to bezwzględnie oddzie
lenie od matki... (z książki prof. 
Fijałkowskiego).

Zasady ekologicznego porodu za- 
kładaja, że bezpośrednio po uro
dzeniu, jeszcze przed odpępnie- 
niem, dziecko położone jest na 
brzuchu matki. Przed chwilą był 
wypukły, teraz staje się zapadnię
ty, jak gniazdo. To najlepsze 
miejsce do umieszczenia dziecka 
zaraz po przyjściu na świat. Ma
luch czuje eepło matczynego cia
ła, smakuje dotyk jej rąk, wsłu
chuje się w bicie jej serca,, dźwięk

Pierwszy krzyk dziecka Jest nie tylko radosną oznaką życia, a wielkim, przeraźliwym protestem...
Fot. z archiwum

Szkoły -- dr Koman Paszta. — 
Jest to oryginalna wex*sja psycho- 
profilaktyk; położniczej. Ma ona 
na celu zaszczepienie postawy 
czynnej rodzącej, która jest prze
ciwstawiona bierności i cierpieniu. 
Program, jaki realizujemy w na
szej szkole to przedstawienie wie
dzy o przebiegu ciąży porodu j 
połogu, stosowanie ćwiczeń fizycz
nych, nauka oddychania, wyucze
nie bezdechu, prowadzenie gimna
styki właściwej dla okresu połogo
wego, nauka o żywieniu i pielęg
nacji noworodka, kształtowanie 
nowego modelu małżeństwa przez 
uczestn czenie w procesie opieki i 
wychowania dziecka obydwojga 
małżonków oraz instruktaż w za
kresie znajomości cyklu, który 
też jest przeprowadzany z uczest
nikami.

Zajęć1 a płock!ej Szkoły Rodze
nia odbywają się w Zesipole 
Szkół Medycznych, tam też można 
uzyskać wszelkie informacje. 
Miejsce nie zostało wybrane przy
padkowo. Snołkama z personelem 
obu oddziałów położniczych służą 
także swoistemu „oswajaniu” ko
biet rodzących, ograniczeniu do 
minimum stresu związanego z po
byłem w warunkach szpitalnych.

Absolwenci Szkoły Rodzenia 
mogą wydać swe dziecko na świat 
w obu płockich szpitalach. Wszę
dzie przygotowane są już dla nich 
oddzielne stanowiska. Potem mo
żna cały czas mieć swoje dziecko, 
można też na kilka godzin odpo
czynku przekazać je na Oddział 
Noworodkowy. Jest to indywidual
ny wybór każdej matki.

Pozycja rodzącej Klasyczna, pół- 
siedząca, jest zdaniem prof Fijał
kowskiego, korzystna bardziej dla 
lekarzy niż dla matek. Dr Paszta 
zapewniał że w Starym Szpitalu 
pozycję, w jakiej przychodzi na 
świat jej dziecko, wybiera sama 
kobieta, zgodnie z tym co dyktu
je jej ciało.

„Dzieci, którym w momencie u- 
rodzenia zadano gwałt, są smutne, 
podporządkowane, urodzeni bez 
przemocy to ludzie silni, umieją
cy kochać, wolni od kompleksów”.

F. Leboyer 
„Narodziny bez przemocy”

„Czym jest pierwszy krzyk 
dziecka? Nie radosną oznaką ży
cia. a wielkim, przeraźliwym pro
testem zwróconym w nowy, nie
znany świat... Nagle znika ciem
ność panująca we wnętrzu macl-

towarzyszący mu w każdej sekun
dzie żye,a płodowego. Absolwentki 
Szkoły Rodzenia oczekują z utęs
knieniem chwili, kiedy nowo na
rodzone niemowlę dotknie ich 
brzucha, inna położnice bywają 
zaskoczone, ale instynkt macie** 
rzyńskj, podpowiada im, co należy 
w tej chwili czynić.

...Poród jest twoim zadaniem. 
Nieodłącznie związany z nim ból 
można opanować, wyuczywszy się 
odpowiednich technik. Tylko ty 
możesz pomóc przebyć dziecku tę 
drogę, za którą rozpoczyna się dia 
eaiej Vvaszej rodziny nowe Życic...

Szkoła Rodzenia uczy kobiety 
wiary w swe możliwości, co jest 
jej największym, choć niewymier
nym, efektem.

„Jestem
Wypełniona Życiem
Po brzegi.
Myślę,
Czym zasłużyłam
Na takie
Szczęście?

(matka, lat 24)

MILENA 
GURDA—JAROSZEWSKA

Z ŻYCIA WZIĘTE

JA, MÓJ PRZYJACIEL 
BUTY I KURCZAK

Jeśli ekonomia jest symbolem 
godności i wolności to moja god
ność w sklepie z butami i godność 
mojego przyjaciela u rzeżnika, po
przez odrodzoną formę zakupów, 
została przywrócona.

Ulica Grodzka. Przedpołudnie. 
Ostatni dzień mijającego 1991 ro
ku. Wybraliśmy się z przyjacie
lem Piotrem po zakupy. Mój przy
jaciel jakże prozaicznie pouczony 
przez swoją połowicę o potrzebie 
zakupu kurczaka oraz kilku bo
chenków chleba z lubością napa
wał się pękatym portfelem.

Ja, zakup mający może mniej 
codzienny, ale przyziemny, jako że 
buty stąpają na ogół z właścicie
lem po ziemi, miałem zamiar na
być półbuty celem dokonania sto
sownych tańców na zbliżającym 
się balu sylwestrowym. Wchodzi
my do pierwszego napotkanego 
sklepu, w którym wszelakiego do
bra przysposobionego do zjedzenia 
w bród, łącznie z wędlinami. 
Przyjaciel niedbale omiatając wzro
kiem wędlinę, rezygnuje. Wycho
dzimy. Przemieszczamy się na 
drugą stronę ulicy. Znajdujemy 
kolejny sklep z mięsem i jego 
przetworami Przyjaciel ze znu
dzoną miną również omiata pół
ki. Rezygnuje. Nie jest to coś cze
go by szukał, czego by pragnał. 
Korzystając z okazji, przemiłej i 
ładnej pani za ladą składamy naj
lepsze życzenia noworoczne.

Przechodzimy na przeciwległą 
stronę ulicy, gdzie znajduje się 
sklep, w którym są buty. Wcho
dzimy. My dwaj, sprzedawczyni i 
buty. Znajduję dla siebie to co 
chciałem. Przymierzam. Są dobre. 
Są właściwe. Są modne. Są ele
ganckie. Płacę. Wychodzę z buta
mi. Jak w kinie. Jak na Zacho
dzie.

Kolejny sklep. Na szyldzie jak 
przed wojną napis „Rzeżnik”, a 
wewnątrz mięso. Tutaj znajduje
my finał zakupu mojego przyja
ciela. Jest kurczak taki jak miał 
być kupiony. Usatysfakcjonowani 
obydwaj wychodzimy ze sklepu. I 
tu mała riposta.

Takiej Polski chcę. Takiej pra
gnę. O taką, jeśli można to tak 
nazwać, walczyłem w czasie kam
panii wyborczej prezydenta i w 
czasie wyborów do Sejmu i Sena
tu. Taką staram się swoją skro
mną osobą realizować, będąc rze
cznikiem prasowym wojewody 
płockiego. Tu refleksja. Boże' 
Przypominam sobie takie święta 
Bożego Narodzenia, gdy szczęścia
rzowi po dwóch godzinach stania 
na mrozie udało mi się wepchnąć 
do sklepu mięsnego. Radość, że nie 
będę musiał sterczeć na siarczy
stym mrozie, chociaż dalsze dwie 
i pół godziny stania musiałem od
być w ścisku i tłoku takich jak

ja szczęściarzy, coś tam kupują
cych na świąteczny rtói.

Buty na kuka godzin przed syl
westrowym balem? Bet tłoku i 
hałasu? Bez przepychania *ię7 
Wzajemnej nienawiści i ubliżania7 
Mogłem wejść % po prostu kupić 
buty. Kurtzak na kilka godzin 
przed sylwestrem? Wreszcie ta
ksówkarz, który otwiera drzwi, 
zaprasza. Przecieram oczy ze zdu
mienia. To było niemożliwe. To 
było nierealne w komunie, która 
odeszła.

Jeśli ktoś chce wiedzieć czy to 
demokracja i co to jest normal
ność wyjaśniam, że właśnie to jest 
ta prawidłowość życia społeczne
go. Jeszcze niedoskonała. Jeszcze 
nie dla wszystkich. Realizowana 
przez brak pracy, poprzez brak 
możliwości. A jednak to niepodle
głość. Nasz jakże raczkujący do
brobyt. Bez wątpienia jest to nor
malność. Jest to początek drogi 
każdego z nas obywateli tego pań
stwa. Jakże to pożądane, jakże 
właściwe, jakże chciane przez 
wszystkich.

Korzystając x okazji, dla wszy
stkich czytelników, zarówno anta
gonistów jak i protagonistów mo
jej osoby, najserdeczniejsze życze
nia na nowy 1992 rok.

WOJCIECH L1SOCK1

SPÓR 0 WODĘ I ŚCIEKI
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

kości i dostępności usług komu
nalnych oraz obniżenie ceny, a 
przynajmniej zahamowanie jej 
wzrostu. Osiągany przed restruk
turyzacją zysk pokrywał deficyt 
innych zakładów wchodzących w 
skład KPGKiM —■ Zakładu Ziele 
ni, Transportu Drogowego. Obec
nie przedsiębiorstwo musi na sie
bie zarobić, a także wyasygno
wać środki ma realizację inwe 
stycji — budowę oczyszczalni ście
ków i kolektora sanitarnego 
Uchwała nr 99/XIII/91 Rady Miej
skiej zobowiązała PWiK do nali
czenia dodatkowych opłat za wodę 
i ścieki w tym właśnie celu.

Proponowane przez dyrektora 
PWiK — Zdzisława Tatara pod
wyżki w . przypadku gospodarstw 
domowych wyniosły 2.000 zł/m* 
(wzrost o 100 zł, tj. 5,28 proc.), dla 
sfery budżetowej 2.500 zł/m* (o 
150 zł tj. 6,38 proc.) oraz dla sfe
ry produkcyjnej 3.100 zł/m* 
(wzrost o 750 zł/m* tj. 31,91 proc.) 
Natomiast w strukturze opłat za 
odprowadzanie ścieków padły dwie 
kwoty: 2.300 zł dla gospodarstw 
domowych (wzrost o 200 zł tj. 9,5 
proc.) oraz 2.800 zł dla pozosta
łych odbiorców (wzrost o 500 zł 
tj. 21,7 proc.). Istotne w tym 
wszystkim jest utrzymanie w mo
cy dodatkowych opłat za pobór- 
wody — 2.350 zł/m* i za z-zut 
ścieków 2.300 zł/m*, zagwaranto
wane uchwałą Rady Miejskiej. To 
one właśnie wpływają na wyso
kość podwyżki,

— Drugiego stycznia — mówi 
Maria Kowalczyk, prezes Zarządu 
RSM „Pionier” — otrzymaliśmy 
telefon ogram, w którym dyrekto? 
Tatar zapowiedz!ał nowe ceny. 
Dwa dni później zwróciliśmy się 
ćo PWiK, gdyż sadziliśmy, że 
skoro jesteśmy odbiorcami połowy 
wody z całego miasta, to powinno 
się z nami negocjować. Dyrektor 
powiedział jednak, że nie rzu> 
się zobowiązany do negocjacj1. 
Powinniśmy wiedzieć, za co ma
my płacić i jeżeli rena będz;e 
rozsądną, nic nie stoi na .prze
szkodzie, byśmy ją zaakceptowali.

Potem był protest, rozwieszany 
na tablicach ogłoszeń budynków 
mieszkalnych. PWiK nie pozostało 
dłużne. Oto oświadczenie dyr. 
Zdz;sława Tatara, które na jego 
prośbę publikujemy w całości.

„Jesteśmy oburzeni treścią pis
ma z dnia 14 stycznia 1992 r. fir
mowanego p-zez Zarząd RSM 
-Pionier* w Kutnie, które w for
mie obwieszczenia zostało rozpla
katowane w budynkach spółdziel
czych. T"eść nkma ooa-ta zosła Ta 
na nie potwierdzonych przesłan
kach. nie znaidjji^cych pdzwieł*-; 

-międlenia w faktach. SadZ’'mv. że) 
autorzy tego nisna celowo mani
pulują nastrojami mieszkańców.

by odsunąć od siebie zarzuty nie
zadowolonych lokatorów, skiero
wane przeciwko spółdzielni. Prag
niemy podać do publicznej wia
domości, że cenę wody ustala w 
formie uchwały Rada Miejska, na 
podstawie propozycji Zarządu Mia
sta, podejmowanej w oparciu o 
szczegółowa analizę przedstawiona 
przez PWiK. Przedsiębiorstwo 
przedkłada w oparciu o analizę 
ekonomiczną jedynie propozycje 
opłat. I tak proponowana przez 
nas podwyżka wynosiła 5,25 proc. 
w przypadku opłat za wodę i 9.5 
proc. za odprowadzanie ścieków

Zarząd spółdzielni informuje 
natomiast swoich mieszkańców, że 
podwyżka wyniesie 40 proc., cho
ciaż opracowanie PWiK dotyczące 
podwyższenia opłat już na po
czątku stycznia zostało doręczone 
Zarządowi i Radzie Miejskiej m. 
Kutna. Obeenie wiemy, że Zarząd 
Miasta zaproponował radzie inną 
strukturę podwyżek, łącznie jed
nak opłaty nie wzrosną więcej niż
0 6 proc. Przedstawiając propo
zycje opłat uwzględniliśmy jedynie 
3-proc. zysk, który pozwoli zabez
pieczyć. fundusz nagród w wyso
kości 8,5 proc. oraz podatek do
chodowy wraz z obciążeniami z 
tego tytułu. Podkreślamy, że opła
ta za wodę i ścieki na terenie mia
sta Kutna jest najniższa w po
równaniu z miastami położonymi 
w naszym rejonie, no.:

Płock; woda — 3.300 zł Am*, ście
ki — 1.700 żł/m*. Żychlin; woda
— 3.850 zł/m*, ścieki — 2.626
zł/m*, Gostymn: woda — 3.503
zł/m®. ścieki — 2.000 zł/m*.

Zarzuty przedstawione w piśmie 
spółdzielni sa zupełnie bezpod
stawne. Propozycja podwyższenia 
opłat oparta jest na rzeczowych
1 wiarygodnych kalkulacjach 
wnikliwie sprawdzanych i anali
zowanych przez zarząd i komisje 
rady

Przedsiębiorstwo nie różnicuje 
opłat za dostawę wody i zrzut 
ścieków w zależności czy sa to 
odbiorcy komunalni, czy spół
dzielczy. Obciążenie spółdzielni ' 
MZGM jest identyczne, p-oblem 
leży w dotacjach, a to nie za
leży od przedsiębiorstwa, lecz jest 
rezultatem stosowania obowiązu
jących przepisów.

Nasze wyjaśnienia mają służyć 
zdementowaniu nieprawdziwych 
informacji kierowanych do miesz
kańców przez zupełnie nieodpo
wiedzialnych ludzi”.

— Uważam — dodał dyr. Zdzi
sław Tatar na zorganizowanej 
przez siebie konferencji prasowej
— że wszelkie pisma spółdzielni, 
która niejako wzywa nas do ne
gocjacji, sa bezzasadne. My nie 
jesteśmy stroną w tym momen
cie, to nie my ustalamy cenę 
wody. Naszym obowiązkiem jest' 
tylko i wyłącznie przedstawienie

propozycji opartej na szczegć 
wej kalkulacji. Zarząd Miasta 
te dane przetrawić i przenieść 
sesj_ę rady lub nie. PWiK ńu* 
mu je, że proponowane opłaty & 
gą wystąpić, ale nie jest to c ^ 
tern, nie ma odzwierciedlenia . 
konkretnej uchwale Rady. 
skiej. My nie możemy narzu 
ceny. ,9.

Powszechne obecnie jest jn ta 
lowanie wodomierzy. Zostało 
zresztą zagwarantowane inst^ nf 
cjami z Ministerstwa Ochron 
Środowiska i Zasobów Natu‘  ̂
mych, według których montaż.« 
urządzeń po 1 stycznia 1992 ro_ 
obciąża PWiK. Nie rozstrzygnI\ a 
jeszcze została sprawa ściąg?V> 
należności. Zużycie wody w 
kach mieszkalnych często jest ° 
żo wyższe od łącznego st3 
wszystkich wodomierzy, a 
dowane to jest używaniem 
do pralni, do podlewania. Zo
niem dyr. Zdzisława Tal»*, 
PWiK powinno ściągać należn 
według stanu ogólnego licznik8 3 
cały blok, a różnicę w zu^ 'aj. 
wody powinna pokrywać sP 
dzielni a mieszkaniowa. podobni 
jest przecież w przypadku * 
za energie elektryczną,

— Ja nie mam patentu ł 
mądrość — powiedział dyre* i 
PWiK w Kutnie. — Jeżeli 
Energetyczny ma sposoby, 
są racjonalne i sprawdzają S‘5snł 
społeczeństwie, to dlaczego ja 
z tego nie skorzystać. Nie 
myślę niczego, co miałoby zre®* 
lucjonizować nasz system. trZ? 
więc korzystać z Innych met0®' 

Rozstrzygnięcie kwestii 
żek nastąpi wkrótce na jednej 
kolejnych sesji Rady Miejską 
Tak ety inaczej, muszą znal® 
się środki na dalszą budowę 1 ■ 
potrzebnej miastu oczyszcza • 
ścieków. Budowę tę PWiK Prl e 
jęło od Dyrekcji Inwestycji. 5. 
znacznie obniży koszty jej re0.e 
zacji. Umożliwi także stworze11 
nowych miejsc pracy, a przy 
głębiającym się wciąż bezrOb&L 
perspektywa ta na pewno cief2̂  

Zmartwieniem Zdzisława Ta®8* 
są trudności w ściągnięciu s\. 
łych opłat za wodę od dłużnik6, 
w sumie około 1,5 mld zł- A 
pierwszym miejscu jest tu ku  ̂
nowsiki ,.Miflex”, którego zadłu/r 
nie wyniosło 420 min zł, zaś 
zyskanie tych pieniędzy uzależni0, 
ne jest od przyznania „Mlifle*0^ ,  
20-mil jardowej akredytywy 
rozwój. Kolejnymi dłużnikami 
Zakłady Metalurgiczne — 350 
zł oraz ze sfery budżetowej 
— 240 min i oświata — ok ‘ 
min zł. Dyrektor twierdzi, te h 
żeli sytuacja ta się nie ztnicJij 
będzie zmuszony podjąć drasty0 
ntj decyzję o przerwaniu doP‘-y
wu wody do dłużników.

KATARZYNA ZALEW

PRAWO DLA KAŻDEGO

„TRZYNASTKA” I POROZUMIENIE
Umowę o pracę w poprzednim

zakładzie pracy rozwiązałam 
za porozumieniem stron tj. za
kładu pracy a mną — pisze Ja 
nina K. — z dniem 30 kwietnia. 
Nową pracę podjęłam natych
miast, tj. z dniem 2 maja. Oby
dwa zakłady pracy odmówiły mi 
wypłaty „trzynastki”. Proszę o 
wyjaśnienie, czy słusznie?

W państwowych jednostkach 
organizacyjnych nie będących 
przedsiębiorstwami państwowy
mi nagroda z zakładowego fun
duszu nagród przysługuje pra
cownikowi po przepracowaniu w 
jednym zakładzie pracy całego 
roku. W przypadkach ściśle 
określonych nagroda ta przysłu
guje mimo nieprzepracowania 
tego okresu. Dotyczy to w 
szczególności takich sytuacji, 
gdy zmiana miejsca pracy na
stąpiła m. in. w wyniku prze
niesienia służbowego, powołania,

porozumienia zakładów pracy, 
powołania do czynnej służby 
wojskowej lub zwolnienia z niej, 
odejścia lub powrotu z urlopu 
wychowawczego, likwidacji za
kładu pracy, reorganizacji połą
czonej z likwidacją komórki or
ganizacyjnej (stanowiska pracy). 
W przypadku porozumienia za
kładów pracy warunkiem przy
znania nagrody jest przepraco
wanie w zakładzie pracy wypła
cającym nagrodę co najmniej 
0 miesięcy.

Prawo do nagrody, ale tylko 
w zakładzie pracy, z którego się 
odchodzi, przysługuje poftadto, 
gdy rozwiązanie umowy nastą
piło za wypowiedzeniem przez 
zakład pracy bądź na mocy 
porozumienia stron lub rozwią
zania umowy o pracę zawartej 
na czas określony z upływem 
czasu, na który została zawarta 
a także rozwiązania przez za

kład pracy umowy o pracę & ^ 
wypowiedzenia z przyczyn p 
zawinionych przez pracownik3' 

A zatem jeżeli była Pani 2 
trudniona i również podN!g 
pracę w firmie państwowej ni, 
będącej przedsiębiorstwem 
stwowym przysługuje 
„trzynastka”, ale tylko z 
przedniego zakładu pracy.

W przedsiębiorstwach PaT, 
stwowych obowiązują inne 
dy, wynikające z obowiązuj”, 
cych w nich zakładowych syst 
mów wynagradzania. (

Podstawa prawna: usta^a 
dnia 10.07.1985 r. o rocznych $ 
grodach z zakładowego fundu5 
nagród w państwowych jedno- 
kach organizacyjnych nie 
cych przedsiębiorstwami P3'- 
stwowymi (Dz U Nr 32, P° 
141).

(ik)

PRACA NA UMOWĘ-ZLECENIE
Pracowałam w Ośrodka Wypo

czynkowym PLL „Lot” w Blę- 
dzewie jako pokojowa od 15. 04. 
1991 r. do 15.10.1991 r. Z powodu 
końca sezonu zostałam zwolniona 
— pisze Halina Sz. — Zwróciłam 
się więc do Biura Pośrednictwa 
Pracy w Sierpcu o przyznanie mi 
w okresie zimowym zasiłku dla 
bezrobotnych. Jednak pani, która 
mnie przyjęła powiedziała, te  mi 
się to nie należy, gdyż pracowa
łam z tyi. umowy-zlecenia.

Nie wszyscy bezrobotni zareje
strowani we właściwym biurze 
pracy mają prawo do zasiłku. 
Jednym z warunków uprawnia
jących do uzyskania prawa do za
siłku jest pozostawanie w okresie 
12 miesięcy poprzedzającyh dzień 
zarejestrowania w stosunku pra
cy (umowa o pracę, mianowanie.- 
powołanie, wybór), albo w stosun
ku służbowym co najmniej 180 dni, 
lub podleganie ubezpieczeniu spo
łecznemu z tytułu innej pozarol
niczej działalności również przez 
okres co najmniej 180 dni.

Z listu wynika, że pracowała 
Pani na umowę-zlecenie przez o- 
kres 6 miesięcy, co zdaniem u- 
rzędniczki z rejonowego biura 
pracy nie daje podstaw do przy

znania zasiłku, gdyż wykonywanie 
pracy na podstawie umowy-zlece
nia nie jest jednoznaczne z „inną 
pozarolniczą działalnością”.

W Wojewódzkim Biurze Pracy 
w Płocku, do którego zwróciłam 
się o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie poinformowano mnie, 
że wobec kontrowersyjnego 
brzmienia ustawy o zatrudnieniu 
zgłoszono ten problem prawny 
do rozpatrzenia przez Minister
stwo. Pracy i Polityki Socjalnej.

Do czasu wyjaśnienia wątpliwoś
ci w tej kwestii przez Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej propo
nuję Pani uzyskanie formalnej 
decyzji Rejonowego Biura Pracy 
o nieprzyznawaniu prawa do za
siłku, co umożliwi wykorzystanie 
przysługujących środków praw
nych. tj. odwołania do Wojewódz
kiego Biura Pracy, & nawet — w 
razie potrzeby — skargi do Na
czelnego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie, skoro decydujące 
znaczenie dla sprawy może mieć 
fakt podlegania ubezpieczen u spo
łecznemu. należy wiedzieć, że:

1. Wykonywanie pracy stal® ! 
odpłatnie na podstawie umowy 
zlecenia rodzi obowiązek ubez
pieczenia pod warunkiem trwania 
pracy nieprzerwani® co najmniej

30 dni (do 29.XI. — dot. tylko £  
mów zawartych z tzw. jednostk 
mi gospodarki uspołecznionej, 
żeli praca trwała co najnń11 
6 miesięcy). «

2. Ubezpieczenie nie obejm™ 
jednak osób, które zawarły dńlC 
wę, jeżeli te osoby:
— nie ukończyły 18 lat,
— są równocześnie pracownik®3 

zatrudnionymi w wymiarze
su pracy nie niższym niż P.0 
łowa wymiaru obowiązująceL 
w danym zawodzie albo są 
jęte odrębnymi przepisami ,, 
zakresie zaopatrzenia emeryt3, 
nego lub ubezpieczenia społeCZl 
neg0’— mają ustalone prawo do
rytury lub renty, chyba ze 
szą wniosek o objęcie ubeZP1 
czeniem.

Podstawa prawna: ustawa 2 
16.10.1991 r. o zatrudnieniu i 
robociu (Dz U Nr 106 poz. 
ustawa z dn. 19.12.75 r.'o  ubezPJf 
czeniu społecznym osób wyko®3 
jących pracę (...) na podstawie 3 
mowy agencyjnej lub umowy 2J, , 
cenią (j.t. Dz U Nr 3J, z 1933 
poz. 146, zm. z 1989 r. Nr 32, P0,' 
169 i Nr 35. poz. 190, z l^ iO  
Nr 36, poz. 26 oraz z 1991 r. Nr i)  
poz. 474). -
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ZA STO DNI 
MATURA~.

MOŻE BĘDĘ PREMIEREM —  MÓWI CELIŃSKI

RYZYKO DO OSTATNIEGO tOŻKA
Podezu ctyesniowej konferencji prasowej w Błono Poselsko-Se

natorskim senator Andrzej Celiński zapowiedział cykliczne spotkania 
z płockimi dziennikarzami. Będzie rozmawiał o swoich aktualnych 
działaniach I koncepcji pracy dla rozwoju regionu. Uważa, że w ten 
sposób m.in. zachowa kontakt s wyborcami. Jego utrata jest bo
wiem wielkim zagrożeniem dla polityka, zajętego czyiris więcej niż 
tylko sobą.

Celem wszelkich działań gospo
darczych w regionie powinien być 
rozwój, czyli po prostu wzrost 
miejsc pracy, zapewnienia wpły
wów podatkowych gminie i ra
chowania ekologicznego bezpie
czeństwa przedsięwzięć inwesty
cyjnych. Te trzy kryteria, w za
sadzie ekonomiczne, są uniwersal
nym probieżem przydatności da
nej inicjatywy dla województwa. 
Senator Celiński jest gotowy do 
rozmowy z każdym, kto się do 
nich zastosuje. Niezależnie od te
go, ezv będzie to przedsiębiorstwo 
państwowe czy prywatne. Wyma
ga jedynie pewnych własnych 
propozycji 1 inicjatyw. Nie po - 
prze postawy czysto roszczenio
wej oczekuje współ—pracy.

Celiński powołał się na „do
świadczenie kutnowskie” nie
dawne spotkanie kutnowian z 
parlamentarzystami, na zaprosze
nie „Solidarności”. Nazwał je im

prezą czysto socjalistyczną. — Tu 
wszyscy ciągle myślą, że wyleje 
się żale 1 umieni od tego rzeczy
wistość” — powiedział.

Trzy grupy podmiotów geepo- 
darezyeh zasługują, w opinii płoc
kiego senatora, na wyraźną po
moc. Pierwsza z nich to przedsię
biorstwa państwowe, niekoniecz
nie poddane prywatyzacji. Wbrew 
przyjętej wierze, nie jest ona le
kiem na całe zło. Warunkiem po
mocy jest posiadanie własnej kon
cepcji rozwoju, sprawnych służb 
marketingowych. Te zakłady war
to wyprowadzić z kłopotów.

Druga grupa to spore przedsię
biorstwa prywatne. Te a kolei wy
magają przede wszystkim gwaran
cji kredytowych  ̂ i kredytów po
mostowych. Należy zrobić wszyst
ko, aby je dostały, pod warun
kiem wykonania przez nie same 
pracy zmierzającej do rozwoju 
działalności.

Wreszcie trzecia z nich: bardzo 
małe prywatne przedsiębiorstwa 
poszukujące niewielkiego kapita
łu, nie posiadające własnych zaso
bów finansowych. Celiński ich 
wiarygodność i szanse mierzy go
towością do podjęcia ryzyka. Je
śli właściciel postawi na szali ca
ły swój osobisty majątek i ma 
sensowną koncepcję, trzeba mu 
podać rękę. „Ryzyko do ostatnie
go łóżka” zasługuje na szacunek.

Tymczasem w Polsce nie ma in
stytucji finansowych, działających 
w tych trzech kierunkach. Mo
głaby stać się nią firma kapitało
wa, działająca na zasadzie ventu- 
res-eapital, która zapewniłaby 
tym przedsiębiorstwom kredyty 
wysokiego ryzyka. Celiński Pro
wadzi już rozmowy z pewnym 
bankiem... Obawia się jednak, że 
mieszkańcy województwa znowu 
przelękną się obcego kapitału...

Myśli także o wprowadzeniu na 
Ziemię Płocką kolejnej inwestycji, 
równie błyskotliwej jak Levi’s. 
Takiej, która zapewni mu pry
watną satysfakcję, a regionowi 
nową reklamę. Czy będzie nią 
fabryka opakowań dla przemysłu 
rolno-spożywczego w Kutnie?

Zagrożenia dla swych planów u~ 
patruje w braku współpracy. Tiar-

AD MULTOS ANNOS
M iedawno pisaliśmy o przy

znaniu panu Stanisławowi 
Kostaneckiemu, długoletnie
mu dyrektorowi BiblioteKi 

TNP im. Zielińskich. Orderu Po
lonia Restituta za wybitne zasługi 
w długoletnij pracy naukowo-o- 
światowej. W sobotę 25 styczniu 
odbyło sie w Towarzystwie Nau
kowym Płockim nadzwyczajne po
siedzenie jego członków, sympaty
ków ? przyjaciół

W imieniu prezydenta Rzeczypo
spolitej Lecha Wałęsy -  minister 
prof. dr .Janusz Ziółkowski udeko
rował laureata Krzyżem Koman
dorskim z Gwiazda Orderu Odro
dzenia Polski.

Wręczając odznaczenia laureato
wi prof. Ziółkowski zauważył, że 
jest ono pewnym symbolem, po
nieważ stanowi uznanie zasług in
dywidualnych człowieka, który ca
łe życie poświęcił ide: podtrzymy
wania. pomnażania i przekazywa
n a  dziedzictwa kulturowego Pol
ski. ..Przeraźliwy iest los narodów, 
które traća pamięć. Poprzez Pana 
czcimy wszystkich tych. którzy 
dzieło podtrzymywania tożsamości 
narodowej utrwalają”. Płock. w

moniiny rozwój regionu może**- 
pewnie tylko integracja merytory
czna środowisk płockich. Do e 
pory jakoś się udawało. (Senator 
Celiński mów'! to na dzień przed 
atakiem PC na przewodniczącego 
Rady Miasta Płocka). 
potrafili oddzielić kłot™® 
mieszczące się w interesach - 
wództwa płockiego od tyoh. któ
re dotykają interesów wojewódz
twa płockiego.

— Bez współpracy 
czynników: politycznych, gospo
darczych, społecznych, to » aBS1̂  
które są do wykorzystania ma 
rozwoju gospodarczego „ *
wykorzystane nie będą. .
wówczas, jeżeli poztom ko • " 
tów pomiędzy rozmaitymi or*aB * 
zacjami i ludźmi, zdolnym . 
pracy, przewyższy poziom wspo - 
pracy — powiedział Celiński.

Zapytany o plany na przyszłość, 
stwierdził, że nie zalezy _ 
kolejnych wvbo-ach do parlamen
tu. — Obecność polityczna ma 
sens, kiedy można coś budować  ̂
dodał. Przyznał też, że mys. 
funketi premiera. Ale tak za o.e. 
lat, gdy w skali województwa, w 
którym przeszło mu działać, nau
czy si* dostatecznie wiele.

M. GUEDA-JAROSZEWSKA

którym Polak jest unoszony histo
rią stanowi zdaniem ministra Cioł
kowskiego przykład takiego om- 
mowania polskości, które 
dwie ojczyzny: prywatną i . 0 ,
,cierna. Znakomity socjolog zyc_. 
TNP, by „dzieło upowszechniania 
i wznoszenia ile można D?zlon. (4 
oświecenia w kraju” trwało, , 
multo® annos (przez liczne vvin .jr

Laureat nagrody zabierając 
stwierdził m.in.: „To odznaczenie 
jest dla mnie czymś niespodziewa
nym w okresie mojego życia eme- 
ryckiego, a Jednocześnie nadspo
dziewanym. W pracy naukowej * 
literackiej miałem wprawdzie pew
ne zalety i osiągnięcia, ale w?*"'£" 
powały one obok potknięć, noaob- 
nie jak w moiej szkole — Gimna
zjum im. króla Jagiełły. 
piątek z historii i wypracowan * 
Jeżyka polskiego zdarzały mi 
także dwójki z matematyki”- S-8" 
p'sław Kostaneek! mówił także o 
swoich fascynacjach litęEack-.ch I 
religijnych a przede wszystkim * 
szczególne! opiece Matki Boskiej.

Na zakończenie uroczystości wi
ceprezes TNP — dr Marian Chu- 
dzyński wygłosił odczyt, przypomi
nający zbliżającą się 500-letnia hi
storię istnienia województwa pl°c“ 
kiego.

Fot. S. Bąkiewicz

ARGUMENTY BIELECKIEGO
DOKOŃCZENIE ZE STfft 1

która tę wódkę ludziom dała. Wy
trwa do końca spotkania, zapat
rzona w szefa KLD.

Bielecki jadąc do Kutna wie
dział. że me uniknie pytań o bez
robocie. Miał przecież rozmawiać 
z władzami miasta, w którym bez
robotni stanowią piątą część ogółu 
zatrudnionych. .Kraj" Odlewnia Że
liwa. „Miflex” i jeszcze parę in
nych zakładów, w nich ludzie peł
ni obaw o przyszłość.

Zapytał o to już na początku, 
Janus2 Późniak. przewodniczący 
Rady, Co, będąc na miejscu rad
nych.. Jan Krzysztof Bielecki, p )~ 
wiedziałby człowiekowi, który 
przychodzi ze skargą na bezrobo
cie?

— Bezrobocie pokazuje pewien 
tragizm konieczności naruszania 
starych struktur — odpowiedział 
Bielecki. -  My, niestety musimy 
naruszyć prawie wszystkie struktu
ry okresu poprzedniego. Mało tego 
musimy naruszyć interesy grupo
we, musimy również naruszyć in
teresy poszczególnych ludzi. W 
imię przyszłości i w imię elemen
tarnej logiki gospodarowania. 
Pierwsze pytanie jakie zadałem ja
dąc tutaj to: jaka jest ta „Polfa”, 
w Kutnie? Typowa, czyli taka. któ
ra 90 proc. swoich produktów 
sprzedawała na rynek wschodni, 
gdzie nie liczyła się ani cena, ani 
ochrona praw własności, ani wa
runki dostaw, ani inne typowe ele
menty w transakcjach handlowych? 
Okazało się, że tu był dyrektor, 
który wiedział, że działanie na

jednym rynku nie ma nic wspól
nego ze sztuką zarządzania. Dzię 
ki temu ta fabryka funkcjonuje 
choć jak każda inna w Police 
potrzebuje dostępu do kapitału i 
nowoczesnych technologii.

Likwidacja bezrobocia wymaga 
zmiany struktury gospodarki. Nie 
działań doraźnych, o które ciągle 
ktoś woła. Roboty publiczne nie 
sa w tej chwili rozwiązaniem. 
Dziś przy budowie autostrady pra
cują maszyny i zaledwie kilku ro
botników. Miejsca pracy i dach 
nad głową dałoby ludziom rozwi
niecie mieszkalnictwa w kraju. Do 
tego potrzebna iest elementarna 
stabilizacja finansowa i uzyskanie 
możliwości brania środków z zew
nątrz. Dzięki gwarancjom finanso
wym na inwestvcie ro;eszkan'nwe. 
uzyskane od rządu USA, Izrael 
zbudował swoje słynne osiedla na 
terenach okupowanych.

Bielecki mówił o tym, że n?e 
należy bać sie inwestycji zagra
nicznych. Przemiana w mentalnoś
ci to olbrzymie zadanie, także dla 
radnych.

—- Polsce potrzebne są inwesty
cje zagraniczne. Polska była jesz
cze dwa lata temu pępkiem świa
ta, krajem najbardziel atrakcyj- 
nym. Dzisiaj już nie jest, znajdu
je się wśród 30 konkurentów. Do 
tego potrzeba jednak paru rzeczy 
które państwo możecie rozwiązy
wać na poziomie gminy w sposób 
ni o zwykle skuteczny. Odpowiedzieć 
sobie na pytanie: czr bedziecie 
sprzedawali ziemie zagranicznym 
inwestorom, czy n;e? Czy stwo
rzycie jakieś konkretne, dobre

warunki, właśnie przede wszyst
kim nabycia ziemi? To pierwszy 
impuls, który przyciąga, jeśli nia 
ma się kapitału, ale za to posia
da fabrykę maszyn rolniczych, wy
magająca głębokiej restrukturyza
cji. Myślę, że właśnie tutaj. w 
Kutnie, mając determinację i mło
dy zespół kierujący, można duża 
uzyskać.

O afery i nadużycia spytał rad
ny Henryk Krenke Zdaniem Bie
leckiego afery biorą się z niedo
stosowania przepisów prawa do 
nowej sytuacji i z polskiej umie
jętności kombinowania. One były 
i dawniej, ale informacji o dużych, 
nie puszczała cenzura, a o małych 
wszyscy wiedzieli. Udko nikt głoś
no o tym nie mówił. Przecież 
Stocznia Gdańska stanowiła taki 
kombinat, gdzie można było wszy
stko zamówić, 1 altanę ogrodowa i 
armaturę naiwyższej jakości. Dla
tego Klub Bieleckiego nie poparł 
kandydatur^ Romaszewskiego na 
prezesa NIK.

— Jeżeli publicznie oświadcza się, 
że przez afery, mafię parlamen- 
tamo-rządową i grupy lobbystycz
ne dochody państwa mogłyby być 
50 proc. większe, to trzeba mieć 
na to niezwykle konkretne dowo
dy — wyjaśnił były premier RP.

Dodał także, że jest zwolenni
kiem zasady jawności i elemen
tarnej uczciwości w działalności 
politycznej. Stało się to jeszcze 
przed ostatnim pytaniem spotka
nia. zadanym przeą przedstawicie
la KZ NSżŻ „Solidarność” FMR 
„Kral”. Interesował sie on stanem 
majątkowym byłego premiera, je

go uczestnictwem w spółkach * 
wspólnym t  Michałem Bon im wy
jazdem do USA.

— Nie jestem w spółce, eni J*«
ani moja ciotka, ani mój krewny, 
ani też zięć. którego nie posiadam. 
Dzisiaj mój majątek składa się * 
samochodu „Austin” rocznik 1933, 
wart około 30 min zł i gotówki, 
która wynika ze sprzedaży miesz
kania w Gdańsku, bo zamierzam 
się przenieść do Warszawy 
mieszkania spółdzielczego w osiec
ki Morena. Pytanie drugie: w 
Waszyngtonie byłem dlatego, 
wróciłem do pewnej instytucii. 
której funkcjonowałem w 1999 to- 
ku. instytucji, która jest ważna 
przede wszystkim dla naszego pań
stwa. Kongres Stanów Zjednoczo
nych zdecydował się przeznaczyć 
na oromocie prywatnej gospodarki 
w Polsce 250 min dolarów i prezy
dent Bush mianował przedstawi
cieli strony amerykańskiej do za
rządu tego funduszu. Wróciłem na 
swoją dawną pozycje jako człon cl* 
tej rady. Sądzę, że dzięki tej in
stytucji i pomocy rządu USA m°ż" 
na będzie mieć w Polsce do Im* 
tego roku pierwszy bank h'PO‘G'  
czny, który powinien tu istnieć na 
dwóch przynajmniei lat — zakoń
czył Jan Krzysztof Bielecki.

Po wyjeździć * Kutna szef Kon
gresu spotkał sie * płockimi biz
nesmenami w Srebrnej i mieszkań
cami nadwiślańskiego miasta w 
kinie „Studio”. Fłocczanie hyJj 
bardziej sfrustrowani, bardziej 
zwróceni w przeszłość. Niewiele 
pytań dotyczyło * konstruktywnej 
pracy dla kraju.

MILENAGTJRDA-JAROSZEWSKA

A Coś się porobiło w telefonach. 
Podobno popsuł się komputer. 
Strach pomyśleć o chwili, gdy łącz
ności europejskie) przyjdzie zmie
rzyć się ze starymi polskimi ka
blami... Na razie pani w słucha
wce krzyczy na mnie: „To nie ja 
źle łączę, moje palce są sprawne. 
To komputer". Wypowiadam więc 
wojnę komputerowi, oprócz tego 
jednego z programem angielskim, 
który do robiącego błędy delikwen
ta mówi łagodnie: „Chyba mass 
dzisiaj zły dzień, kochany".

A Prezesi grają w bilard, a 
dziennikarze tylko w jednorękiego 
bandytę. Z czego wniosek, te spół
dzielczość mieszkaniowa ma się 
dobrze. Otwarto kolejny night club 
(dla nocnych marków z pieniędz
mi). salon gier o wdzięcznej na
zwie ..Belweder". Śmiało panowie, 
gra ciągle sie toczy. Także o stoł
ki. Bawmy się, bo nie wiadomo 
jak ć.lugo potrwa ten najwspanial
szy ze światów...

A Odezwał się najprawdziwszy

św. Mikołaj, którego adres kroni- tauracji „Pod Kotwicą" pani We- nice" co słychać u naszych miel* 
ka podawała uprzednio. Przyszedł sołowska przygotowała smaczną kich ludzi. Interesują mnie sz£ze“ 
do nas list z Rouaniemi, Dzięku- kolację. Przedtem fryzjerki z gólnie aktorzy" — pisze pani K. 
jemy Mikołaju! Ale aby nasi ro- salonu „Diana” zrobiły dzie- Łęgu. Cóż, nasi płoccy artyści ni* 
dzimi Mikołaje nie poczuli się ciom fryzurkl. Pewien stary bywa- robią skandali,, a na wielkich salo-

KRONIKA
OBYCZAJÓW

dotknięci i by zakończyć wyjątko
wo obfity w tym roku temat Mi
kołajowy informuję, że do dzieci 
pracowników MZRiP święty przy
jechał Melezem. Taksówkarze na
tomiast zrzeszeni w CB-Radio za
brali wszystkie dzieci i panie z 
Pogotowia Opiekuńczego na prze
jażdżkę do Radziwia, gdzie w ret-

lec z „Pod Kotwicy” tak się wzru
szył, że oddal przeznaczoną na ko
leiną porcję trunku forsę...

A Na premierze „Calineczki” zja
wiła się cała prasa. Złośliwi 
stwierdzili, że to właśnie ten po
ziom.

A „Chciałabym przeczytać w „Kro-

nach stolicy „Kronika" rzadka ł>V“ 
wa. Tym niemniej informuję, * 
trzecie dziecko Krystyny Jandy 
5-miesięczny syn Jędruś, a pan Kry
szak z ..Polskiego Zoo" właśnie się 
ożenił po raz pierwszy. Oboig 
gratulujemy Wiktorów.

JO-ANNA
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CHŁOPCY Z SP 11

Cala drużyna, prowadzona do
tychczas przez Przemysława Zie 
lińskiego, po wakacjach trafi do 
Stanisława Sulińskiego. To oni 
grać będą w turniejach i OSM juz 
jako zespół Petrochemii.

Od V klasy zespół rozegrał 7-1 
mecze, przegrali tylko 5, ale żad
nego na terenie woj. płockiego \v 
swojej kategorii wiekowej. Wzię
li udział w czterech turniejach 
plasując się w czołówce kraju i 
zdobyli 12 pucharów.

Oficjalnie występują w barwach 
Petrochemii, ale tvlko dwa razy w 
tygodniu mogą trenować w hali. 
W szkole n'e maią przećież wa
runków do prawidłowej pracy. OJ

tego roku szkolnego nie ma już w 
szkołach klas sportowych. To spo
woduje, że już wkrótce sportu w 
SP li wcale nie będzie. A przecież 
jest to szkoła z największymi tra 
dycjami w mieście. Może kurator 
pomoże w tej sprawie.

Do tej pory pisaliśmy o calei 
drużynie, warto więc słów kilka 
poświęcić najlepszym zawodnikom 
W kadrze Polski juniorów młod
szych są wychowankowi e trenera 
P. Zieliftsk!ego: Stanisław Jago
dziński i Artur Parys. W zespole 
juniorów starszych Petrochemii era 
Grzegorz 'M*»'c!ejewskk- A. Owczar
ski i T. Maliszewski strzelili w 71 
meczach prawie po 400 bramek.

Nie można tu pominąć ważnej 
sprawy. Obok doskonałych wyni
ków w sporcie, wielu z nich osią
ga bardzo dobre wyniki w nauce 
i nie ma z nimi żadnych proble
mów wychowawczych. Czterech za
wodników z drużyny ma średnią 
w nauce 4,9.

To wszystko nie byłoby możliwe, 
gdyby nie pomoc dyrekcji SP li 
i zrozumienie Stanisława S o ń 
skiego. Szkoda tylko, że VIII kla
sa opuści szkołę, a z ich następ" 
cami taka praca nie będzie 
możliwa....

J. MARCINIAK
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Jeszcze do niedawna Szkoła 
Podstawowa nr 11 w Płocku 
słynęła z pływaków. Ucznio
wie tej szkoły i jednocześ

nie zawodnicy MKS-MDK odnosili 
sukcesy krajowe ł zagraniczne, zdo
bywali medale na mistrzostwach 
Polski w różnych kategoriach wie 
ko wy eh.

Od kilku lat jednak o pływakach 0 SP 11 zrobiło się jakby nieco 
ełszej. Za to znów uczniowie tej 
Szkoły znaleźli się na ustach tre
nerów w całym kraju. Tym razem 
ta  sprawą młodych zawodników 
piłki ręcznej, reprezentujących wo
jewództwo płockie w kategorii 
młodzików.

Trenerem, a jednocześnie nauczy
cielem wychowania fizycznego w 
SP 11 jest Przemysław Zieliński. 
Kiedyś sam chciał grać w piłkę 
ręczną, był leworęczny, ale proble
my ze zdrowiem nie pozwoliły na 
grę wyczynową. Swoje marzenia 
zdecydował się realizować w pra- 
ey z młodymi zawodnikami. Wszy
stko zaczęło się na początku roku 
szkolnego 1988—*9. Wtedy to * 
czterech IV Mas wyselekcjonowa
nych zostało 14 chłopaków, którzy 
rozpoczęli naukę w klasie V z roz
szerzonym programem wych. fi
zycznego.

W pierwszym roku trening był 
wszechstronny, ze wskazaniem na 
lekką atletykę i gry zespołowe. 
Ryla to bardzo ciężka praca, zwła
szcza że w SP 11 praktycznie nie 
ma warunków do uprawiania spor
tu. Saba "lmnastvczna o wymia
rach 10x20 m.. nlęb,ełnowvm’arowe 
asfaltowe boisko obok izkoły.

Ale chęci 5 wiara były tu naj- 
waźnłeisze. Już w pierwszym roku 
pracy pojawiły się sukcesy, które

były dowodem na dofc:ze obraną 
cirogę. Jacek Markowski zajął 1, a 
Michał Owczarski III miejsce w 
VIII Biegu Przełajowym im. Ja
nusza Kusocińskiego rozgrywanym 
każdego roku w Pacynie.

Sukcesem zakończył się także u- 
dział uczniów SP 11 w halowym 
turnieju piłki nożnej w Płocku. II 
miejsce to efekt 10 godz. trenin
gów i dodatkowo 10 godz. pracy 
społecznej P. Zielińskiego. Cn 
wszystko postawił na jedną kartę 
i wierzył, że to musi przynieść e- 
fekty.

Drugi rok pracy z wyselekcjo
nowaną grupą chłopców to kolejne 
potwierdzenie dobrej pracy. Po
nownie SP 11 zdbyla II miejsce 
w halowym turnieju piłki nożnej, 
ale już I w lidze szkolnej p:łk 
ręcznej. Do tego dodać trzeba TH 
miejsce w mistrzostwach Płocka 
w wieloboju sprawnościowym. a 
nagrodą za te wyczyny był udział 
w ogólnopolskim turnieju piłki 
ręcznej w Kępnie. Niestety, debiut 
nie był udany, chłopcy „spalili” 
się psychicznie i zajęli dalsze miej
sce. Ale już dało się zauważyć, i i  
w drużynie są indywidualności. 
Tomasz Maliszewski został królem 
strzelców turnieju.

Rok szkolny 1990—91, chłopcy 
byli uczniami VII klasy. Michał 
Owczarski wygrał w X biegu prze
łajowym w Pacynie. Jako rok 
młodsi wystartowali w mistrzo
stwach Płocka w piłkę ręczną i 
zajęli III miejsce w finale miej
skim. I miejsce w półfinale woje
wódzkim 1 II miejsce w finale 
wojewódzkim. Zwyciężyli ucznio
wie SP 16.

Jak można się domyślać, w swo
im roczniku są najlepsi. Zajęli I

ZAPRASZAMY NA TRYBUNY
PIŁKA RĘCZNA

W dniach od 8 do 8 lutego w ha
li ZSZ MZRiP przy ul. Kobyliń
skiego w Płocku rozegrane zosta
ną dwa turnieje piłki ręcznej ju
niorów młodszych o puchar Petro
chemii i juniorów starszych o pu
char NSZZ Solidarność MZRiP.

Spotkania rozpoczynać się będą 
codziennie o godz. 8 i trwać 
do późnych godzin wieczornych. 
Wstęp jest wolny, a zatem zapra
szamy wszystkie dzieci i młodzież, 
które nie wiedzą jak ciekawie 
ąpędzić czas.

BASEN
Pod hasłem „Popularyzacja spor

tu płockiego” na basenie kąpielo
wym przy ul. Kobylińskiego odby
wają się codziennie zajęcia i za
wody sportowe na wodzie.

Na basen mogą przyjść wszyscy 
chętni, uczniowie szkół podstawo
wych, jedynym warunkiem jest 
posiadanie legitymacji szkolnej.

Organizatorzy zapraszają codzien
nie od godz. 11 do 14 (także w 
niedzielę). Na zakończenie ferii od
będzie się karnawał w wodzie.

miejsce w lidze szkół podstawo
wych piłki ręcznej. W nagrodę po
jechali na Festiwal Piłki Rętznej 
w Koszalinie, gdzie zajęli IV miej
sce- Poza tym uczniowie SP 11 za 
jęli I miejsce w finale miejskim 
w czwórboju lekkoatletycznym o 
puchar Świata Młodych.

Tuż przed wakacjami wyjechali 
na ogólnopolski turniej piłki ręcz
nej w Wieluniu. Zajęli tam II 
miejsce. Przegrali tylko z Grun
waldem Ruda Śląska, klubem zna
nym w całym kraju tylko dwiema 
bramkami. Walczyli z zawodnika
mi klubowymi, a oni reprezento
wali tylko jedną klasę SP 11.

Po tych sukcesach na ogólnopol
skich boiskach. Przemysław Zielar
ski został trenerem drużyny mło
dzików ZKS Petrochemii. Trzon 
zespołu stanowią uczniowie SP 11, 
z innych szkół jest tylko 5 chłop
ców.

I wreszcie rok szkolny 1991—92. 
Michał Owczarski ponownie wygrał 
bieg przełajowy w Pacynie, a tak
że minimaraton Popłacin-Plock, a 
cały zespól SP 11 zwyciężył w 
mistrzostwach Płocka w piłkę... 
koszykową. Chłcpcy awansowali do 
półfinału' i mimo innej specjali- 
zafcjt mają zamiar walczyć o I 
miejsce z drużyną kutnowską.

Rzecz jasna, podstawowa dyscy
plina dla nich i ich trenera to 
p;łka ręczna. Swoje umiejętności 
potwierdzili podczas ogólnopolskie
go turnieju piłki ręcznej, gdzie za
leli II miejsce. Przegrali tylko z 
Kusym Szczecin. M:chał Kowalski 
został najlepszym bramkarzem tur- 
nieiu.

W nagrodę dyrekcja SP 11 za
fundowała zespołowi wyjazd na 
międzynarodowy turniej piłki ręcz
nej do Szczecina. Tam zajęli III 
miejsce, przegrywając tylko jedno 
spotkanie w półfinale z reprezen
tacją kadry makroregionalnej 
OZPR Legnica. M. Kowalski po 
nownie został wybrany najlepszym 
bramkarzem.

Następny turniej rozegrano w 
Łodzi a drużyna SP 11 występowa
ła w nim jako reprezentacja OZPR 
Płock. W finale pucharu miast 
makroregionu centralnego chłopcy 
wywalczyli II miejsce, a M. Ko
walski znowu został najlepszym 
bramkarzem turnieju.

Podczas tego turnieju młodych 
piłkarzy obserwował trener kadry 
narodowej juniorów młodszy cn W 
kręgu jego zainteresowań znalazło 
się 12 zawodników SP 11. czyli 
wszyscy! Ośmiu z nich jest w jed
nej klasie — VIIIB.
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Zespól młodzików Petrochemii po turnieju w Tczewie.
W górnym rzędzie od lewej trener Przemysław Zieliński, Marcin Wojda SP 7, Tomasz Jabłonow

ski, Piotr Grzywacz, Michał Owczarski, Tomasz Maliszewski i Robert Joźwiak SP  ̂12. U dołu: To- 
nasz Nowacki, Michał Kacprzak, Przemysław Chudzięki (SP 7), Marek Nowosielski, Jacek Mar
kowski, Micha! Kowalski, Jakub Piegat i Grzegorz Menich (SP 7). Pozostali SP 11.

Cztery dni trwał zimowy turniej 
piłkarski zorganizowany przez 
łódzką popołudniówkę ,,Express 
Ilustrowany” i Orzeł — WAM. Jak 
już wcześniej podawaliśmy, ucze
stnicy zostali podzieleni na dwie 
grupy, grano systemem pucharo
wym, a zwycięzca awansował do 
dalszej gry. pokonany odpadał, W 
grifpie pierwszej znalazły się *dru-

Kozulak — Dudek 
Chojnacki), Tyłki, 
Chwialkowski

ted . 48 min.
Łyskawka, 

Ma łagowski,

drużynie Widzewa zobaczyliśmy 
po dwuletniej przerwie spowodo
wanej grą w Korei Tadeusza

Urbaniak. Trener: Łblgniew Tąder. Świątka, a bramki zdobyli: An
Mecz rozegrano w trudnych wa

runkach atmosferycznych (opada
jąca mgła, śliska płyta, pofywisty 
wiatr) i musiało trochę czasu

drzej Szulc, Marek Koniarek, Piotr 
Szparak, Marek Godlewski, W1* 
told Kubala, Nikołaj Jurczenko.

Trzeci dzień turnieju przyniósł
płynąć, aby zawodnicy obu dru- następną niespodziankę^ a autora' 

żyo „zaaklimatyzowali7 się na
żyny: RTS Widzew, ZKS Petro- boisku. Nie trwało to jednak zbyt
chemia, Włókniarz (Pabianice), 
Orzeł — WAM. Grupę drugą two
rzyli: ŁKS, GKS (Bełchatów), Bo
ruta (Zgierz), Pelikan (Łowicz)'.

W pierwszym meczu, na rozpo
częcia turnieju, Petrochemia wy
biegła na boisko, aby zmierzyć sie 
z III-ligowym Grłe*i — WAM w 
następującym składzie: Pietrzak 
— Soczewka (od 46 min. Bukow
ski), Serocki, Wewiór, Wójcik —. 
Gapić ski. Pawelec, Mikin, Maj
chrzak (od 46 min. Dylewski) — 
Cecherz, Krzywkowski (od 46 min. 
Król).

Orze? — WAM: Jabłoński — 
Grzelak, Młelewczyk,

mi zostali piłkarze GKS. którzy 
rzutach karnych wyeliminowań 
Widzew. W normalnym czasie 
uzyskano wynik 2 :2, a po rzutach 
karnvch 3:0 d!a górników!

Bramki dla GKS strzelili: Ire
neusz Marchwiński i Piotr Łes*' 
czuk. dla W?dzewa: Paweł MiąsZ* 
kfewicz 1 Witold Kubala.

W drugim spotkaniu ŁKS — 
Orzeł -  WAM 6:1 (3:0), a bram-

czynne codz:ennie oprócz ponie
działków i dni poświątecznych w 
godz. 10—13.

Kino „Polonia”, teł. 424-33: 
6-—9.02„ godz. 16 — Szalona mało
lata — poi. 1. 12; godz. 18 —
Zwariowani detektywi — USA, 1. 
12. 10—14.02 , godz. 16, 13 —
Czwarty protokół — USA, 1.

SIERPC

długo i gra się rozkręciła na dob
re — bo piłkarzom, jak i licznie 
przybyłej publiczności jest już za 
długo „żyć” bez piłki. Na rierwszą 
bramkę zdobytą w 1992 roku cze
kaliśmy do 44 min.

Po jednym z ataków na bram
kę Orła, za rękę na polu karnym 
sędzia podyktował jedenastkę, a -----
wykonawca —* Robert Gapiński ki dla zwycięzców zdobyli: Adam 
nie dał żadnych szans bramkarzo- Grad i Marek Chojnacki — po
wi gospodarzy. Tomasz Wleszczycbi. Robert Stan

Po wypiciu kubka gorącej herba- klewicz — po 1. Dla Dokonanych
ty i uwagach trenera Włodzimfe- jedyną bramkę strzelił Mariusz So- 
rza Małowlejskiego rozpoczęła się bała.
druga połowa. Bvła ona o wiele Ostatni, czwarty dzień nie przW 

Szadkowski, ciekawsza, a obie drużyny za niósł sensacji, chociaż do przerwy 
wszelką cenę dążyły do zmiany wisiała ona w powietrzu. W wal' 
wyniku. Tym razem na drugą ee o trzecie miejsce Widzew ooko' 
bramkę publiczność nie czeka dłu- na! Orzeł — WAM 4:2 (1:2). Bra*®' 
go i w 47 min. po dośrodkowaniu ki dla widzewiaków strzel*li: Ko' 
Łyskawfeł, Urbaniak z bliskiej od- sowski I Godlewski — po 2, d*» 
ległości zdobywa wyrównującą gospodarzy: Frąckiewicz i Choj' 
bramkę. nacki.

Do końca meczu przewaga na- Turniej zakończał się zwyciest' 
leżała do Petrochemii, ale wynik wem drużyny ŁKS, który pokora! 
1:1 utrzyma! się do końca. W tej GKS 4:0 (2:0) i oni otrzymali nu 
sytuacji, aby wyłonić zwycięzcę, 
sędzia zarządził regulaminowe 
egzekwowanie jedenastek.

W tej ciekawej i widowiskowej 
odsłonie lepsi okazali się trzecio-

15.

PŁOCK
Teatr Dramatyczny im. 3. Sza

niawskiego ul. Nowy Rynek 11, 
teł. 260-71: 4—8.02., godz. 11 —
Calineczka.

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum
ska 2. tel. 244-91: ekspozycja sta
ła „Secesja”, „Ikonografia i kultu
ra Płocka”, „Wyroby z metalu 
firm warszawskich”. Wystawa cza
sowa „Zegary ze zbiorów płockich 
kolekcjonerów”. Muzeum czynne 
cd wtorku do soboty w godz. 9 la, 
niedziela 10—15, w poniedziałki 
nieczynne.

Muzeum Diecezjalne, ul. Tumska 
8a, tel. 228-23: wystawa — rzeźba 
średniowieczna, późniejsza 1 ludo
wa. Muzeum czynne codziennie w 
gódż. 10—14, niedziela 11—15, po
niedziałki — nieczynne.

Biuro Wystaw Artystycznych, ul 
Nowy Rynek 11, tel. 239-92: Roman 
Woźniak — „Rzeźba*.

Gśrodek Kultury MZRIP, ul. 
Wieczorka 41. tel. 277-36: 4.02.,
godz. 11 — „Przyjaciele z małego 
ekranu” — bajki dla dzieci. „Ma
lowanki — rysowanki” projekcja 
filmu dla młodzieży. 6 02., godz. 11 
— wycieczka autokarowa do 
MZRiP. 7.02., godz. 11 — Dysko
teka 1 bajka dla dzieci. 9.02., g^z. 
18 — Karnawałowy bal przebie
rańców W programie m in.: kon
kursy * nagrodami, zabawy ta
neczno, występ zespołu wokalnego 
2 Ośrodka Kultury, wybór Miss 
Balu. W sobotę. 8 lutego o godz 
21 bal karnawałowy (bez alkoho
lu). Zaproszenia w cenie 200 tvs. 
złotych od pary do nabyć'a w po- 
kolu nr 27.

Wolewódzka B*h,!'*łfk* Publicz
na. ul Kościuszki 6: 13.92., godz 
16 — biblioteka w Kutnie, 14.02..

godz. 11 —■ biblioteka w Gostyni
nie i godz. 17 — WBP w Płoc
ku spotkanie autorskie z Iliją Ma- 
rinkovićem, autorem książki „Woj
na w Jugosławii — dlagzęgo?”.

Dział Zbiorów Specjalnych WBP, 
ul. Kościuszki 3; 13.02., godz. 15.30
— spotkanie z aktorem Teatru im 
Jerzego Szaniawskiego w Płocku — 
Januszem Hamerschmitem.

Klub Międzynarodowej Prasy I 
Książki, pl. Narutowicza 5, tel 
246-40: Wystawa PTF w 47 rocz
nicę wyzwolenia Płocka.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. 
Tumska 9. tek 228-30: 8.02. —
giełda komputerowa — sprzedaż, 
wymiana programów, wiedzy, cie
kawostek. 10.02., godz, 18 —
otwarcie wystawy „Takie sobie ma
lowanie” — prace Renaty i Jacka 
Znvk.

Ferie w MDK: 4.02. — drama 
dla dzieci — dobre maniery a za
chowanie. Turniej intelektualny 
dla dzied „Rusz głową” — gry i
zabawy umysłowe. „Calineczka” — 
wspólne oglądanie spektaklu w te
atrze. 5.02. — zabawy ruchowe w 
ogródku jordanowskim. Konkurs 
recytatorski „Mój ulubiony wiersz”. 
Zabawy przy muzyce. 6.02. — z 
wizyta w ZOO — konkurs plastycz
ny „Najzabawniejsze zwierzątko”. 
Jak mieszkali ludzie 100 lat temu
— prelekcja w Muzeum Mazowiec
kim. Audycia muzyczna  ̂dla dzieci
— „country”, to, co lubię. Gry i 
zabawy dla dzieci. 7.02. — przygo
towujemy strój na zabawę. W 
samo południe wielka szalona dys
koteka zimowa — konkursy, kon-
^ Iu b ^ lń teH g en eJ! Katolickiej,
ul. Mostowa 1: sekretariat czynny 
w każdy D?ntek w godz. 16—17.

Poradn?a Psychologiezno-Religli- 
na przy katedrze płockiej czynna

w godz. 17—19. Porad udzielają: 
w poniedziałki — psycholog, we 
wtorki — instruktorka poradnic
twa rodzinnego, środy — lekarz, 
czwartki — prawnik, piątki 
ksiądz, soboty — przedstawiciel

Muzeum Wsi Mazowieckiej, tel.
75-28-83, 75-28-26: Skansen w okre
sie zimowym, czynny codziennie z 
wyjątkiem poniedziałków w godz 
L*-14. Dojazd — od strony szosy 
toruńskiej lub od strony miasta

grupy hospicyjnej. Te same osoby, przedłużeniem ul. Narutowicza. Do
w dni jak wyżej, czekają przv 
katolickim telefonie zaufania nr 
264-20 w godz. 10-17.

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

Apteki: do 10.02. (godz. 8 rano) 
dyżury nocne i świąteczne pełni 
apteka przy ul. Miodowej 2.

Kino ..Przewiośnle”, ul. Tumska 
5, tel. 225-65 : 4-6.02., godz. 11 — 
Indiana Jones — ostatnia krucja
ta — USA, 1. M; godz. 17.30, 20 — 
Milczenie owle: — USA, 1. 18.
7—20.02., godz 11, 17.3P, 20 —
Terminator II — USA, L 12.

zwiedzania zaprezentowano 11 za
gród w obrębie wsi Rzędówki. 
Wnętrza przedstawiają zróżnicowa
nie społeczne, ekonomiczne i kul
turalne mieszkańców Mazowsza 
Płockiego z końca XIX i XX w. 
Do końca karnawału obejrzeć moż
na pięć chałup z wystrojem wnęt
rza z okresu Świąt Bożego Naro
dzenia — ustawione snopki zboża, 
typowe dla tego okresu zdobnic
twa, choinki, kolędy, stroje prze
bierańców.

Wystawa stała „Sierpeckie 
wspomnienia” i wystawa czasowa 
„Biblia w sztuce ludowej*, prezen
towane w SALACH RATUSZA -  
czynne codziennie z wyjątkiem po
niedziałków, w dni powszednie w 
godz. 8—16, w soboty i niedziele 
10—16. Na wystawie czasowej po
kazane są sceny ze Starego i No
wego Testamentu, począwszy od 
stworzenia świata do powstania 
Kościoła Piotrowego, widziane 

gabinet i galerię umeblowane dzie- twórców ludowych. Prace
łami sztuki z drugiej połowy XIX wykonane z różnego materiału i

KUTNO
Muzeum Regionalne, pl. marszał

ka J. Piłsudskiego 21, tel. 479-64: 
ekspozycja stała „Wnętrza eklek
tyczne" prezentuje dwa wnętrza

w. Wystawa czasowa ,.Starej pocz
tówki czar...” przedstawia dawną 
polską pocztówkę w kilku działach 
tematycznych: świąteczną — Beże 
Narodzenie, historyczno-patriotycz- 
ną, miasta polskie, satyrę. Muzeum 
czynne codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków w godz. 10—16.

Oddział Muzeum Bitwy nad Bzu
rą, Park Wiosny Ludów, tel. 
331-41: ekspozycja stała „Bitwa 
nad Bzurą” prezentuje militaria, 
dokumenty, falerystykę mundu
ry, zdjęcia i sztandary. Muzeum

różnorodnym! technikami — rzeźba 
i płaskorzeźba w drewnie, glinie, 
ginsie, wapnie, malarstwo na dyk
cie, kartonie 1 na szkle, wycinan
ka, tkanina.

W godzinach otwarcia muzeum 
jest możliwość korzystania z biblio 
teki (etnografia, historia, historia
sztuki).

Za zmiany w programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

Oprać ws

char. Królem strzelców został 
Adam Grad z IMS, strzelając “ 
tłumek.

Turniej Orła — WAM był bardzo 
d V rz. zorganizowany, stal o®

ligowcy (rywal Stoczniowca), któ- dobrym poziomie 1 dostarczył lic*.' 
rzy w karnych wygrali 7:6. Jaro- nie zgromadzonej publiczność1

dalstawowi. Cecherzowi i Cezaremu 
Wójcikowi nie udało się zmusić 
bramkarza Orła do kapitulacji.

Czytelnicy zapewne zauważyli, że 
w druźywe Petrochemii znalazły 
się w składzie dwa nowe nazwis
ka: Andreja Mikina (26-letnł za
wodnik Snafiaka Moskwa> i Ceza
rego Wójcika (eks-ległon:sta. były 
zawodnik Wis!.y). Dzisiaj trudno 
coś wiążącego powiedzieć o pierw
szym zawodniku, ale myślimy, is 
już niedługo dowiemy się o 'fi
nale tej sprawy..

Po nie udanym starcie w tur
nieju piłkarze wracają do ciężkiej 
pracy treningowej w sali i na 
boisku, w maju zaplanowane spa
ringi z następującymi drużynami: 
ŁKS, Pelikanem (Łowicz). Elaną 
(Toruń), Bukiem (Wyszków), Za
wiszą (Bydgoszcz) |  Widzewem,

W następnym spotkaniu tego 
dnia GKS (Bełchatów) pokonał po 
rzutach karnych Borutę (Zgierz) 
3:2, w normalnym czasie padł 
wynik 2:2 (1:1),

GKS: Pochopień (od 46 min. Mil
ler) — Mak, Koterwa, Gawlica, 
Mikulski (od 46 min. Kmiecik) — 
Letunow (od 46 min. Kołodziejski, 
Szkudlarek, Kwiatkowski. Karbo- 
wiak — Paczka, Berensztajn.

Boruta: Rynklewicz (od 46 min. 
Dudki ewlcz) — Kozłowski (od 46 
min. S. Dziedzic). Wdowiak, Kry- 
slak, Grzelak — Wiecha, J. Dzie
dzic. Kasperklewłcz, Augustowski 
— Matnslak, Plóciennlk (od 80 min. 
Staneckl).

W drugim dniu turnieju padły 
wvulki: ŁKS — Pelikan 3:0 «!:«>. 
Widzew — Włókniarz 6:0 (2:0). W

wiele emocji. Trenerom 
dużo materiału do szlifowania for' 
my podopiecznych do nowego se
zonu.

ROMAN BORYCA 
ąafflBagaaaEsaaBSHBEffiEẑ ^

*
W stolicy został rozegrany tur* 

niej piłkarzy ręcznych o puchar 
burmistrza gminy — dzielnicy 
Warszawa — Mokotów. W pierw
szym dniu padły wyniki: reprę' 
zentacja Polski — Petrochemi*
30:21 (Andrzej Mokrzki dla re
prezentacji strzeli!! 5 bramek), * 
dla Petrochemii: Kisiel — 9. Ml' 
chalski — 5, Uniżyćk! — 4. ^
drugim spotkaniu Warszawianki 
pokonały Anilanę Łódź 31:29.

A oto komplet wyników: repr®' 
zentacja Polski — AZS AWF
29:18. w tym spotkaniu Andrzej 
Mokrzki strzelił 8 bramek, Petro
chemia —Iskra (Kielce) 28:’“
najwięcej bramek dla plocczi** 
zdobyli: Kisiel — 11, Michalski "" 
7, Sobolewski — 4), Anilana 
Pogoń (Szczecin) — 25:20, W»f'  
szawlanka — Śląsk (Wrocław)
20:20.

Turniej wygrała reprezentacji 
pokonując Warszawiankę 20:13* 
trzecie miejsce Śląsk Wrocław kt® 
ry pokonał Petrochemię 38:26 Kró
lem strzelców został Krzysztof K1'  
siei -  41 goli. (rotn-ł
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KULISY ŻYCIA ŻONY 
ELYISA PRESLEYA

nw, 'Y ciągu swego młodego, lecz 
rod:m-ifirnie l>°SateS° w różnego 
ła wydarzenia życia uchodź;
0s Pan> w powszechnej opinii za 
zal°^ p.eln4 godności, a także nie- 
sif>e2tl°ści. Czy rzeczywiście uważa 

^P*ni za silną kobietę? 
laT s ądzę, że przede wszystkim 
cj,"*0 Zycie czyni nas silnymi O- 
tern • e w w'elu sprawach jeś- 
3y Sl̂ nĘ kobetą, choćby ze wzglę- 
s0K.na to, iż musiałam uśw adonv£ 
2 a nauczyć się i wyznawać 
c.pdQ, że nie ma żadnych gwaran- 
zbvł'*a- te*' '**ie można oczekiwać 
stk;l Y'e ê °d ludzi. Przez te wszy
ci ie';tóba wydawała mi się, "iż ka:>- 
Uchnrî 1' taki Za jakiego pragnie sta/ 'Q2lc; która, z przybranych po- 
1̂ 3 u naibardziej mu odpowiada. 
Ulg 1C2ytam się też, że po prostu 
rp J *13 te2° złego co by na dob- 

wyszło.
Czy należy pani do kobiet ro- 

m̂ tyeznych?
ja!T Bezwzględnie tak. Jestem wy- 

^o\v° romantyczna! 
g0{jj Arudno było więc wyrobić 
jąc e własną markę, żyć pomija- 
b;0 nazwisko Presley, oczywiście 
ci, pod uwagę romantyczną cc-

^  charakteru? 
to ele osób ma zwyczaj częs-
ła t^ 0wfić: » °ch> przyszło ci tak 
j 6(1 oo nazywasz się Presley”. 
znac ■ W rzeczywistości było to 
^odfn e trudniejsze, właśnie z po- 
Wszv tes° nazwiska Na początku 
śWi i s.Cy . byli najzwyczajniej w 
Wvpi j oiekawi jaka jestem, jak 
dr « ^ a m. dlatego też wszystkie

■i otwierały się przede mną.

Ale tftk ssmo szybko się zamyka
ły. To była długa droga i wszystko 
co mam musiałam sobie wywal
czyć, nie załamując się przed trud
nościami na mojej życiowej dro
dze Teiaz jestem dumna z tego 
co dotychczas zrobdam. Musiałam 
dokonać rozmaitych, niełatwych 
wyborów.

— Myśli pani o sobie jako o ko
biecie wyzwolonej?

— Nie czuję się w pełni wyzwo 
łona, by umieć odpowiedzieć sobie 
na wszystkie nurtujące mnie pyta
nia, czy ażeby żyć bez mężczyzny. 
Myślę jednak, że mężczyźni i ko
biety to jakby dwie różne płane-

dy, :n:pklfdy odlćgłe. ATe przHńeź 
muśiniy żyć wspólnie na jednej 
Być może jestem wolna pod pew
nymi względami, zaś pod innymi 
— nie.

— Nie czuje pani żadnego żalu?
— Naturalnie są rzeczy i spra

wy. których nie żałuję. Na tym 
przecież polega życie, że dokonu
je się różnych wyborów. Myślę, 
że wciąż uczymy się na swoich 
błędach, żalach i usiłujemy prze
kazywać tę wiedzę swoim dzie
ciom.

— Urodziła pani Lfsę Marię w 
tak młodym wieku, że obecnie mu
sicie być raczej siostrami niż mat
ką i córką.

~~ To prawda. Niekiedy właśnie 
ona udziela mi rad. Naprawdę jest 
wspaniała i bardziej dojrzała niż 
ja, gdy miałem dwadzieścia trzy la
ta. Zawsze była bardzo opiekuń
cza wobec mnie, albowiem wie, że 
jestem niezmiernie podatna na

różnego rodzaju ciosy. Teraz właś
nie ona stara się mnie chronić tak, 
jak ja chroniłam ją dotychczas.

— Czy pani może coś powie
dzieć o Marco? Niełatwo mu za
pewne być razem z kobietą, która 
ma za sobą legendę Elvisa Presie- 
ya.

—- On nigdy nie poznał wielkości 
Presleya, Pochodzi bowiem z Bra
zylii, gdzie po prostu Ełvis nie 
był tak. popularny, jak w Stanach 
Zjednoczonych czy Europie. Zako
chując się we mnie nie wiedział 
co go czeka' Pewnego dnia oznaj
miłam mu: .,Zie się czuję,_ ponie
waż ty nie masz bagażu, który nio
sę”. On na to powiedział: „Nie 
martw się, bo będę z tobą _ zaw
sze”. Przeżyliśmy wspólnie ciężkie 
chwile i dlatego mam dla niego 
wiele podziwu. Wciąż stara się to 
wszystko zrozumieć.

— Ma pani jakieś nie spełnione 
marzenia?

— Tak Jak każda matka marzę 
o tym, łA moje dzieci miały dob
re życie i by :y bezpieczne. Właś
nie dzieci stanowią mój główny 
problem. W porównaniu z rodziną 
moja kariera i dobra materialne 
są niczym

— Patrząc m panią, trudno u-
wierzyć, te jesi już pani babcią...

— Wygląd nie jest moim głów- 
nym zmartwieniem. Zrozumiałe, iż
staram się dbać o siebie. Wynika 
to z mojego zawodu. Jeśli nie bę
dę wyglądała dobrze, ktoś inny o- 
trzyma propozycję zagrania roli, a 
nie ja.

— Co pani uważa za najważniej
sze w życiu?

— Myśię, że w naszym wartoś
ciowaniu powinniśmy zwracać się 
ku sprawom podstawowym. Stra- 
c.iiśmy poczucie rodzinnych więzi
— tego. iż najważniejsza jest właś
nie rodzina. Obecnie nie pracuję. 
Siedzę w domu, ażeby być z mo.rn 
synkiem. Dopiero gdy zacznie on 
uczęszczać do szkoły, wtedy po
wrócę do pracy. Jeśli my dzisiaj 
nie zadbamy o nasze dzieci, to ja
ką przyszłość będą miały nasze 
wnuki ?

Bez względu na swoje 46 lat, 
Priscilla Presley ma wciąż żywot 
ność ducha, a także wygląd ko
biety dwudziestokilkuletniej. Jed
nak pod powierzchownością pięk 
nej niewiasty kryje się dojrzała 
osobowość. Trudno się temu dzi 
wić. Przeszła przecież szalenie 
trudną życiową drogę. ‘Ale dzifeki 
temu nauczyła się przezwyciężać 
rozmaite przeszkody. Kiedy w 1917 
roku zmarł Elvis Presley — król 
rocka — Priscilla stanęła wobec 
konieczności wychowania Ich jedy
nej córki. Lisy Marie i zajęła się 
własną karierą w show-businessie.

Teraz Lisa Marie jest już doros
łą, zamężną matką dwuletniej Da- 
nielle. Natomiast Priscilla pozosta
je od dawna w stałym związku z 
brazylijskim producentem filmo
wym Marco Garibaldim. Poznała 
go na planie podczas realizacji 
serialu „Dallas”. Ma z nim 4,5- 
-rocznego syna Navarone. W ostat
nim czasie Priscilla zajęła się rów
nież inną poza aktorstwem dzia
łalnością. Właśnie obecnie promu
je w Europie swoje perfumy „Mb- 
ments”. W Cannes spotkał ją re- 
pon-r tygodnika „Hełlo!”.

Opr. BOGUSŁAW BURACZYNSKI

O kazji do sięgnięcia, po apa
rat fotograficzny nie bra
kuje i czynimy to córa? 
chętniej. Ale rzadko zasta

nawiamy się nad niepowtarzalno* 
icią sytuacji — naciskamy ns 
spust migawki i wierzymy, że 
„jakoś to wyjdzie”. Dopiero, gdy 
odbierzemy obrobiony film s za
kładu usługowego okazuje się. że 
nasze zamierzenia znacznie od
biegają od efektu końcowego 
wtedy zastanawiamy się nad 
przyczyną niepowodzenia. Często 
jest rozpacz i łzy — przecież tej 
sytuacji już się nie powtórzy.-

Współczując sprawcom i ofia
rom, pod wpływem wielu próśb w 
rodzaju: „proszę pana, to jest je
dyna pamiątka, może jednak coś 
wyjdzie” — postanowiłem po
dzielić się z Czytelnikami do
świadczeniami piętnastu lat spot
kań z fotografią. Wierzę, że po
może to uniknąć wielu rozcza
rowań.

Drogi Czytelniku! Zapraszam do 
wspólnej przygody, którą jest za
trzymywanie czasu w kadrze — 
fotografia. Dzisiaj krok pierwszy. 
Zanim kupisz aparat musisz roz
strzygnąć cztery problemy:

A Zastanów się dohrze, czy ma 
to być zabawka na jeden raz — 
wtedy kup aparat Weekend ok. 
90 tys. zł, czy rzecz nieco droższą, 
ale na kilka lat.

A Zdecyduj się, czy będziesz 
robił zdjęcia raz do roku w wa
kacje — wtedy kup aparat prosty 
i tani np. Kodak 235, czy może 
częściej, w różnych porach dnia 
i warunkach pogodowych. Wtedy 
masz znacznie większy wybór.

A Pomyśl. C2y będziesz chciał 
wniknąć w istotę fotografii, tech
nikę technologie, tego najlepiej 
nauczysz się na niedocenionej 
Śmienie. A może Ciebie to nie 
interesuje — wtedy najlepszy bę
dzie automat.

A Wybierz, czy chcesz mieć 
ładne, wyraźne zdjęcia — przy
gotuj ok. 1 min złotych, czy też 
zadowolą Cię gorsze, z tańszych 
aparatów, jak Wlzcn.

Gdy już zdecydowałeś się jakie 
warunki ma spełniać Twój apa
rat, możesz ruszyć na wyprawę 
p o  sklenach. Uwaga! Zalecam tu 
daleko idącą rozwagę. N!e zawsze 
to, co jest tanie 1 ład we wy-

FOTO -  OKO
gląda. jest warte wydania nie- . ^ . ^ f ^ S ż u k a ć  nieuczciwemu
niędzy. Często jest to ordynarna rue dc-c. s ę w nastęo-
tandeta z ładną nazwą i opa.ro sprzedawcy o
waniem, plastykowa zabawka dla nym óaci-.s...
dzieci z przedszkola, robiąca zdię- ARTUR KRAS
cia „na niby”.

TAJEMNICE MEDYCYNY WSCHODU

N E R K I  (II)
Lży*.. bsząr dookp.ła. oka.’odp.owi a- 

| |  da nerkom. „Worki” pod 
oczami mogą być dwojakie
go rodzaju: miękkie i twar

de. Są wynikiem nadmiaru wody, 
bądź tłuszczu. Za duże spożycie 
płynów powoduje „przemęczenie” 
nerek, które w końcu nie mogą 
sobie poradzić z przerobieniem 
nadmiaru tych płynów. To, co zo
stanie będzie się gromadziło pod 
oczami. Opuchlizna, która wygłąd3 
na twardą spowodowana jest spo 
żywaniem zbyt dużej ilości tłu
szczów. Ich nadmiar gromadzi się 
w nerkach jako tzw. depozyty 
tłuszczowe i powoduje osłabienie 
funkcji tego organu.

Kolor czerwony lub fioletowy 
pod oczami oznacza zastój krwi 
w obszarze nerek, przy czym ko
lor fioletowy wskazuj© na jego 
bardziej zaawansowany stopień. W

takich przypadkach można także 
czasem zauważyć ou. zmieni© i od 
barwienie naczynek krwionośnych 
W przypadku gdy są one powięk
szone, ale nie odbai wionę, może
my mieć pewność, że w organ i z 
mie zaistniało jakieś stwardnienie 
mogą to być na przykład kamie- 

. nie lub złogi tłuszczu. Kamienie 
nerkowe poznajemy po skupisku 
odbarwień, które przybierają po
stać plamek. Połączeni© oczu z 
nerkami jest następujące: prawe 
oko — prawa nerka, lewe oko — 
lewa nerka.

Kłopoty z nerkami można rów
nież zaobserwować na głowie 
Boczne wypadanie włosów, tzw. 
języki to na pewno poważny pro
blem % nerkami.

Następną diagnozą będzie poja
wienie się drobnych włosków, 
tzw. meszku na ciele w okolicy

nerek, również jako informacja 
dolegliwości. ,

Czarny kolor występujący « 
ciele w postaci plam i kropek m- 
też jako wyraźne zabarwieni® ca
łych obszarów związany jest taff* 
że z chorobą nerek. Przyczyną 
może być zażywanie silnych ję 
ków bądź narkotyków lub spo
żywanie zbyt dużych ilości zun* 
nyeh potraw, napojów lub lodów.

Aby mieć większą pewność za
istniałych bądź przyszłych z™18? 
w nerkach należy przycisnąć ten 
receptory znajdujące się (w przy
bliżeniu) w połowie długości i sze
rokości stopy i kostki wewnętrz
nej. Natężenie bólu zasygnalizuj® 
o zaistniałych dolegliwościach. Zła 
praca nerek wiąże -się jednocześ
nie z nieprawidłowym funkcjo
nowaniem pęcherza moczowego. 
Pierwsze objawy można zlikwido
wać dietą, przy bardziej zaawan
sowanych zastosować akupresurę. 
Stany samobójcze wymagają 
stosowania powyższych zaleceń i 
natychmiastowej hipnozy.

W następnym numerze — serce.

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

ma

RYW” BIELSK NAJLEPSZY
K°iarstwo w województwie 

Płockim nigdy nie było 
orane pod uwagę jako dys- 

w  cyplina sportu, w której 
iws, osięgnąć dobre wyniki. 
\vier»er̂ * zawsze byli ludzie po- 
rgarr ący każdą wolną chwilę na 
>racf>1Z°Wanie wyścigów i współ- 

2 zawodnikami i trenerami. 
ja oyjy takie okresy, kiedy sek- 
hci* a Jakby dzieckiem nie 
Ce którego żaden klub nie
Ta garnąć. 

olGk było w 1985.. — .. ___ roku, kiedy to
c 6 “ kolarze zmieniali barwy 
.o^oldzielcy Płock na Huragan 
Qor?now> Potem na Federację 
arni aż wreszcie zostali przy- 
Jak 0rzez Zryw Bielsk, 

on Zryw jeżdżą już piąty se 
^ 'W łaściw ie to klub zapewnia 

obsługę finansową sekcji, 
ię r* raca układa się doskonale, 
g" ma większych problemów po- 
rod, oczywiście niedostatecznymi 
ekcifrnj  finansowymi- które na 
o uj Pyły przyznawane, ale jest 
)ó\v wszystkich niemal klu-
t>o ^  itvm kraju.lyjj £?ku 199] kolarze Zrywu Bielsk 

Iera flnans°wani ze środków Fe 
s Portu. Niestety teraz 

ty inne czasy i trzeba szu- 
iię n D°Psora. aby nadal utrzymać 
pr a Powierzchni, 

ysnom- okazii warto trochę po 
^d ? .i’nać dziele kolarstwa. Nie 
:zasóu>rny biegać do zbyt odległych 
1}korV t»aIe przypominamy czytel- 

Paw?a- Jadcraka. który by’ 
Wrą ,3yn? zawodnikiem zajmują 
:zyPu j^isce w dziesiątce najlep 
“Zioi-L Starzy w swojej kategorii pkowej.
Bo w kadrze narodowej
Lęos. ^ c iu  z Płocka nrzeszedł do 
6°Wiaril .arszawa- b>d świetnie za- 

’ dającym się kolarzem. Nie

stety tę karierę brutalnie przerwał 
wypadek samochodowy, którego 
stał się ofiarą. Już nie będzie 
mógł się ścigać, ale trener Marek 
Majchrzak chce go sprowadzić do 
Zrywu, żeby prowadził młodszą 
grupę chłopców.

Po odejściu Pawła sekcja roz
poczęła współpracę ze Zrywem 
Bielsk. Przyszli nowi chłopcy, któ
rzy chcieli się poświęcić tej właś- 
ne dyscyplinie sportu. Przez te 
lata trenowali, startowali w wyś
cigach w kraju i za granicą, ale 
dopiero teraz jest o nich głośno 
w kolarskim światku.

W Zrywie zaczynała 15-osobowa 
grupa z wybijającym się kolarzem 
Mariuszem Chrobotem, Wiadomo 
było, że ma on przed sobą sporą 
karierę, bo już jako młodzik jeśli 
tylko kończył wyścig, to zwykłe 
w pierwszej dziesiątce, a bywało 
dość często, że mijał linię met} 
jako pierwszy.

Tymi startami zdobył sobie uzna
nie w kraju. Już jako junior 
młodszy wyraźnie wyróżniał się w 
swojej kategorii wiekowej, a rok
1990 zakończył na X miejscu w 
rballange’u kolarskim. Gd stycznia
1991 roku trenuje już w kadrze 
narodowej, jeździ na obozy szko
leniowe z najlepszymi w kraju _ i 
stale poprawia swoje osiągnięcia. 
Wyniki z ub. roku zostały zau
ważone.

Mariusz od roku jest już junio
rem. Jest to teraz kolarstwo kwa
lifikowane, prawdziwe ścigania, od 
tego wieku już możfta przewidzieć 
kto będzie kolarzem. Do tego po
trzebny jest bairdzo drogi sprzęt, 
na który rzecz jasna trzeba zdo
być pieniądze.

Finansowaniem kolarstwa w ro
ku ubiegłym zajmowała się Rada 
Wojewódzka LZS. Na działalność

w 1991 roku przeznaczono 40 min 
zł, co stanowiło 60 proc. środkow 
które kolarstwo otrzymało w 1990 
r. Wiadomo było, że jest to zbyt 
mało. Wystarczyć mogło zaledwie 
na pensje i jeden wyścig etap o- 
wy.

Mając tak niewiele pieniędzy
konieczna była całkowita zmiana 
cyklu przygotowań. Trzeba było 
przecież znaleźć sponsora, ale do 
tego potrzebne były wyniki. In
westować warto tylko w takiego 
sportowca, który ma przed sobą 
jakąś przyszłość.

Początkowo głównym celem był 
dobry start na Mistrzostwach 
Polski, jednak za te środki mo
żliwe było tylko uzyskanie dob
rych wyników, co poiem mogłoby 
posłużyć za reklamę.

Okres przygotowawczy Mariusz 
spędził na 4 obozach szkolenioJ 
wych, a pozostali chłopcy na zgru
powaniu w górach. Od kwietnia 
rozpoczął się już sezon i pierw
sze dobre wyniki.

Pierwszy wyścig rozegrany został 
w Przasnyszu. Tam Mariusz był 
najlepszy, podobnie było w Skier 
niewicach, gdzie wygrał kryterium 
uliczne. Po tych wyścigach już 
było wiadomo, że będzie liderem 
w płockiej grupie. Reszta zawod
ników także się mobilizowała, pod
nosiła swój poziom, pomagała i 
dorównywała koledze.

Kolejny wyścig odbył się w Gru
dziądzu. Był to wyścig etapowy. 
I etap to jazda na czas na dy
stansie 4 km. Startowała tam ca
ła kadra torowa Polski, ale nie 
dali Mariuszowi rady, który wszy
stkich pokonał. W klasyfikacji ge
neralnej zajął V miejsce.

Na tym wyścigu zauważyć moż
na było Jacka Umińskiego, który 
w dwóch etapach zajął VIII miej

sce i VIII był w klasyfikacji. Dru
żyna zaś zajęła • zespołowo II 
miejsce, choć był to wyścig mię
dzynarodowy. w którym startowa
ło 5 zagranicznych ekip.

Kolejny wyścig etapowy został 
rozegrany w Wyszkowie. Tu Ma 
riusz był II na prologu, wygrał 
Ili etap, a na IV zajął V miejsce. 
W sumie dało mu to IV miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Na tym 
wyścigu pojawił się Krzysztof Szy
mański, który zajął IV miejsce na 
V etapie i X w klasyfikacji ogól 
nej.

W Krakowie rozegrany został 
tzw. wyścig Duraka — Otwarte
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS. Chro
bot zajął tam V miejsce w jeź- 
dzie na czas, VI miejsce na II 
etapie. III etap był typowo gór
ski bardzo trudny. Tam wraz z 
zawodnikiem Krupińskiego Suszec 
przeprowadził ucieczkę 30 km od 
mety. Mariusz zameldował się na 
mecie na I miejscu, wygrał w 
klasyfikacji generalnej i został 
Mistrzem Polski Zrzeszenia LZS.

W nagrodę Rada Główna powo
łała go na wyścig przyjaźni senio
rów Polska-U kraina. Startowali
tam ubiegłoroczni mistrzowie świa
ta — czyli zespół ZSRR. Był t i  
wyjątkowo trudny wyścig i Ma
riusz, w końcu jeszcze junior, wy
cofał się z niego. Najlepszy wy
nik na tym wyścigu to jazda 20 
km na czas. kiedy to zajął 29 
miejsce.

Następstwem udziału w tym 
wyścigu były niezbyt udane eli
minacje kadry narodowej na Mi
strzostwach Świata juniorów w 
Legnicy. Mariusz na I etapie 
miał defekt, co sprawiło że do 
mety dojechał w drugiej grupie. 
Potem już było dużo lepiej, a to 
sprawiło, że został zauważony 
przez trenerów kadry.

W Giżycku nieźle pojechali na
stępni kolarze. Cezary Jóźwiak 
był II na II etapie, a Paweł Woj
tkiewicz byl IV. Na III etapie

znów obaj nieźle eię zaprezento
wali.

Wreszcie drużynowe Mistrzostwa 
Polski. Startowali w nich po raz 
pierwszy jako jedyna drużyna na 
zwykłych rowerach szosowych i ?. 
numerem jeden. Nie mieli więc 
żadnej możliwości kontrolowania 
czasu przeciwników.

Do półmetka mieli 16 czas na 
28 drużyn, ale do końca trasy po 
jechali nieźle 1 w rezultacie zaję
li IX miejsce. W skład drużyny 
weszli. M. Chrobot, C • Jóźwiak, 
J. Umiński i Krzysztof Szymański

Najlepszy zawodnik Zrywu Bielsk 
iariusz Chrobot ze swoim trene
ra Markiem Majchrzakiem.

Fot. S. Bąkiewics

W Ostrowiu Mazowieckim w 
wyścigu startował także Zbigniew 
Szymański junior młodszy. * 
miejsce wśród juniorów za.isl *• 
Umiński, a II właśnie 
Szymański. W jeżdzie na czas **- 
Chrobot był V, a Zbyszek VI.

Był to debiut tego młodego **“ 
wodnika w juniorach. Wcześniej 
nieźle się zaprezentował w rwyl** 
cigu Warszawska Syrenka. Na ** 
etapie po 50-km ucieczce wy8rał 
1 jako lider zajął VI miejsce *  
jeździe na czas. ,

Potem były jeszcze udane 
ty w Sokółce i w Wiśniowej Gó
rze, który wygrał Krzysztof Szy
mański. Nieco pechowo było 
Lesznie podczas MP w jeździe P** 
rami. M. Chrobot i K. Szymański 
zajęli dopiero VII miejsce, choć n* 
półmetku zajmowali IV miejsc®- 

Te wszystkie starty dały 9 miej
sce w challange u juniorów Mariu
szowi Chrobotowi, 79 Krzysztofo
wi Szymańskiemu. 80 Jackowi u- 
mińskiemu. 96 Cezaremu Józwia* 
kowi i 121 Pawłowi Wojtkiewiczo
wi na 199 sklasyfikowanych za'  
wodników. ■«. . ,a

W klasyfkacji klubowej sposr°“ 
74 klubów Zryw Bielsk zata* * 
pozycję. Jest to także najl®P*z^ 
LŻS-owskl klub w kraju. P®' 
czątkowo był tylko Mariusz, te
raz jest łch pięciu, a szyi*ńie Slł* 
szósty.

To wszystko nie byłoby mozu« * 
gdyby nie pomoc sponsorów. * 
przede wszystkim firmy budowla
nej DROMIR. która pomaga klu
bowi od połowy tego sezonu y  
tego pomagał także prezydent im - 
sta. firma EKBUD, WESTA i wy
twórnia Wód Gazowych 
sockjej. Warto tu wspomnieć 
LZS i firmie braci Kmpińskien* 

Jak będzie w tym roku me . 
demo. kto cła pieniądze na JttrzBj 
manie, czy też wszystkie -
spadną na sponsorów. 7**** ■ 
ciężkie czasy na sportowców*

JOLANTA MARCINIAK

TYGODNIK PŁOCKI STR. 7
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ZIOŁA LECZNICZE
»l*

ELIGIUSZA KOZŁOWSKIEGO
Zgodnie x życzeniem Czytelni

ków przedstawiamy w tym tygod
niu pierwszą część mieszanek za
lecanych przez zielarza w choro
bach nowotworowych. Zioła można 
•tosować już wtedy, gdy uda się 
zdobyć większą część składników 
zestawu. Podajemy je, jak zwyk
le. w kolejności od najważniej- 
■Sych do uzupełniających. Wszyst

kie składniki miesza się ze sobą 
w równych częściach. Przypomina
my, że w Płocku zioła można na
być jeszcze^ w ekologicznym skle
piku w Spółdzielczym Domu Kul
tury.

Zestaw I: Ogólny zestaw nowo
tworowy — kora wierzby, ziele je
mioły, liść brzozy, liść jagody czar
nej, ziele pokrzywy, kłącze perzu, 
kwiat nagietka, korzeń omanu, 
I ść mięty wodnej, korzeń kozłka, 
korzeń arcydzie.gła, ziele fiołka 
trójbarwnego, ziele dziurawca.

Zestaw II: Ogólny zestaw nowo
tworowy — ziele rdestu ptasiego, 
ziele skrzypu polnego, kora wierz
by, ziele jemioły, liść brzozv, liść 
czarnej jagody, ziele pokrzywy, 
korzeń omanu, kłącze perzu, ziele 
dziurawca, ziele fiołka trójbarw
nego.

Zestaw III: składniki te same co 
w poprzednich z dodatkiem szy
szek chmielu i liści melisy. Jeżeli 
kurację zaczynamy od "zestawu 
trzeciego, zmieniamy ją po pew
nym czasie na I lub II.

Zestaw IV: Pijemy dodatkowo e- 
prócz pod mych dotychczas zesta
wów w sytuacji, gdy choroba no
wotworowa połączona jest z wy
stępowaniem guzów na węzłach 
chłonnych — liść czarnej jagody, 
kłącze łopianu, ziele jemioły, liść 
brzozy, kora wierzby, ziele dziu
rawca, ziele ruty. kwiat wiązówki 
błotnej, ziele skrzypu polnego.

Zestaw V: Stosować przy choro
bach popromiennych, po wszelkie
go rodzaju napromieniowanlaeh 
(chroni przed skutkami wybuchu 
elektrowni jądrowej w Czarnoby
lu) —_ korzeń lukrecji, ziele 
krwawnika, liść jeżymy, ziele raes- 
tu ptasiego, żele skrzypu polne
go, liść poziomki, liść orzecha 
włoskiego, korzeń łopianu, owoc 
jałowca, kłącze pięciornika, liść 
maliny.

(msrj)

MODNIE I TWARZOWO

M K A H M  ZAMIAST NASZYJNIKA

KODEKS TOWARZYSKI K. HOJNACKIEJ

OBOWIĄZKI 
GOSPODARZY

Panią i pana domu obowiązują wobec zaproszonych wszelkie pra
wa gościnności i wyszukana uprzejmość. Powinni dbać o ich dobrą 
zabawę i jak najlepsze samopoczucie, ułatwiać im nawiązywanie 
nowych znajomości, starać się odgadywać drobne życzenia, nie na
mawiać natarczywie do jedzenia lub tym bardziej do picia, nie za
trzymywać siłą, jeżeli pragną odejść.

Pewne względy i obowiązki grzeczności wobec gospodarzy mają 
również i goście, zacząwszy od obowiązku punktualnego przybycia. 
Nie wolno im okazywać niezadowolenia z czegokolwiek, pomijać 
ostentacyjnie jednych, a wyróżniać drugich znajomych, popisywać się 
złym humorem i wprowadzać dysonanse w pogodną towarzyską za
bawę. . :

Goście powinni umieć odejść w porę i na zwykłych przyjęciach 
nię „zasiadywać się” do późna w nocy. Zdarza się, że ktoś biorąc 
na serio stereotypowe zaproszenia — bez których u nas nie ma mo
wy o gościnności — zostaje tak długo, dopóki go to bawi. A tym
czasem sama delikatność nakazuje pamiętać o tym, że w domach, 
w których ktoś * domowników idzie nazajutrz rano do pracy, 
wszelkie zabawy, z wyjątkiem uroczystych 1 licznych przyjęć,- po
winny kończyć się najpóźniej o północy. Herbatki popołudniowe — 
•  dwudziestej.

Obcowanie gości ze służbą domowa ogranicza się do słów powi
talnych 5 pożegnalnych, bez wdawania się w dłuższe rozmowy, nie 
mówia-c Już o czymś tak'nietaktownym, jak wyovtvwanie o stosun- 
k : domowe. Do obcej służby przemawiamy w trzeciej osobie, albo 
bezosobowo, a nigdy przez ,.ty”. Obcei służby nie wypada strofo
wać ani robić jej uwag za jakieś niedociągnięcia w obsłudze, lecz 
przeciwnie, okazywać jej najdalej idącą pobłażliwość.

Z  SALONU „ I W O N A f f

jęcie. Włosy strzyze się tak 
samo, a efekt osiągnąć można 
bardzo różny.

Kokardy nie wychodzą z mody, 
ale to nie są już te same kokard
ki, oo kilka łat temu. Urosły do 
gigantycznych rozmiarów i przenio
sły się na nie atakowane dotąd 
pozycje. Ta śliczna dziewczyna u- 
brała. się w prostą, czarną su
knię x baskinką. Ozdobą tej krea
cji jest błyszcząca, zielona kokar
da i bladoróżowe rękawiczki. Ra
miona pozostają całkiem nagie, 
żadnych ozdób, nawet łańcuszka. 
Olśniewamy — ciałem, nie błys
kotkami ! Ponieważ dziewczyna 
skromnie (ale wytwornie!) spięła 
włosy w modny kok (a’la lata 80.) 
dozwolone są duże w tym wypad
ku perłowe kolczyki — bombki. 
Wracając do wędrówek kokard. 
Szalenie modne są . ogromne z ty
łu, wiązane z przodu, nawet za
wieszone na ramionach w kontra
stowym kolorze. Zdecydowanie 
królują duże kokardy. Można je 
także wpinać we włosy — ale to 
już było wcześniej.

Przy okazji wyboru karnawało
wej kreacji jeszcze jedina uwaga. 
Jeśli odsłaniamy ramiona — to 
powinny one wyglądać tak, jak u 
dziewczyny na zdięciu. Przy czym 
(tu nie widać, ale na balu —
owszem) — o ciało trzeba odpo
wiednio wcześniej zadbać, a przed 
samym balem potraktować równie 
pieczołowicie jak twarz (krem, 
puder itp.). To samo tyczy się 
każdej odsłanianej powierzchni.
Jeżeli zdecydujemy się pokazać
nogi (długie i piękne, oczywiś
cie) pamiętajmy o rajstopach. 
Muszą być zharmonizowane z suk
nią. najlepiej o ton jaśniejsze. W 
ogóle do łask wróciły jasne, cie
liste rajstopy — czarne tylko wy
jątkowo. jeśli dobrze komponują 
się z sukienką. Nie żałujemy na 
rajstopy. Bylejakie popsują e-
fekt najelegantszej kiecki.

* EWA

KAMIENIE OZDOBNE

MALACHIT
Nazwa jego wywodzi »ię z gre

ckiego „małache” —■ malwa, kolo
rem bowiem przypomina liść tej 
rośliny. W Polsce niewielkie iloś
ci malachitu są na Kielecczyźnie 
i w okolicach Lubina. Gemmy i 
wisiory z malachitu zawieszano 
niegdyś dzieciom na piersiach, 
gdyż wierzono, że uchroni je to 
od bólu zębów. Nosiły go kobiety 
oczekujące rozwiązania 1 karmiące

matki, gdyż miał dawać obfitość 
mleka. Uważano także, że mala
chit zapewnia 1 szczęście i wza
jemność w miłości. W starożyt
ności wierzono, że picie wina z 
malachitowego pucharu obdarza 
człowieka szczególną łaską bogów. 
Wspaniale kolumny z malachitu 
zdobią wnętrze świątyni Hagi® 
Sofia w Konstantynopolu.

BURSZTYN

Dziś dwa warianty tej sa
mej fryzurki: gładka, „grze
czna” — do pracy i fanta
zyjna, wzmocniona żelem, na 
bal ezy popołudniowe przy-

Znałeżć go można nad Bałty
kiem. Od wieków wyławia się go 
z wody. zbiera na plaży, wykopu
je z ziemi. Już Egipcjan la zwróci
li uwągę na jego niezwykłą włas
ność — przyciąganie skrawków 
papierni. Z tego powodu- uważano 
bursztyn za środek leczniczy. Sta
le noszony miał pomagać ną cho
roby gardła, miigdałków i uderze

nia krwi do głowy, a także zapo
biegać udarem mózgu. Sofokłes 
pisał o bryłkach bursztynu jako o 
„łzach bajecznych ptaków indyj
skich, opłakujących śmierć boha
tera”. W średniowieczu uważano 
bursztyn za zastygłą pod wpły
wem promieni słońca pianę mor
ską lub skamieniałą ikrę niezna
nych ryb.

TURKUS
Jego nazwa — „tuKtuofŁs” pocho

dzi od starofrancuskiej nazwy 
Turcji. W Polsce w niewielkich 
ilościach turkusy występują w 
Jordanowie, Grabinie i Gozdnie. 
Turkus był amuletem jeźdźców. 
Miał ich chronić przed nieszczęś
liwymi ; wypadkami i zapewniać 
opanowanie. Miał także uzdra
wiać chor® oczy. dawać możliwość 
jasnowidzenia i zapewniać szczęś
cie rodzinie. W Turcji ryto w nim 
miry z Korami, uważając to za 
potężny amulet przeciwko s!tym

mocom. Bogaci Turcy nosili na 
turbanach turkus w otoczeniu pe
rek Do dziś uważa się go za u- 
lubicny kamień Wschodu. Jak 
głosi legenda, arcybiskup Maciej 
z Golańczy błogosławił wojskom 
Łokietka przed bitwą pod Piew
cami pastorałem wysadzanym tur
kusami Miłośnikiem turkusów 
byl król Jan III Sobieski, który 
po zwycięstwie nad Turkami pod 
Wiedniem zgromadzi? olbrzymią 
kolekcję broni i siodeł tureckich 
zdobionych turkusami i rubinami.

RZUCAMY PALENIE
Ta metoda, to dozowanie siły woli w 37 porcjach. Opracowano.^ 

w Instytucie Maxa Plancka. Podobno jest skuteczna.
1. Kupuj zawsze tylko jedną paczkę pap.erosów.
2. Odmawiaj, gdy cię częstują (palisz tylko swoje).
3. Po zapaleniu papierosa chowaj pudełko.
4. Pal tylko papierosy z filtrem. i • co
5. Pierwszego papierosa zapalaj po śniadaniu lub przynajmniej " 

wypiciu kawy czy herbaty.
8. Nie bierz papierosów od znajomych, gdy twoje skończyły s:<?'
7. Za każdym razem kupuj papierosy innej marki. .
8. Różnicę pomiędzy sumą, którą wcześniej wydawałeś na 

rosy, a tą, która wydajesz obecnie^.chowaj do specjalnej skarbon*
9. Nie pal na ulicy.
10. Nie pal w łóżku, ani sypialni.
11. Nie pal nigdy, by stłumić uczucie głodu — jedz owoce.
12. Po wypaleniu każdego papierosa opróżniaj popielniczkę. ,
13. Nie trzymaj papierosa w ręku. Po każdym zaciągnięciu się* 0

kładaj na popielniczkę. nia
14. Odkładaj zawsze paczkę papierosów tak, aby sięgnięcie po 

było kłopotliwe, np. związane z wyjściem do drugiego pokoju.
15. Przed zapaleniem każdego papierosa zrób trzy głębokie
16. Zostawiaj zapalniczkę lub zapałki w domu, tak byś za kazaj 

razem musiał prosić o ogień.
17. Nie pal w samochodzie. .. ;
18. Uświadom sobie przed każdym papierosem, że będziesz pah{ 

odczekaj po tym przemyśleniu przynajmniej dwie minuty, zan* 
zapalisz.

19. Nie pal, gdy czekasz na posiłek.
20. Nie pal, gdy masz ręce zajęte jakąś pracą, np. przy P-san! 

lub sprzątaniu.
21. Każdego papierosa wypalaj tylko do połowy,
22. Od dziś czekaj za każdym razem 5 minut, zanim zapalisz.
23. Opróżniaj popielniczkę osobiście i usuwaj ją za każdym raze

z pola widzenia. . ifl
24. Z czasem oczekiwanie na zapalenie papierosa przedłużaj do

minut. . . .
25. Nie pal natychmiast po jedzeniu — znajdź sobie jakieś zajęc--"
26. Nie pal, kiedy na kogoś czekasz.
27. Gaś każdego papierosa po każdorazowym zaciągnięciu się i s3'  

pałaj eo na nowo.
28. W towarzystwie wypalaj tylko jednego papierosa na godzinę-

. 29. Zaciągaj się głęboko tylko co drugi raz. , i
30. W domu pal tylko w jednym określonym miejscu — najlepiej

na niewygodnym krześle. .
31. Nie pal nigdy w czasie rozmowy ze znajomymi czy z Inter

santami w pracy. ’
32. Kiedy palisz, nie . zajmuj się niczym Innym — nie oglądaj te 

lewizji. nie czytaj,
33. Nje,pal w czasie, konferencji,
34. N:e pal, kiedy w twojej obecności IńhS palą.
35. Soróbui w czasie palenia nie eaciągać się.
36. Nie pal w godzinach pracy.
37. Nie .pal. gdy po pracy wypoczywasz w swoim' domu. *
Pamiętaj, w pierwszym tygodniu należy przestrzegać' pierwszy

czterech, zasad samokontroli i co tydzień dodawać cztery kotew t 
Osoby, które poddadzą się tej metodzie i sprawdzać ią będą na * 
b:e. powinnw codziennie dokładnie notować liczbę wypalonych P 
pierosów. Powodzenia! „.-j*

(enr. „Mój Dom” 5 ^

R O Ś L IN Y  W  NASZYM DOMU

BLUSZCZ POSPOLITY
Należy do roślin pnących. Jest 

to zawsze zielone, krzewiaste 
pnącze, wspinające się za pomocą 
korzeni przybyszowych. Ma skó- 
rzaste liście i bladozielone kwia
ty, ukazujące się jesienią. W 
Polsce bluszcz kwitnie t owocuje 
bardzo rzadko. Poza Europą roś
nie na Kaukazie, w Iranie. Kur- 
dystanie, Libanie. północno-zachod
niej Afryce i. na Wyspach Kana
ryjskich.

Bluszcz sadzi się często w par
kach. ogrodach, a także w donicz
kach dla ozdoby mieszkań. Rośli
na ta dobrze rośnie w miejscach 
zacienionych, ma małe wymaga
nia termiczne. Wyjątkiem są od
miany pstrol istne, wymagające 
więcej światła i ciepła. Zimowy 
okres sooezynku trwa od paździer
nika do stocznia. Podlewamy 
wówczas mało. a w pomieszcze
niu temperatura nie nowi.nna prze
kraczać 15 st. C. W locie trzeba 
roślinę podlewać obficie. abv zie
mia bvła stele wilgotna. Od kwiet
nia do sierpnia nawozimv blusz
cze mniei więcej do 10 dni Jed
nym z dostęńnych nawozów; wie- 
1 oskładn i kowych.

Bujnie rosnące egzemplarze -- --- -----  ----- — .
bluszczu trzeba przesadzać co ro- wilgotności. Ukorzeniane sad#>>\ 
ku, wiosną lub w sierpniu. Naj- ki przesadza się do większej d 
leiosza dla bluszczu jest mieszani- niczki w żyzną ziemię. . -
na ziemi kompostowe l . ' gnoi owe!. Warto wiedzieć, że z pęd®.
torfu i piasku. Bluszcz rozmna- wierzchołkowych uzyskamy ros**
ża się wyłącznie z sadzonek, w ny zwarte, silnie razkrzewiaiaĈ  
dowolnej ‘ porze' roku. D^esiecte- się,.zaś z fragmentów pędów star’ 
centymetrów* wierzchołki lub szych odciętych do rozmnażani®  ̂
fragmeinty npidów łatwo łiikonrenia- wyrosną rośliny, długie. wii&c 
ją sle w szklance r. woda albo w się.

PRAKTYCZNA GOSPODYNI
niaku lub ogórku (oczywiście ^  
rowym),

— mały dodatek soli do wody* 
w której stoją kwiaty przedłuż* 
żywot większości z nich. Róże
lą jeśli przed1 umieszczeniem 
w wazonie końce łodyg zanurz?' 
my na dwie minuty we wrzaj' 
ku lub przypalimy. Słaby roztwóf 
soli kuchennej też im nie zaszk0'  
diń,

— bzy dalie, chryzantemy, 1CV. 
klarneny dobrze dó drzycią^  
również zanurzyć na chwilę  ̂
gorącej wodzie (końcówki łod?ę 
oczywiście), a następnie umi«śclfl 
w wodzie o temperaturze pokoje 
wej.

doniczce napełnionej miesza0* 
ną torfu i piasku. Do.rooffl^ . 
ukorzenienia (około 3 tygodni®' 
sadzonki należy trzymać przyk1? , 
te słoikiem w celu zwiększeń*

CIĘTE
Większości kwiatów ciętych 

możemy znacznie ■ przedłużyć ; ży
wot, jeśli nie ograniczymy się 
tylko do wstawienia ich : do wody. 
Sposobów jest kilka:

— wypróbowanym sposobem na 
przewożenie kwiatów ciętych na 
dłuższe odległości jest umieszcze
ni® łodyg w wydrążonym ziem-

TYGODNIK PŁOCKI STR. 8



OGŁOSZENIA IKOBNE
^ z ą t k T Płock ul. BieS- 

*  61 * ul. Grodzka 1. Tanio, 
nowo, • solidnie. Zapra

w m y  od 9,00 do 17,00.

0[ ^ « ny Gabinet USG, 
i nekoiog czw artk i 16- 

10-12, Chirurg
S f f M - U p U W ł M a ’
iJJS* tysiąclecia 10
jH/ Jubilata"/,
formacje 33-503.

c?a i<ł*m ŻUKA furgon, wolny 
ru. ’ P ie s z c z e n ie  gospo- 

rcze w Płocku. Tel. 267-57.
a-----_ _ ---------------- 004253

d ^ .  le ,e w lzo ró w  ra- 
:*«^kich. Płock 1-go Maja 

tel. 240-75.

Ginek°loglczny prze- 
na ul. Tysiąclecia 10 

-Dr£k Jubilata*/: dr Błędowska 
. d  Worek 16-18, dr Białecki 
16-19 3 q5-30'1 7,czwartek

u,tradżwiękowe
go ora?? ukamien»a nazębne- 
Pf,. r1 zabezpieczanie zębów 
r y ^  próchnjcą  Płock, Sza-

Szeregów 16, IX p.

RÓŻNE

004096

004073

004111

004100

Cięcia: piątek, sobota.

t ł r
004116

service, 299-05, Styplk.
- __  003872Mo;

PtońJf* d^bowa 60.000 zł. 
Koili Wieczorków 32/31,

hieniaWSki P°  16 ,0 a  Zam ó'

® ^ y ? 2 0 9 . 76
004128

a003880 .

:.ód?!jan*e piock zamienię na 
^  48-65-45.

004197

lokal 200 mkw, 450 
kw ;  + p‘ac - boisko 1200 m 
Praco!!3 durowe, hurtownię, 
s*ko ło '^  krawiecką, aptekę, 
dorw *. Centrum Płocka. Wia
n ie^ !?  tel- 235-62 codzien- 

y 8-15, prócz sobót
frfc----- ---------------------------- 004213

^film owanie, Gąsecki

003875

te? ^ ieszkanie Kutno na
•44 wew. 234.

004236

52?ITl0Wan*e Łagodziń- <46-78.
003933

kcie J  * angielski, rosyjski - le- 
^  "umączenia, tel.213-78.

W jS jr ------ ------- --------
biura $ spółce *ub firmie na 
Ha W id m e m  jednorodzinny 
domó2?rach z garażem . Wia- 
tej. c- Słodowa 3/34 po 16-

-------  004250
*0*5n * Stryk°w e  o wym.
3S*3s ’. 2Sl<12' 5 ' 2S x25 ’ 
r®ch Cni w różnych kolo-

Parapety, s topnie
N o m ° We Poleca Zakład

j a r s k i11 |T/B?r®ki Maszewo Duże 
^ o o k a .te l .  209-21.

004071

N ap raw a pomp hydroforo
wych, inne usługi ślusarskie. 
Płock - Radziwie 
ul. Dobrzy kowska 45

004135

słowo otwarte SOLARIUM za- 
orasza na opalanie twarzy i ca- 
ego ciała. Płock ul. Tysiąclecia 
1 0 ,1 piętro.

004138

9 ,°Pl - FLEX,
ło ck, G rodzkal 1,

tel.265-14
. oferuje 
forokopiarki
novve i używane/ ,

serwis.
____________ CF-2

^sjewę/.^rakota, boazeria, 
SKIePie, Kwiatka 22.

004038

- > 1»„

Videofilmowanie Hasiuk. 
Płock tel. 34-383

004050I

V id eo film o w an ie , P łock  
359-65

004148

Opryskiwacze ciągnikowe  
4001, 10m, rurki kwasowe 
lub węże ciśnieniowe, gwa
rancja na 12 miesięcy. 09- 
402 Płock, Otoiińska 18b, 
tel. 233-00 lub 33-650.

004149

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

Praca. PROWIZJA za zlecenia. 
D rukarn ia  ’A G ’ Józefów  
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

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

004209

PRZESTRAJANIE - NAPRA
WA tv, video, SAT. Montaż tele- 
aazety. 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

Posiadam lokal do wynajęcia o 
pow. 62 m kw. Płock, Dworco
wa 30.

004257

ALARMY z powiadomieniem 
najtaniej ALARMEX 269-57

004259

Podejmę pracę chałupniczą. 
Kutno 373-96

K-26/92

Przyjmę zlecenia na telefon. 
Kutno 373-96

K-27/92

PAL-SECAM, TELEGAZETA - 
ZDALNE STEROWANIE do 
telewizorów polskich i radziec
kich, naprawy. Obr. Stalingra 
du 20/1, mgr inż. Michalak, 
243-70

004261

MEDiN - lekarze specjaliści ■ 
medycyna Dalekiego Wscho 
du. Leczenie kamicy żółciowej, 
nerkowej /bezoperaęyjne/, im
potencji, niepłodności, łysie
nia, powiększanie, ujędrnianie 
biustu metodą nieoperacyjną 
niehorm onainą. 3 7 -36 -3 8  
Łódź. Adres korespondencyj 
ny Łódź t, przegródka 1 /ko 
perta zwrotna/.

SA-45

Poszukuję pomieszczenia 
/garażu/ 50 m do budowy łódki. 
Tel. 285-25

004264

Gabinet Laryngologiczny - 
choibby uszu, nosa, gardła, 
krtani. Lek. med. Dorota Szy 
bińska poniedziałek godz. 16- 
17. Sierpc ul. Nałkowskiej 8, tel. 
75-42-90.

004265

AKUMULATORY nowe, rege
neracja, sprzedaż, ładowanie - 
GWARANCJA. Płock, Granicz
na 20A.

004272

USŁUGI Hydrauliczno-Ślusar- 
skie - wodi-kan., co., gaz, kraty 
i inne. Tel. 292-94

004273

Posiadam do wynajęcia 
autobus Autosan. Pankowski 
Ludomir, Miszewo Nowe 123, 
tel.75 Miszewo.

004274

Producent poleca bieliznę 
bawełnianą. Płock tel. 316-06

004275

KUPNO 
SPRZEDAŻ
3łock - działkę SPRZEDAM. 
Wiadomość: Gdańsk 
tel. 37-52-94

004191

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

004216

SPRZEDAM karośerię Polone
za Caro. Sierpc tel. 75-12-25

S-6/92

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

K-16/92

SPRZEDAM działkę rolno - bu
dowlaną 2 ha w centrum Słu
bic. Wiadomość: Warszawa tel. 
27-11 -43 lub restauracja w Słu
bicach.

004233

Tanio SPRZEDAM lokal 78 m 
kw. Podolszyce, oraz ladę 
chłodniczą, lady, półki sklepo
we. Tel. 250-41.

004234

Hurtowa sprzedaż paczko
wanych wędlin, serów, ryb, 
konserw rybnych i mięs
nych, garmażerka oraz opa
kowań foliow ych, w tym 
próżniowych. Przetwórstwo 
Rolno - Spożywcze "KRYST" 
Płock. Wyszogrodzka 98b 
/róg Źródlanej/ tel. 14-197, 
249-88 godz. 8,00 - 18,00.

004252

KUPIĘ telefon. Płock, Chabro
wa 36

004248

SPRZEDAM działkę rekreacyj
ną z domkiem nad jeziorem 
Zdwórz w Matyldowie k/Gąbi- 
na. Płock tel. 21-401 wieczo 
rem.

004246

SPRZEDAM pawilon handlo
wo-usługowy w stanie suro
wym. Sierpc tel. 75-38-97

S-8/92

SPRZEDAM perkusję 
"TACTON* tel. 21-887

004256

SPRZEDAM jamniki szorstko 
włose rodowodowe, Płock 
tel. 36-817

004254

SPRZEDAM obcinarkę do 
cebuli z sortownikiem, wydaj 
ność 3t na godzinę. Jan 
Stańczyk, Romartów 28, 
tel. 199 pocz. Witonia

K-29/92

SPRZEDAM w centrum Kutna 
pawilon handlowy luksusowo 
wyposażony z możliwością 
przeznaczenia na inną działal
ność, 110 m kw., podpiwniczo
ny. Poważne oferty składać w 
redakcji Tygodnika Płockiego* 
Kutno, Podrzeczna 1.

K-31/92

SPRZEDAM gospodarstwo 
o pow. 7,76 ha we wsi 
Kędzierzyn. Wiad. Czesław 
Jędrzejewski Bielsk ul.Stodól- 
na Zach. 3.

004260

SPRZEDAM komfortowe M-5 
4-pokojowe w Sierpcu.
Tel. 75-42-90.

004262

KUPIĘ numer telefonu. 
Wiadomość: tel. 217-94

004263

SPRZEDAM kloc dębowy 
1,65 m3 .Tel. 136-81.

004266

SPRZEDAM 125p po wypadku 
na części oraz 125p 1976r. 
sprawny za 3 min. Stanisław 
Lemanowicz Brzechowo 
gm. Drobin.

004267

SPRZEDAM notarialnie dział
kę budowlaną w Górach k/Cie- 
chomic 442m, oraz silnik do 
Poloneza 1500 po pierwszym 
remoncie /odbiór z warsztatu z 
gwarancją/. Płock tel. 312-48 
po 18,00
________________________ 004270

SPRZEDAM ciągnik C -360  
1981, brony 5, kultywator, pług 
dwuskibowy, 5 ton żyta. 
Radzanowo ul. Płocka 45.

004271

SPRZEDAM Żuka 1971 w cało- 
ści lub na części. Panfil, 
Żelazna Nowa k/Daszyny.

K-30/92

Nowe polskie 
telewizory kolorowe

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

i radzieckich

Szczegóły w sklepie RIT 
Ptocfc, ul. 1 Maja, 

Pawilon 31 /Manhattan/'

004269 \ j

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe "LABOR 

J.r.
Płock, ul. 11-go Listopada 6, 

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

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

HI części zamienne, akcesoria. 
Prowadzimy sprzedaż hurtową 
i detaliczną
H  oleje, kosmetyki do samochodóv 

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

SA-18WuammtammmmmBaummm

Hurtownia
"AS"

SZKŁO W  I
Płock,

ul. Bielska 61 
/byłeWZGSI 
7,00-16,00.

004204*

Nowo otwarty sklep
" RZEMYK"

Płock, ul. Bielska 14a

oferuje:
H  torby
S8 obuwie skórzane 
H  galanterię skórzaną 
H  obrazy w skórze 

Zapraszamy
» 004247

.......m m m m , , „ . „ m m . . . . m m m m , ,
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WAGI SKLEPOWE 
mechaniczne, nowe, 

legalizowane 
z roczną gwarancją.

CENY ZDECYDOWANIE 
KONKURENCYJNE, 

rów nież hurtow o.

Płock, ul. Płoskiego 4/5  
te!. 812-52

*/0 godz. 16.

004021

J jP ^  PSML - W Płock,
ul. Obr.Stalingradu 6a

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż n/w pojazdów oraz sprzętu:
1. sam. m-kl Star A200, rok prod. 1983, cena wyw. 33.390.000,- 
1. sam. m-ki Tarpan 237S, rok prod. 1985, cena wyw. 11.700.000,- 
3. silos do cementu, rok prod. 1989, poj. 15L cena wyw. 14.811.848,

Przetarg odbędzie się na terenie PSML - W Płock, ul. Tysiąclecia 1 
w dniu 13 lutego 1992r. o godz. 10,00. W razie nie dojścia do skutku 
I-go przetargu , drugi odbędzie się w tym samym dniu bezpośrednio 
po pierwszym - cena obniżona o 30 proc.

Oględzin można dokonać na dwa dni przed przetargiem 
w godz. 8,00-12,00

- pojazdy przy ul. Tysiąclecia 1
- silos • baza "Micszkaniopolu" przy ul. Rembiełińskiego 10

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ^  
ceny wywoławczej w kasie PSML - W w dniu przetargu w godz. 8,00-9,50 
przy ul. Obr.Stalingradu 6a.

^Zastrzegamy sobie prawo wycofania z przetargu bez podania przyczyn. 
Brakujących części nie uzupełniamy.

SA-43

Likwidator 
Rejonowego Przedsiębiorstwa

Melioracyjnego
w Płocku 109-400 Płock, u l Kostrogaj U

na podstawie zarządzenia nr 68/91 z dnia $
14 listopada 1991r. Wojewody Płockiego, " 
zawiadamia o otwarciu z dniem 30 listopada 
1991r. likwidacji ww. przedsiębiorstwa i wzywa 
wierzycieli do zgłoszenia wszelkich roszczeń 
w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się 
niniejszego ogłoszenia.

004268,
m

MES KO NP SC tel. 210-70 w 248 fax.211-84
ul. REMBIEŁIŃSKIEGO 8 p. 206 PŁOCK 

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

! ZARZĄD MIEJSKI
w GOSTYNINIE

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

f  na lokale użytkowe w budynku przy 
ul. Romana Dmowskiego 13 w Gostyninie,

I p. pow. 182,40 m2 ,7 izb plus poddasze 198 m  /

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.1992 o godz. 11,00 
w sali nr 21 tutejszego Urzędu.
Wadium w wysokości 3 min zł należy wpłacić w dniu 
przetargu do godz. 10,00 w kasie Urzędu.

Oferty należy składać do dnia 27.02.1992 w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gostyninie, pokój nr 34. Bliższe 
informacje pod nr telefonu 22-25.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta J 
oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

SA-41!

■W

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPNO — SPRZEDAŻ

SPRZEDAM działki budowlane o 
pow. od 6 do 8 arów w Bielsku,
teł. 156-05.

004279

SPRZEDAM Volkswagena 1300
.garbus” 1973 r. Płock, tel. 231-41,
10—18 i 34-557 po 20.

004282

FOLIE okienne przeciws!one:zne, 
przeciw włamaniowe. — „Sysial”, 
Płock, ul. Wyszogrodzka 57, tel. 
288-51.

004283

PODOLSZYCE, Hubalczyków 10 m. , 
12 sprzedam 48 m kw. 185 min.

004285 ■

RÓŻNE
PRYWATNA nauk, Ja*dy kat. B. 
Podgórski Sławomir, Płock, Gawa- 
reckiego 3/26, tel. 218-13.

004276
TELEGAZETA — polskie, zachód-
nie, tel. 240-75.

004278
TAPETOWANIE, malowanie, re-
monty mieszkań, tel. 278-05.

004280
DAM dobrze płatną pracę. Paweł 
Pode! 09-500 Gostynin, ni. Wy
szyńskiego 27/48 (15 tys. plus zna
czek).

004281

AUTOALARM angielskie systemy, 
niezależne zasilanie, zdalne stero
wanie, zamek centralny ratlio-Ii- 
nia „Systal”, Płock, ul. Wyszo
grodzka 57, tel. 288-51.

004289

aaraamiiiagM^

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE

WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenia 
na działalność handlową lub inną 
w centrum Płocka, ul. Ostatnia 2 
(przy Manhattanie) tel. 255-05.

004238

SPRZEDAM nawilon handlowy o 
pow. 10 m kw. w Płocku. Gąbin, 
ul. Wspólna 5, tel. 178.

00428T

WYGŁUSZANIE — zamki 263-32.
004291

DODATKOWE drzwi 263-32. 004292

TYGODNIK PŁOCKI STR. 9
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- "KĄCIK TOWARZYSKI 

I KONCERT ŻYCZEŃr
DRODZY CZYTELNICY! f

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

Nadesłane informacje i zdjęcia będą . ' 0  
drukowane w całości np. o narodzinach, łfc 
z podaniem imion rodziców, dziadków J j 
dziecka, wagi, wzrostu, płci, w któiym ^  
szpitalu, no i oczywiście nazwisko lekarza, 
który pomógł maluchowi przyjść na świat

Jesteśmy przekonani, ie  taki anons będzie miłą pamiątką 
dla całej rodziny oraz formą podziękowania dla lekarzy.

W "Koncercie Życzeń" natomiast będziecie Państwo mogli 
przekazać życzenia swoim najbliższym, przyjacio
łom a nawet wrogom.
Mile widziane zdjęcia z dedykacjami ze ślubów, j  
imienin, uroczystości rodzinnych itp. . |

Zapraszamy naszych czytelników do udziału w tworzeniu f j l j f  -7 
stałych rubryk"Kącik Towarzyski i Koncert Życzeń".

; Jf
v Podarujmy sobie odrobinę serdeczności, f  f

Po wielu latach numer naszego czasopisma dla waszych bliskich 
stanie się bezcenny. „
& \

OCZEKUJEMY W NASZYCH BIURACH
o g ł o s z e ń :...

• i, • i * ■ . . ' .
Płock, ul. Stary Rynek 27,lei. 277-66. 0 .  •
Kutno, ul. Pódrzecżna 1
Gostynin, p. Wolności 26, tel. 24-41
Łęczyca, ul. Konopnickiej 14,teł. 23-45
Sierpc, ul. Piastowska lla , teł. 75-13-6S

F IR M A

W J U R M  A R K "
zatrudni

wysoko kwalifikowanych pracowników:
□  technologa przetwórstwa mięsnego
□  masarza
□  elektryka z grupą SEP bez ograniczeń
□  handlowca - organizatora zbytu

jf ■ Oferty proszę Pfedk tsfi. 2Sl-t2 0®te
f; Zaidod F r m t w ó m s i w m  Mięsnego Sisapisą, ®IL Akaęjow* &

Ponadto informujemy, że posiadamy
w ciągłej sprzedaży hurtowej i detalicznej 
następujące wyroby mięsne:
H! hamburgery wolowe 
H  jurburgery woIowo-wieprzowe 

Zapraszamy do zakupu wspaniałych wyrobów, szybkich 
““"I w przyrządzaniu i smacznych, nadających się 

doskonale na śniadanie,
F il

T P rzedsiębiorstw o  
H andlow o-U sługow e "RAK”

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

usługi

K średnicyocl; 100
* « b t'lS* 004186,

Z  okazji 25 rocznicy ślubu 
* Wiesławie i Zbysławowi Lachowicz 

dużo zdrowia, szczęścia oraz powyślności 
życzą córki, zięciowie i wnukowie

Kamil i Bartek

ZARZĄD MIEJSKI
w  G O S T Y N IN IE

Kandydaci winni spcfriiaĆ następujące wanińkl:
- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
- staż. pracy co najmniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych 

- umiejętność z zakresu organizacji i zarządzania -
przedsiębiorstwem  

Oferta powinna zawierać:
- projekt strategii rozwojowej przedsiębiorstwa ^
- życiorys
- dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie 
lub kwalifikacje

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
w Gostynirtie, PI. Wolności 26 

w terminie do dnia 28 lutego 1992r.
....__SAiAfl

NAJTANIEJ U PRODUCENTA

Posiadamy w sprzedaży:
SB boazerię z drewna iglastego i liściastego 

B  krawędziaki, łaty, deski 
li tarcicę iglastą i liściastą 

B  deski podłogowe
B  resztówki poprodukcyjne.

Z ap raszam y d@ -nass 
Przedsiębiorstw u 
W ielofunkcyjne

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

Dysponujemy transportem 
Załadunek bezpłatny.

RADA PRACOWNICZA
Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Rolniczego w Gostyninie

ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- wykształcenie wyższe budowlane lub ekonomiczne
- znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych
- staż kierowniczy powyżej 5 lat
- wiek do 55 lat
- dobry stan zdrowia

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów:

odpis dyplomu i innych dokumentów stwierdzających 
kwalifikacje lub uprawnienia 

opinie z ostatnich 5 lat pracy 
życiorys

osiągnięcia zawodowe HI świadectwo zdrowia

Oferty z dokumentami należy składać 
w terminie 14 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia w prasie na adres: Rada Pracow
nicza Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Rolniczego. Gostynin ul. Ziejkowa 2.

SA-421

SALETRA 4M0 NOWA
Zakłady Azotowe Włocławek

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

MOSTOSTAL 
- EXPORT S.A.

00-926 Warszawa 
ul. Krucza 20/22

z a t r u d n I
na budowach eksportowych w RFN 
inżynierów i techników budowlanych 
z uprawnieniami ogólnobudowlanymi i 
znajomością języka niemieckiego na 
atrakcyjnych warunkach finansowych.

-4-

dobrą

Informacje: adres jak wyżej, 
pokój nr 209, II piętro lub telefonicznie 

/0-2/ 6614-216, 6614-158.

UWAGA OGRODNICY
Szeroki asortyment środków do ochrony 

sadów warzyw
UDELAN □  SRÓMP
p§ SYLLIT □  M E SO R A N IL
JjM ERPAN □  BITREX
| |  SCORE □  AZOPRIM
RROUNDUP I INNE

ATRAKCYJNE CENY!
SKLEP - Sójki Parcel 5, 

gm.Strzelce, tel. Kutno 471-00.
K-28/92

r
1
i  
a

®  M M -F T L I

i
I

i
i

EINHELL W POLSCE

POLECAMY
uow® otw arty S I L E F  
z tanią, prawie nową 
zachodnią odzieżą .

Płock, ul. Królewiecka 25, paw. 19
004097

Pełnomocnik producenta 
"EINHELL AG"

poszukuje stałych odbiorców 
następujących towarów:

- urządzenia spawalnicze, elektronarzędzia, alar
my, kompresory i urządzenia pneumatyczne, ele
ktronarzędzia ogrodowe, sprzęt weekendowy itp.

GWARANCJA - SERWIS
EXPORT- IMPORT

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

lub

P łock , ul. Grodzka 11, tel. 265-14 
OFERUJE SPRZEDAŻ
M  KSEROKOPIAREK japońskich RICOH i NASHUA

Inowych i używanych/
11 materiałów eksploatacyjnych 3|
H  części zamiennych -
13 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
wl papier ksero krajowy i zagraniczny 

/A-4 A S /
SERWIS RANK XEROX, MITTA, CANON, 

ŚRODKI EKSPLOATACJI.
PONADTO:
□  faksy RICOH

□  bindownice i termobindownice do 
opraw książek, broszur, dokumentów ftp'

□  pryporty i offsety
□  maszyny do pisania
□  notesy elektroniczne,
□  kalkulatory. a ,J

BYDGOSKIE 
KONSORCJUM 
KAPITAŁOWO- .

-INWESTYCYJNE 
INSTYTUCJA 
FINANSOWA 

wyspecjalizowana 
w transferach kapitało^*

A Masz wolne środki finansowe,
A Inwestycyjne.

A  Szukasz dobrej inwestycji?
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS —

absolutna dyskrecja. ■
GWARANTUJEMY Klientom od powierzonego kap*ta 

wysokie zyski liczone w stosunku rocznym.
. Od kapitałów przeliczanych

★  3-miesięeznycb — 42 procent 
Ar 6-miesięcznych — 49 procent 

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

OFERUJEMY różne formy i sposoby inwestowania 
tatów, także indywidualne.

AKWIZYCJA: PŁOCK tel. 282-61.

PROWADZIMY również doradztwo finansowe i wsz® 
inne usługi związane z obrotem kapitałowym, a 
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 „NOWATOR”, tel. 271-10.

Z a p r a a a a m y

w godz. 9—15, środa w godz. 11—17.

jci«
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pOSEŁ PRUCHNO-WROBLEWSKIW PŁOCKU

UPR NIE JEST JANOSIKIEM
W

O PRYWATYZACJO

Konsultantom zachodnim, wyce
niającym prywatyzowana przed
siębiorstwa płaci alę 2 tys. dola
rów na dobę, ale efekty ich pracy 
są niewielkie. Opcje tę popiera 
się jednak nadal. Były minister 
przekształceń własnościowych, pan

W K A
nie I? r<?2ne* niedzielne popołud- głównie z kryminogennego prawa ustawom padną małe i średnie Lewandowski, jest obecnie szefem 
KiMpjw tycznia, gościł w płockim polskiego. Jeśli. prawo umożliwia firmy, bo one nie będą miały z Komisji Przekształceń Własnościo- 
larnerift przew°dniczący klubu par- sytuacje, które można ominąć, to czego płacić łapówek. Przetrwają Wych, to daje wiele do myślenia, 
tej ar,nego Unii ^Polityki Real- nawet najbardziej uczciwy ćzło tylko wielcy, gdyż ich na łapówk’ jesteśmy przeciwni wycenie pry- 
W * * *  i biznesmen Lech wiek wykorzysta to i ominie owo będzie stać. Niedługo usłyszymy watyzowanych przedsiębiorstw, 
tiiaj* ^ “Wróblewski. Spotkanie prawo. Jeśli nie zmienimy prawa, o aferach gospodarczych mspekto- pjrmy konsultingowe z Zachodu

^.vfkar5ikter otwarty, jednak to afera będzie gonić aferę. Jest rów kontroli skarbowej 
kięj yl?. , klubu przy ul. Grodz- to przede wszystkim sprawa pro- 

przede wszystkim kuratury i sądu, 
ni°y partii k<xnserwatvwno-Partii konserwatywno 

•ki Pruchno-Wróblew
S ie d z ia ł  m.in.:

0  STANIE WOJENNYM

wP*yn3l projekt usta-

O NATURZE LUDZKIEJ
O USTAWIE

O KONTROLI SKARBOWEJ

występowały w roli szpiega gos
podarczego. Zamiast tego wystar
czyłby nieograniczony, publiczny 
przetarg. Wygrywający staje się 
właścicielem. Uczciwie, po prostu. Człowiek z natury rzeczy me gaj więcej,

chce państwu oddawać czegokol-
Jest to ustawa dla kapusiów, wiek. Znam wielu biznesmenów. Q PARLAMENCIE

innymi słowy, ' „ustawa o donosi- którzy do tej pory swoi m _ kie-
cielstwie płatnym”. Za donosiciel- równikom płacili 10 min zł i ty.e Nie ma takiej potrzeby, aby 

„y u stwo podatkowe obywatele mają było na angażu. Obecnie angaż gejm Uczył 460 posłów, a Senat
ńięfe-5*atecej stan wojenny za być zwolnieni z płacenia podatku opiewa na 1,6 min zł, choc fak- senatorów. Wiem. że koszty
His My (UPR), tej ustawy dochodowego 40-procentowego, pła- tycznie ci kierownicy nie zarabia- utrzymania takiego parlamentu są
kięgoTZâ  Ła słuszna- Wszel- cić będą połowę tego. Stwarza to ją> mniej niż dawniej. Jest to ko- kolosalne. Uważamy, że izba niż-
rałste.. typu ustawy, mające cha- ogromne niebezpieczeństwo łanów- lejny przykład wadliwej ustawy. s2a nie powinna liczyć więcej niż

Polityczny są odwracaniem karstwa i korupcji. Będziemy Ludzie szukają luk umożliwiała- 120 posłów.
o* -------i _______x • __ł _____ A m łn if lp łf t  nłfl.rATMfl WYSOKI Cli?osoor!â a« rzeczy zasadniczych tj 

stanu - l• z  r'”T,v+”
cych ominiecie płacenia wysokich 
podatków. W Jtym przypadku cho-wówczas bodajże pierwszym pań- 

punktu widzenia stwem na świecie. w którym, za
■̂prow.‘Hasze  ̂ gospodarki, kwestia istnieje handel podatkami. Oto dzi np. o składkę na ZUS, cnoc 

t>iZed Zen*a stanu wojennego przykład: pan X, płacący roczme nie tylko 
hą, łaty jest nieistot- podatek 10 min zł, ma pana Y.
ta _yrrł nie można uznawać który płaci rocznie 500 min z}

Pan X ma informację, że nan Z

O KOALICJI „PIĘCIU*

negJiei6galne cze£ ° ś ,_„ _______ ,,, „„ ___ _
•̂ bJegA widzenia było od ma lewe nie opodatkowane docho-

O DEKOMUNIZACJI
co z praw-

*iię Początku nielegalne, wiec 
sensu o tym dyskutować.

AG racji g o spo d a rczy ch
WsłWi- . ł

dv. Pan X sprzedaże tę Inter ma-

Co p is z ą  i n n i ...

PRZEZ rządzenie do władzy

Od samego początku było wia
domo, że nastąpi rozłam w „piąt
ce”. A to dlatego, iż zawiązała sio 

. ona głównie po to, aby uzyskać
Wg „piątki” koalicyjnej deko- pewne przywileje m.in. udział w

u ,, Ł c.,11 „„ ___w ..... .......  munizącja polegać ma na wyrzu- komisjach sejmowych, który en
cle panu Y — dajmy " na to za caniu jednych, a obsadzaniu na osiemnaście. Kiedy doszło do
100 min zł. a pan Y i tak zarabia ich miejscu swoich*’, „jedynych konkretów gospodarczych, koalicja 

100 «» 150 min zł. i „słusznych”. Natomiast wg u \ K musiała się rozpaść.
Tego nawet w komunizmie nie dekomunizacja to likwidacja wie- j a  czuję się psychicznie bardzo

dobrze, gdy rozmawiam np. a po
słem Kwaśniewskim. Choć mamy 
różne poglądy, to w rozmowie z

___________ u_ __ _ 150 min zł
. ) Tego nawet w komun------  -— . „ - .,

7Stlci« te afery wynikają było! Dzięki tej i podobnym lu zbędnych urzędów.

przyjmą do wiadomości, że klepią 
biedę tylko dlatego, te kra) jest 
zrujnowany. Ofery mają tę zaletę, 
ze można je rozdmuchiwać do do- 
wolnych rozmiarów. Kto jest w 
stanie bowiem zdementować liczby 

-  lekko rzucane przez różnych poli-
każdy Polak, który No i teraz wyobraźmy sobie, że tyków łaknących poparcia? Pan 

H u rzcldzić uprze się prze- po to, aby każdy poszczególny Po- poseł Krasowski z PC rzucił np.
iskać do władzy, mamy z lak mógł się przekonać na czym sumę 40 bln zł, co znaczyłoby, ze

60 naS 0V:}! najbliższe tysiąclecie polegają problemy tego kraju, mu- przez dwa lata łobuzy przywłasz-
SM Uc2, r r°k?c^ * błędach można si otrzymać jakąś władzę, przynaj- czyły sobie w Polsce dziesiątą
*ieroioat P*ec szarlotkę, ale nie mniej na chwilę. Dziękuję za ta- część budżetu narodowego. A cze-
frzekonn,-, Państwem. Najgłębiej ką demokrację. mu nie palnąć więcej, połowę po-
^hjra u '1}’ ż.e Potrafią skończyć „z 
Korzy J!. dranstwem’\  są ludzie, 
1tâ nleł°m Ĉa 0 kierowaniu mają 
1,1Uiej J ’ wiadomo, że im człowiek 
^ie iau ,  * rozumie, tym lepiej 

Z d0i ”t° Wszystko“ urządzić. 
**? prn,._ Patrząc sprawa wydaje

wiedzmy?
• $ • Złodzieje rzecz jasna są. Ja.k tez

bałagan, w którym machlojki i

S ZŁO się do władzy po szcze- nadużycia daje t się ukryć. Tylko, 
blach demaskowania. Ze że po pierwsze nie wyróżniamy się 
złodziejskiej mamony (bo tu niczym szczególnym w świecie. 
przecież wszyscy ponoć kra- Dawniej w Polsce afery się ukry-

s« S S e  pojmować ..złożoność dla nie ma. Afery przydawały się kamy, komu odebrać żeby spra- 
tfzeb)>: en;a” i widzi, że niepo- politykom przed wyborami, ale nie wiedliwiej podzielić, znacznie mniej llopo '  ̂ j&Ćll f ~ -i* — *  _.•_ 7i 4 er ó nr\\-n -? tli nfc 'tnłsw n+tt >nnm nJniMii ń/7?.* Wt fi Ą
f nri ,Ł£-fc
i<lJa stn) ter Kropiwnicki nn. pr—  ___  . _
^ieśęi“ ,na czele niezadowolenia w Wiara w afery jako źródło nie- wyolbrzymiają straty, zupełnie jak-
to 0ip2 O każdy wid, że jest dostatków zastąpiła wiarę \o PRL, by od pronagandy r aferalne) , lu-

...... .. ‘ ' ............................ ......... ...........  ..........nalaW°dpwolenie poteżne. . Kiedy że wszystkiemu winni Ruscy. W dziom mogłoby się zrobić lżej. 
K'ed z i n ) w rządzie, zaraz po- ćoś~ trzeba wierzyć, jakiś winny AćrNf TZSZKA WRÓBLEWSKA

~at: nie damy, bo nie mamy. musi być. Przecież ludzie nie (Życie Warszawy nr 15,192)

nim dokładnie wiem, jaki on re 
prezentuje program gospodarczy. 
On zaś wie, co ja reprezentuję 
Natomiast trudno jest rozmawiać 
z przedstawicielami „piątki” po
nieważ poza kwestią aborcji na 
żaden inny temat szczegółowo dys
kutować z  nimi nie można. Na
prawdę nie wiadomo, jaka jest 
opcja programowa przedstawiciela 
koalicji.

O PREMIERZE

Premier Olszewski zabiegał o 
poparcie każdej partii, także UPR. 
Odbyło się spotkanie w cztery 
oczy. moją partię reprezentowa
łem ja. Rozmowa, a ściślej mo
nolog 3 mojej strony, trwał pół
torej godziny. Wymieniłem kilka 
zasadniczych spraw, które rząd 
powinien podjąć, jeśli chce liczyć 
na nasze poparcie. Olszewski ki
wał głowa, tak jakby zgadzał sic 
ze mną. Następnego dnia wygłosił 
sejmowe espose, które było ko
munistyczne. niczym a eooki G! er
ka bądź późnego Gomułki. Przy
kre to, gdyż trudno nazwać Ol
szewskiego komunistą, wręcz prze 
.ciwnię. „ Ale. ,po . tym, co usłysze
liśmy w jego przemówieniu, •tn-e- 
g’5śrhv głodować jędrnie przeciw

Wybrał: ARTUR JAROSZEWSKI

Stary Rynek 27) rozwiązania na 
kartkach pocztowych z dopisKiei 
„Krzyżówka nr 6”, wezmą uC*zi 
w losowaniu nagród książkowy cm

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
NR 3:

na, iyj uirata zaoinosei sian u, zu) Poziomo: 1) tuz:n, 5) 
wyspa koralowa, 21) nowe opraco- noda, 8) szkic, 9) zagrycha, 
wanie utworu. Nancy, 13) arie, 14) ankier, Wj

kronim, 20) okno, 21) notofegu*.
Pionowo: 1) tęsknota, 2) fawm- 

nik, 3) naczynie, 4) song, 5) Katyń, 
6) Zocha, 11) wronóg, 12) Hermes, 
15) Nike. 16) iron, 17) raut,

Poziomo: 1) domowa s ekierka, 
5) pismo dyplomatyczne, 7) 
podzwrotnikowe pnącze, 8) pierwot
niak z nibyhóżką, 9) pokonuje bra
wurowo niebezpieczeństwa, 10) ru
chy rąk towarzyszące mowie, 13) 
domowa opiekunka dzieci, 14) da
wna moneta srebrna lub miedzia
na, 19) utrata zdolności stania, 20)

Pionowo: 1) jeden t  dyktatorów 
powstania styczniowego, 2) rodzaj 
rzemiosła, 8) członkini zak nu żeń
skiego, 4) skrzynia z otworami do 
przechowywania żywych ryb, 5) traf. 
listki do rosołu, 6) wyczuwalne 
pulsowanie krwi, 11) dawna mia
ra objętości. 12) wojskowa defila
da, 15) część należności, 16) jacht wylosowali:

Za prawidłowe rozwiązanie 
żówki nr 3 nagrody książkowe

mieczowy, 17) nagana lub chłosta, 
18) okres pracy.

zwanego wejścia, jak gdyby te odwiedziny wolał zachować w ®

(odcinek 15)

słytabWa P rz e s ta ł  na tej pochwalnej wypowiedzi i z kolei

®iow<? kiru jeszcze przeprowadzał pan swoje wywiady? — ostatnie 
'v Zaakcentował nieco ironicznie.

^ Ze 7rv,rut n̂o mi wszystkich wymienić. Z osób blisko związanych 
V Slę. • > rozmawiałem z panem Dzieżgoniem, gdyż dowiedziałem 
Sj r,[ e óyia jego przyjaciółką. Innych natomiast, którzy udzielali 
\  ivs2v̂ ,Mniejszych informacji, było dość dużo, więc trudno mi 
N Poufal lcli wymienić. Na przykład nawiązałem nieco bardziej 
v ku ,, y kontakt — Palik zarumienił się lekko i skierował wzrok
I 7-iemi _

V I’v)vR. --.„ŁllC UICl UUk/Ł« .J . w. . • ̂  « ..       -̂--- -
N Są jj. , ®Posób wykorzystują swoje kontakty z klientkami, którymi 
Sj jqCo . ety zwykle skore do zwierzeń — dorzucił ‘usprawiedliwia- 
p _ * l akby vv obawie podejrzeń co do intencji owej ̂  poufałości. 
n wrażenie zrobił na bracie Kostna Dzieżgoń?
v sobie< l?̂ atwTo go scharakteryzować, bo to człowiek zamknięty w 
S °baWj_V° te^0 jest szorstki w obejściu, co sprawia wrażenie jakby 
ń 'hega , si(5. że ktoś chce mu wydrzeć jakąś posiadaną przez

Md0c Mjemnicę. Jednocześnie zaś ta szorstkość przy wyraźnie 
S skłonnych oznakach siły fizycznej nasuwa podejrzenie, że
Sy Przes‘.y Jest do brutalności. Obawiam się, że ma za sobą bogatą 
C> P0s>, *■ * to zapewne dość ponurą...

zaskoczyła trafność tych spostrzeżeń, tak zbieżnych z3 w W —JlUĄ v4> v v _ __ ---
■— AVVłasnymi, ale nie wyjawiając tego spytał z kolei:
"  Ir,tC2e®p dowiedział się pan o Barnay? 

hie res°wał mnie nie tyle przebieg wizyty Tańskiej gdyż 
^rielc." trudny do odgadnięcia, ale sama osoba wróżki. Niestety,

^ ahaiiU0 niej ” dziewczyna nie umiała powiedzieć, gdyż wszelka 
Ji żą ,Okraczała poza jej zdolności umysłowe. Wyznała jedynie,

ai®.Ur°t
S M ęS° w jej oczach,"że człowiek boi się "w nie spojrzeć”. Wiele
S Poczpil ,nie potrafiłem z niej wydobyć prócz wiadomości, że w

V ^ Sift \ v M « c z a i a  p o z a  j e j  z u u u i u b u  u iu j r a iu w c .
§ ' Siirfy3ei Mka i to nie tylko dlatego, że Barnay jest wymagająca
S takieEUVa> ale jak to określiła na swój sposób —■ „jest coś

g PGw‘;eR’ zwłaszcza podekscytowanych czekającą je wróżbą, za- 
S; — Ni <3â e iei sporo materiału orientacyjnego.
£ tej r 16 tale jak brat mnie — mruknął Poszwa po wysłuchaniu 
S — Chociaż i ja nie osiągnąłem wiele więcej...
 ̂ ł Pan był u niei?0 T° cu, dwoma dniami, ale z równie znikomym rezultatem.

v °óc2U, ana baba. -i dziewczyna ma poniekąd rację mówiąc, że
N ^ o ic/ ' a .Przed nią strach, gdyż istotnie ma coś w spojrzeniu
n Mananych oczu, co może ludzi peszyć...
\  Pań wizyty u tej dziewczyny dały jednak więcej niz to
p 3ęs; ' "■ • ••

R °d ^ an°wicie, że .Dzieżgoń zna dobrze Barnay, bo bywa u niej 
S’J do czasu, co jednak ciekawsze, korzystając z tak

V . * 1 A*- . »» Lt IU.J ufilt, V¥ łłj ' —
ć 3esżcze nił — zaprotestował Palik, ciągnąc: -  Nie powiedziałem 
N mu XVS2.ystkiego, bo przerwał mi pan wątek... Dowiedziałem

tajemnicy. Ostatnio był jakieś dziesięć dni temu i to podobno 
mocno podniecony. Długo jednak nie przebywał i wkrótce wy
szedł, ale wcale nie w lepszym humorze.

— Mniej więcej w tym właśnie czasie odbyłem z nim rozmowę. 
Czyżby oba te zdarzenia miały ze sobą jakiś związek? —- za
stanowił się sierżant.

— To zależy o czym pan z nim rozmawiał...
— Wyraziłem lekką aluzję do jego odpowiedzialności za to 

zabójstwo podając zazdrość jako motyw. Doszły mnie bowiem 
słuchy, że w ostatnim okresie swego życia Tańska nawdązała 
romans z niejakim Baczmarą. Podobno widywali się nieomal 
co dzień i z tego powodu Dzieżgoń zrobi! nawet kochance awan
turę. Jednak moją sugestią niezbyt się przejął. A zatem — 
Poszwa zaczął mówić na wpół do siebie — chyba więc raczej 
moje pytanie o powód przeniesienia się z Warszawy tak go 
zaniepokoiło?

— Przebywa! uprzednio w Warszawie? Czy i tam miał wy
twórnię witraży?

Sierżant obrzucił brata Rufina przelotnym spojrzeniem.
— Tego jeszcze nie wiem... — rzucił z rezerwą. — Wysłałem 

jednak jednego ze swoich ludzi by dowiedział się nieco dokład
niej co pan Dzieżgoń robił w stolicy.

— O tym Baczmarze również słyszałem — zauważył Palik. -~ 
Teraz z kolei zainteresował się pewną studentką, Norą Iwonicką...

— Nie dziwię się, bo to niczego sobie dziewczyna.
Brat Rufin spojrzał spod oka na sierżanta.
—■ Widać, że nie przykłada pan większej wagi do tego zain

teresowania.
Sierżant zerknął ńa dziennikarza z odrobiną nieufności, gdyż 

zaczął dochodzić do przekonania, że początkowe nieco dobrodusz
ne, ale i lekceważące traktowanie tego reporterzyny z jakiegoś 
„Niedzielnego Dzwonka” było chyba nieco przedwczesne. Teraz 
zaś zaczęło rodzić się w nim podejrzenie, że nie mówi on 
wszystkiego co mu wiadome, a podaje tylko te informacje, któ
rych przekazanie uważa dla siebie za celowe. Toteż zastanawiał 
się przez chwilę zanim się odezwał:

— Owszem, przykładam... Dobrze wiem, że nie pyta się o źródło 
informacji, lecz w tym wypadku przekroczę zasady gry, gdyż 
uważam, to za ważne uzupełnienie tej wiadomości. A ważne 
dlatego, że sugestia zawarta w brata obawie nasuwa zbyt groźne 
możliwości.

— Widzę, że pan mnie zrozumiał! — brat Rufin rozjaśnił 
twarz. — Powiem więc panu. Otóż zdarzyła m: się okazja do 
pogawędki z magistrem Ziomkiem, asystentem tego Iglickiego. 
Zgadało się coś o Baczmarze, a wówczas Ziomek rzucił ze złością: 
— „Niech mi pan nie wspomina tego drania! Najpierw sprzątnął 
mi sprzed nosa Teresę, a teraz robi ze mnie naganiacza na tę 
dziewczynę Krzemienia!”.

— Krzemienia? — zdziwił się Poszwa. — A cóż to za nowa 
figura na scenie?

— To pan jeszcze się na niego nie natknął? On j panna Iwo- 
nicka bardzo przyjaźnią się ze sobą...

— Panna Iwoniclca jak dotąd niezbyt mnie interesuje, chociaż
nie omieszkałem pogadać i z nią, ale tylko dlatego, że znała 
Tańską. Natomiast jej prywatne życie obchodziło mnie znacznie 
mniej! — z pewnym rozdrażnieniem rzucił sierżant, gdyż po raz 
drugi musiał stwierdzić, że brat Rufin wykazał większą od niego 
dociekliwość. , , , . ,

— Cieszę się zatem, że mogłem panu służyć tą wiadomością — 
rzucił pogodnie i bez cienia drwiny w głosie brat Rufin, jednak 
sierżant skłonny uznać to oświadczenie raczej za przejaw hipo
kryzji, mruknął z westchnieniem:

— No cóż, widać starzeję się, bracie Rufinie... Przyznaję, że już 
po raz drugi daliście mi po nosie. Ta dziewczyna powiedziała 
mi już wtedy o odwiedzinach Tańskiej u wróżki i jej wrażeniu, 
że ta ma konszachty z ciemnymi siłami. Ale wówczas jeszcze 
uznałem to za zwykłą babską gadaninę, nie wartą uwagi.

— Z pojedynczych słów układa się cale zdanie...
■— Które niekoniecznie musi mieć sens! — już x irytacją 

prychnał sierżant.
— A jednak ten bezsens wreszcie zaczął pan brać pod uwagę — 

tym razem z odrobiną złośliwości zauważył dziennikarz. — I to

DALSZY CIĄG NA STR. 1*

1) Zbigniew Małachowski san**
09-100 Płock, skr. pocz. 148;

2) Halina Motylewska, Mim 
Owteln!cv którzy w ciągu 10 dni 09-407 Płock, ul. Lachman? *Ań_aft§

od daty ukazania się numeru na- 3) Anna Kowalska, zsm 
deślą pod adresem redakcji (Płock, Płock, ul. Jachowicza;

H O R O S K O P
BARAN (21.IH—20.IV)
Ktoś a przełożonych zaproponu-

grach liczbowych — spróbuj. D©” 
bry dzień — czwartek.

WAGA (23.IX—23.X) .
Los , czasem lubi spłatać fig‘a , * 

stad te niepowodzenia. Nie brz®i*
je Ci zmianę stanowiska. Propo- muj się zbytnio, miną szybko, w 
zycja ta będzie wymagać od Cle- środę otrzymasz pomyślną dia ««- 
bie podniesienia kwalifikacji bie wiadomość i zapomnisz o 
Warto się zdecydować. W uczu- potach. Koniec tygodnia pom 
ciach nieoczekiwane ożywienie, do zawierania transakcji h&naio 
Dostaniesz dobrą wiadomość od wych.
bliskiej sercu osoby. SKORPION (24.X—22.XR

BYK (21.IV—21.V) Kto nie ma szczęścia w gracn
Pamiętaj o zdrowiu. Przepro- i kartach, ma szczęście w 

wadź podstawowe badania. Może Tak też będzie u Ciebie. Nie gra,, 
tylko wyolbrzymiasz swoją cho- ale wybierz się potańczyć. 
robę. W czwartek niezbyt miła doba Ci się urocza Panna. M z 
rozmowa z szefem. Wysłuchaj spo- ta znajomość przerodzi się w c 
kojnie i wykonaj polecenie. So- poważniejszego. Czas pokaże, 
botni wieczór spędź na dyskotece STRZELEC (23.XI—21.XII) 
lub balu. Dobry znak — Strzelec. Otrzymasz propozycję zmiany

BLIŹNIĘTA (22.V-21.VI) Pjacy. Zanim coś odpowiesz za-
Okres karnawałowy sprzyja Ci stanów się dobrze. ^Zbyt częs 

w odrobieniu zaległości towarzy* podejmujesz pochopnie decyzje 
skich spotkań. Szczególnie w so- na tym tracisz. Sprawy osoołste 
botę bodziesz miał okazję sabłys- z Bykiem ułożą się lepfeJ <» 
nać. Nie nadużywaj tylko alko- piątku. Dobry dzień — środa, 
holu. Dobrze bawisz się na trzeż- KOZIOROŻEC (22.XH~20.1) 
wo. Dobry dzień — środa. Wszystko będzie się układało

RAK (22.VI—22ATI) pomyślniej niż do tego
Ciągle jesteś zmęczony 5 fitad Warto było wziąć urlop i 

t« niedomagania. W tym tygodniu cząć. Czujesz sie jak nowo na- 
może-sz pozwolić sobie na odpo- rodzony. Świat wydaje się zupel- 
czvnęk. Na pewno od razu lepiej nie inny . luazio bardziej P? 
się poczujesz. Mina też nie^oro- chylni. Odwiedź Skorpiona, o<i 
zumienia z kimś spod znaku Wagi. dawna na to czeka.
Koniec tygodnia bedzie obfitował WODNIK (21.1—20.11) 
w życie towarzyskie. Ważne sprawy do załatwieni#

LEW (28.VII_22.VHI) odłóż na później. Nie będzie to
Już na” początku tygodnia dadzą korzystny dla Ciebie okres. Al* 

znać o sobie kłopoty ze zdrowiem, żyć jakoś trzeba. Zanim cos 
Wizyta u lekarza będzie niezbed- bisz — zastanów się. Więcej cza-
na. Jeżeli dostosujesz się do zale
ceń — kuracja będzie krótka. W 
pracy Strzelec jest C! nieprzy
chylny. Uważaj co mówisz i do 
kogo.

PANNA (23.VIH—22.IX>

su poświęć Rakowi. A może **' 
proponuj bal karnawałowy?

RYBY (21.11—20.111)
Wydatki gotówki ogranicz do 

minimum. Kupuj tylko to co na
prawdę niezbędne. Musisz si# J'"

Tvdzień dobry choć w domu czyć z nieprzewidzianymi wydat- 
trochę zamieszania. Nie stwarzaj kami. W czwartek wyjazd 
nerwowej atmosfery, bo może u- bowy pozwoli zapomnieć # 
dzielić się domownikom. W końcu potach dnia codziennego. Doory 
tygodnia wszystko się wyjaśni, znak — Byk. Dzień szczególny 
Szczęście będzie Cl sprzyjać w piątek.

PORADY PANNY ADY
JAK POZBYĆ SIĘ 
TREMY?

Ses-docziniiie Wais pozdrawdasn. Na 
imię mam Ewa. Chodzę dso liceum
w Płocku, jestem w klasie matu- . , - . . „
ralnei mieszkam na osiedlu Po- 2 drugiej Strony obawiam . 
dolszyce Chcę zwierzyć się Wam teji. moj wymarzony może _ 
„  iS S w o  w o b ta " .  «  PO Prostu w y t o j t  I

** autobusie nr „19” wcale nie jestem pewna czjCodziennie w 
widzę chłopaka, który md się bar

^  ^ . S 5 l r o4| 1̂ ,  "W
ttobam się jemu. A może

mnie w ogóle zauważył. Sądzę 
że on też jeszcze chodzi do salto 
ły. Czasem widuję go z malm ko 
legą, który jest uczniem , Jagieł-

Droga Redakcjo! 
bardzo o radę. Ew#

Od Ady: Dobrzej ie  zdajesz
lonM”. Bardzo chciałabym poznać bj3 sprawę, iż zsruroczesiiie hy« 
go bliżej. Może to śmieszne, ale może jest tylko z Twojej stroń” 
nie mam odwagi podejść i rozpo- [ ten „nieznajomy” jak dotych*
cząć rozmowę. czas nde będzie chciał kontyntio-

Wieczorem. gdy nile mogę za- wać znajomości z Tobą. Ale 
snąć, układam sobie soenariajsz masz kolegę, który go zna, motm 
według którego mam poznać tego właśnie on pomógłby Ci nawią®*® 
chłopca. Rano, gdy tylko wejdę kontakt. Sama też możesz 
do autobueu, wszystko wydaje się bować. Podejdź do niego 1 
raierealne. Nie mogę przełamać © odstąipieiniiie biletu autotruto

r  tremy.„ może się uda... Powodzenia 1

TYGODNIK PŁOCKI STR. t l



TVP

4.02 .-10 .02 ,1992  E.

PROGRAM I

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranna
9.10 Domowe przedszkola
8.35 Mimi ~~ serial

10.00 To się może przydać
10.25 Jak cudne są wspom

nienia (3) — serial TP
11.25 Wiadomości
16.00 Kino Teleferii: Kroniki 

Nami i — serial prod. ang.
16.40 Teleferie najmłodszych: 

Niewielka gra
17.15 Teleexpress — 2000
17.35 Narodziny firmy
17.50 Polska * oddali
13.00 Family album
18.20 W Sejmie i Senacie
13.35 Królik Bugs przedsta

wia ■
19.00 Skarbonka Jacka Kuro

nia
19.15 Dobranoc: Mały pingwin 
Pik Pok

19.30 Wiadomości
20.05 Arafat — znany i nie

winny — film dok,
21.05 Listy o gospodarce
21.35 Siódemka w Jedynce
22.35 Wiadomości wieczorne
22.55 Wódko, pozwól żyć...

TROGRAM II
7.30 Panorama 
7.46 Rano
8.00 Gazeta domowa
8.10 Telewizja biznes
8.35 Denver — ostatni dino- 

•aur -  serial
9.00 Świat kobiet
9.23 Pokolenia
9.45 Rano

10.00 CNN
10.10 Język frane. (14)
15.00-16.25 

Ferie z Dwójką
15.00 Powitanie
15.05 Denver — ostatni di

nozaur
15.30 Historia cyrku
16.05 Droga do Albertville
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 Pokolenia — serial
17.05 Przegląd Kronik Filmo

wych
17.35 Pod wspólnym dachem 

(29)
13.69 Program lokalny
18.30 Moja modlitwa
18 50 Sztuka świata zachod

niego (17)
19.15 Rozmowy o rzeczynie- 

pospolitej
19.30 Język angielski (17)
20.00 Non stop kolor — WSi- 

lie Dixon
21.00 Panorama •
21.25 Sport
51.33 Ekspres reporterów
22.05 Błękitny pokój — film 

fab. prod. franc.
22.55 Stan krytyczny 
24 0.0 Panorama

PROGRAM I

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości ooranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Mimi — serial

10.00 Głowa do góry 
■10.25 Dynastia
11 10 Wiadomości
15.35 Uniwersytet nauczyciel

ski
15.00 Kino Teleferii: Kroniki 

Narnii
16.40 Teleferie 
1.7 15 Teleezpres*
17 35 Lu*
17.55 Klinika zdrowego czło

wieka
13.30 Rewizja nadzwyczajna
19.00 Zielona linia
19.15 Dobranoc: Niesforny mi

siaczek
19.30 Wiadomości
20.05 Dynastia — serial prod, 

USA
21.00 Studio Temat
21.30 Magazyn 3090
22 00 Sprawa dla reportera
22.40 Wiadomości wieczorne

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 Rano
8.00 Gazeta domowa
8.10 Telewizja biznes
8.35 Ulisses 31 — serial
9.00 Świat kobiet
8.25 Pokolenia — serial
9.45 Rano 

10 00 CNN
10.10 Język niem. (17)
15 00 -  16.25 Ferie z Dwójką
15.00 Powitanie
15.05 Ulisses 31 — serial
15.30 Historia cyrku
16.05 Droga do AłberWille 
1625 Program dnia 
1630 Panorama
16.40 Pokolenia — serial
17.00 Losowanie Toto-Lotka
17.05 Ekostres
17:25 Allo, allo — serial
18 00 Program lokalny
18.30 Era nuklearna (5)
19 30 Język ang. (47)
20.05 Teatr Prowizorium 

■ 20.40 Moje książki
21.00 Panorama

21.23 Sport
21.35 Kosą z  Zachodu — film 

prod. niem.
23.10 Filmy dok.
24.00 Panorama

PROGRAM I
8.09 „Dzień dobry"
S CO Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Kobieta”, która wycho

wała niedźwiadka jak własnego 
syna” — film

10.00 „Przyjemne z pożytecz
nym”

10.25 „Gliniarz i prokurator"
(1)

11.15 „Sto lat”
11.25 Wiadomości
16.00 Studio 7 proponuje
16.10 Kino Teleferii: „Małe

złote słonko” cz. 1 — film
IG,40 Teleferie
17.15 Teleexpress
17,;>5 „Telemuzak”
18.10 „Laboratorium”
18.30 „Podróże do Polski” — 

reportaż
18.50 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc „Dziwny

świat kota Filemona”
19.30 Wiadomości
20.05 „Gliniarz i prokurator” 

(1) — -.Kochaj albo rzuć” — 
serial kryminalny prod. USA

21.00 .Decyzje”
21,20 .Pegaz”
21.50 ..Interpretacje”
22.40 Wiadomości wieczorne
23.00 Family album

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 ..Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 .Telewizja biznes”
8.33 ..Nowe przygody Ke- 

-Mana” — serial prod. USA
9.00 „Świat kobiet”
9.25 „Pokolenia”
9.45 .Rano”
10.00 CNN
10.10 Język angielski (17)
15.00—16.25 Ferie z „Dwójką'*
13.00 Powitanie
15.05 ..Nowe przygody He- 

-Mana”
15.30 „Historia cyrku”
13.05 Droga do Albert wilk*
13.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia”
17.05 „Jak długo jeszcze” — 

reportaż
17.35 „Ci niegrzeczni chłop

cy” (3 — ost) — serial
18.00 Program lokalny
18.30 „Elizabeth Taylor — 

portret intymny” — film dok.
19.35 Język fran. (14)
20.05 Studio sport

■r 121:00 ‘ Panorama • ,• "
^1.25 Sport
21 35 Bez znieczulenia
21.50 Studio Młodzieżowej A- 

kademi* Filmowej
23 05 „Piramida marzeń” — 

reportaż
23 45 Warszawskie Spotkania 

Teatralne
24.00 Panorama
0.10 Parano hipermultimedial- 

ne Marcina K.

PROGRAM I
8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Kret gwiazda filmowa” 

—, film animowany
10.00 „Szkoła dla rodziców”
10 25 „Bill Cosby show”
10.50 Wiadomości
15.30 Uniwersytet nauczyciel

ski
18.00 Studio 7 proponuje
16.10 Kino Teleferii: „Małe 

złote słonko” cz. 2
16.40 Teleferie
17.15 Teleexpress
17.35 „Prawo prawa”
17.45 „Loża”
18.10 „Bill Cosby show”
18.35 „Raport”
19.00 ,.Reflex” — . program 

publ.
19.15 Dobranoc „Bouli”
19.30 Wiadomości
20.05 „Szpieg doskonały** (4) 

— serial prod ang.
21.00 „Polskie Zoo’* (powtó

rzenie)
21.10 Zespół „Zapis” przed

stawia
21.50 „Rock w Rio” wyk. m.in. 

Information Soriety Dabhe 
Gibson A-ha, Happy Mońdays, 
George Michael

22.55 Wiadomości wieczorne
23.15 Wieczór konesera „Kwia 

ty jego życia” — film fab 
prod. australijskiej

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 „Rano”
8.00 -Gazeta domowa”
8.10 Telewizja biznes”
8.35 „Lueky. Lukę”
9.00 „Świat kobiet”
9.23 „Pokolenia”
9.45 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język angielski (47)
15.00—16.25 Ferie z „Dwój

ką”
15.05 Powitanie
15.05 „Lucky Lukę” — serial 
15 30 „Historia cyrku”
16.03 Droga do Albertrill®
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
13.4.0 „Pokolenia”
17.05 .Archiwum Neptuna” '
17.30—21.00 Program regional

ny
21.00 Panorama 
21 25 Sport
21.35 „Parnell” (1) — „Spot

kani®** — anta! prod. ang. 
(4 ode. r. prod 2990 — 82 min.)

22.30 „Xły«h na was ześlą 
aniołów” — film dok.

23.05 Koncert Moneto Riehi® 
— Rotterdam 1987

24.00 Panorama

PROGRAM I

7.30 Program dnia
7.33 Wieści
8.00 Rynek — a.®?®
8.30 Na zdrowie
8.50 Wiadomości poranne
9.00 Ziarno
9.25 Kino Teleferii: — A. 

wantury kosmiczne ca. 2 — 
film

10.95 Żołnierz nieznany — 
program dok.

11.29 Szkoła pod żaglami
11.50 Wiadomości
12.00 Z Polski rodetn
12.40 My i świat
13.00 Siódemka w Jedynce
14.00 Walt Disney przedsta

wia: — Kacze opowieści
15.15 Czas rodzin
15.45 Kto się boi szkoły ł
16.25 Telewizier
16.50 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie — Albertvilie *92 — ce
remonia otwarcia

18.45 Z kamera wśród zwie
rząt

19.15 Dobranoc: Berta
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie Zoo
20.20 Damski krawiec — ko

media orod. franc. (r. prod 1957
— 93 min.)

22-00 Zimowe Igrzyska Olim
pijskie — Albertynie ’92 (horę : 
Szwajcaria — WNP. Norwegia
— CSRF Kanada — Finlandia)

23.00 Wiadomości wieczorne
23.25 Odmienne stanv świa

domości — film fab prod. ang.
PROGRAM II

7.30 Panoramą

7.35 Kaliber *9®
8.00 Ulica Sezamkowa
9.00 Magazyn telewizji śnią-

daniowej . ]
9.30 Nie tylko w tanio#

10.00 CNN
10.15 Ona
10.40 Tacy gamA
11.00 Polaka Kronika Filmowa
11.10 Akademia Polskiego Fil

mu Lotna (r. prod. 1959—  85 
min.)

12.40 Gwiazdy polskiego rocka
— De Mono

13.00 Zwierzęta świata: „Man- 
gusty — jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego” - -  film dok.

13.30 Klub Yuppies?
14.00 Wzrockowa lista prze

bojów Marka Niedźwiecklego
14.30 Studio sport — koszy

kówka zawodowa NBA
15.20 Program dnia 
: 15.25 Gamer&ta 2 .
16.05 6 z 49 — teleturniej
16.25 Losowanie zakładów gier 

liczbowych Totalizatora Spor
towego
1 18.30 Panorama
16.40 Dwadzieścia jeden dni

— film fab prod. ang.
13.00 Program lokalny
18.30 Dziennik austriacki An

drzeja Kondratiuka — film dok.
19.05 Seans filmowy
19.35 Z ziemi polskiej
20.03 Muzyka, moja miłość
21.09 Panorama
21.25 Słowo na'niedzielę 
21.39 Przecież to znamy
2,1.50 Jackaroo (1) — ser.

prod. australijskiej (r. orod. 
1990 — 50 min.)

22.49 Brawo Petersburg 
0.05 Panorama

PROGRAM I

7.55 Program dnia
8.09 „Tydzień”
9 00 „Telęranek”
10.00 Kino Teleranka: „Spit 

Macphee” — serial prod. au
stralijskiej

10.30 „Mała dziewczynka i 
lwy” — program trójwymiaro
wy -

10.35 „Świat odkrywany” (9
— ost.) — serial dok.

11.25 Telewizyjny koncert 
życzeń

11.55 Zimowe Igrzyska Olim
pijskie Albertville’ 92 — nar
ty — 15 km — sankj jedynki
— skoki narciarskie 90 m
zjazd mężczyzn — hokej: Pol
ska — .Szwecja , ...

16.30 „Piepn* 8 wasałMa*
17.15 T®łc®xj>r«M
17.35 „Dziennikarwi ujawnia

ją”
18.10 „Paradis* znaczy raj"

(6) — „Zabłąkana kula” —
serial prod. USA

19.00 Wieczorynka — Walt 
Disney przedstawia „Chip i 
Dale”

19.30 Wiadomości
20.05 „Wielki .przewrót*’ (2) — 

serial prod. fran.
21.10 „7 dni — świat"
21.40 Koncert „Dla Andrze

ja”, cz. 2
22.30 Zimowa Igrzyska Olim

pijskie — Ałbertvi!le, 92 — ho
kej: Włochy — USA — łyż
wiarstwo figurowe — pary spor
towe

PROGRAM II

7.30 „Przegląd tygodnia"
8.00 „Klementynka”
3.25 „Ojej, ojej”
8.55 Film dla nlesłys2ących: 

„Wielki przewrót” (2)
3.55' Powitani#
10.00 CNN
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn przechodnia"
11.00 „Klasztory polskie”
11.30 Podróże w czasie i prze

strzeni: „Cudowna planeta” (10)
12.20 „Zwierzęta wokół nas”
13.00 Espress Dimanche
13.15 „100 pytań do...”
13.55 „Rebusy” — teleturniej
14.15 Kino familijne: „Nonni 

1 Manni” 01) --  seria! prod. 
niem.

15.03 „Do trzech razy sztu
ka”

15.35 Benefis Mikołaja Gra
bowskiego

16.20 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Za chwilę dalszy ciąg 

programu’’: — progam Wojcie
cha Manna 1 Krzysztofa Ma
terny

17.10 „Bliżej świata”
18.00 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Afbertville ’92 — łyż
wiarstwo szybkie 3 km k >b et

— hokej: Niemcy -  Finlan
dia

19.00 „Wydarzenie tygodnia”
19.30 Galera Dwójki
20.00 „Godzina szczerości”

: 21.00 Panorama ,
21.25 „Co się stało x ciocią •

Alicja?" — film w
USA 101 min.) -j,

23.C9 Studio Jaszow® *■**
ki

24.00 Panorama

PROGRAM I

3 59.50 Zimowe Igrzysk* 
pijskie Albertynie 92 
30 km. '— mężczyźni 
jedynki — mężczyźni — 
mężczyzn

13.25 Wiadomości i.Mf
13.35—16.00 Telewizj* 00 

cyjna
13.35 Język fran.
14.15 Język niem.

Język ang. 
Uniwersytet n*‘

prop

14.50
15.30

ski
16.00 Studio T
16.15 „Luz”
17.15 Teleezpres* u
17.35 „Rock — ezprea*
18.10 T'”— ----W7

rżenia”
18.45
19.15
19.30
20.03

„Kraje, narody,

„Alf”
Dobranoe 
Wiadomości , 
Teatr Telewizji "

nald Duncen — „Próba
21.20 Program publ.' (Mjf 
21.45 Zimowe Igrzysk* 

pij sicie Albertvil.le 92
— hokej: Kanada— SżW*J
— podsumowanie dnia

23.35 BBC

PROGRAM IX

16.25 Powitania
15.30 Panorama
16.40 „Biuro, Biuro"

*erial c 0 ‘
17.05 Zimowa Igrzysk* jj 

pijskie Albertville 93 — h° 
CSRF -  Francja - 
szybie i e — 500 m. kobiet

18.05 Program lokalny 
18.20 Zimowe Igrzysk* ~  ^

pijskie Albertvi‘lle ’92 —
WNP _  NORWEGIA -  S>

!fl>'

konkurencji porannych
W

fili*

19.25 Zapraszamy do *’
ki”

19.30 Język niem.
20.00 „Sąsiadzi”
21.00 Panorama
21.25 „Będzie Bolato” 

fab. prod. fran.
22.50 „Złych na was *e: 

niołów” — film dok.
23.25 Doktor Anatolii ^  

rawski ■— 2 seans
24.00 Panorama

t?

ro x k o ż o m a z

DALSZY CIĄG ZE STR. 11

jak dochodź# do przekonania, poważniej niż chce pan to okazać.
Po tej uwadze sierżant skierował na twarz dziennikarza uważne 

spojrzenie, jakby chcąc przeniknąć co kryje się za jego słowami, 
ale już nie zaopatrzył go żadnym komentarzem.

Zerwała się z tapczan a, ale zaledwie zdołała usiąść. Bezradttf®? 
ruchem ujęła głowę w obie dłonie 1 starała się opanotf*. 
wewnętrzne rozdrażnienie. Dopiero jednak po dłuższej eh'*11, 
wydało się jej. że daje sobie a nim radę, więc uniosła gl°^f
i rozejrzała się po pokoiu. ^

Ujrzała znane sobie otoczenie, wyraźnie widoczne w padają*^' 
z okna świetle pełnego dnia. Bryły mebli połyskiwały w hjj, 
politurą. Kolorowi plamy obrazów rozpraszały barwami sel®^. 
nową jednostajność tła ścian, a wiszący zegar tykał m iss0'* 
i uspokajająco.

Ale kiedy spojrzała na rozciągający się pod stopami dyWłflJ 
nagły 1 gwałtowny, niby wybuch pocisku, skurcz strachu 
rwał z jej ust okrzyk przerażenia.

Tuż przed sobą, o kilka kroków od swych nóg ujrzała 
jaszczurkę. Z wolna przebierała krzywymi łapkami ciągnąc  ̂
sobą długi, zwężający sie ku końcowi ogon. a. z uniesionego , 

■•góry łba spoglądała na nią para wypukłych, nieruchomych °c7‘„, 
•.'Wkrótce zatrzymała się, ale nadal nie oouszczając pyska 

trywała się w nią tępym, nieruchomym spojrzeniem.

Niby zahipnotyzowana, nie odrywała od tego obrazu wzrok'1: 
Dopiero odległy dźwięk samochodowego sygnału, jaki dol®^. 
* ulicy, jakby ją ocknął. Z cichym okrzykiem zarwała sie *. 
nogi i odruchowo rozejrzała dookoła; jakby dla stwierdzeń1, 
gdzie się znajduje. Kiedy zaś znów skierowała spojrzeń.!® 51 
dywan, niczego już na nim nie było...

Rano zadzwoniła Basia Głębocka, towarzyszka owej rowerowej 
wycieczki, w czasie której poznała Oskara. Powodem telefonu 
była propozycja wzięcia udziału w wyprawie na grzyby, jaką 
postanowiła zorganizować grupa koleżanek.

— Wybiera się dziesięć do dwunastu dziewcząt, musisz ko
niecznie jechać z nami!

— Ależ chętnie, tylko ezym mamy Jechać i dokąd?
—■ Samochodami do lasu, około dwudziestu kilometrów od 

miasta. Ziomek twierdzi, że z pustymi rękami nie wrócimy!
— A więc nie same dziewczęta? — zawahała się Nora. — 

Bierzecie i jego?
— Gdyż zna miejsca, gdzie można znaleźć ich dużo! Obiecuje 

je wskazać!
— Czy jesteś tego pewna?
— Dlaczego miałby nas oszukiwać? Wczoraj przysiadł się do 

rrmle i Kryski z tą propozycją, ofiarowując przewodnictwo i swój 
samochód. Kryska ma mazdę, a jedna z dziewcząt „malucha”, 
więc miejsc będzie dość! Nie zapomnieliśmy też o tobie!

— I pan magister nie protestował? o— z ironią spytała Nora.
— Ależ przeciwnie! Sam wspomniał o tobie! Zdaje się, że 

niezbyt go lubisz, ale nie musisz chodzić z nim po lesie. 
Zresztą uknułyśmy mały spisek, postanawiając poruczyć mu pil
nowanie wozów.

— Kiedy sie wybieracie?
— W najbliższą niedzielę i to o szóstej aby wcześniej być na 

miejscu!
— To mniejsza, ale...
— Wjem, - wiem..., — przerwała jej Basia. — Wahasz ■ się, bo 

twój Óskarek. zostanie bez opieki. Ale_ mamy zamiar wrócić w 
obiadowej porze, • więc nacieszysz się nim po południu. Postano
wiłyśmy jednak, że jadą tylko dziewczęta, bo chłopcy zamiast 
grzybów, zaraz zaczną szukać miękkiej trawy i krzaczków!

Ostatecznie Nora obiecała uroczyście, że nie zaśpi i będzie na 
czas gotowe.

Po, powrocie ® obiadu, zmęczona upałem, wzięła prysznic 5 
wyciągnęła się na tapczanie. Po odbytej kąpieli była przyjemnie 
rozprężona a także i nieco senna. Oskar miał przyjść dopiero 
wieczorem, było zatem, sporo czasu na drzemkę. Podciągnęła wiec 
pod głowę jedną s kolorowych poduszek dekorujących taoczan. 
ściągnęła pod szyją klapy szlafroka i skulona na boku, wkrótce 
zapadła w zamroczenie półdrzemki. Spodziewany sen jednak nie 
nadchodził,- a co gorsza, zaczęła odczuwać początkowo ledwie 
uchwytny, potem coraz silniejszy niepokój. Dziwnie trudne do 
określenia oszołomienie, zanik jasności myśli, coraz bardziej 
wzmagając® się rozdrażnienie i ów Wzmagający1 się dokuczliwy 
niepokój, eoraa bliższy przerażeniu. *

Roztrzęsiona osunęła aię na tapczan i z twarzą w p o d u si 
wybuchnę!® płaczem,

. . r*r

Wiadomości, jakie Humański przywiózł z Warszawy, w 
dziły Poszwę w głęboką zadumę. Przeszłość bowiem Dzieżgo*1’* 
nie była wolna od plam, z których poważniejszymi były d* 
paroletnie wyroki za włamania i jedno śledztwo, umorzon® h 
braku dowodów. Zdarzenia te pochodziły wprawdzie » davrnfcJl 
lat, potem bodaj urwał tego rodzaju działalność. Powodem 
było zapewne, założenie własnej wytwórni witraży, gdyż % 
przednio pracował w tej branży, początkowo jako praktyka^, 
a potem czeladnik. Po pewnym czasie zwinął jednak nie 
gorzej prosperujący zakład i przeniósł się na ziemie zachodh*

długo rozważał zamiar przeprowadzenia kolejnej 
anem Kosmą, miejsce jej odbycia jak i aspekty tem*V.‘

Sierżant
mowy z panem _____________ _____ ___ ___ ___ ________ .
zanim doszedł do przekonania o celowości takiego spotkanej 
Ostatecznie uznał, że zwłoka niczego mu nie da, natomiast ieP>- 
będzie nie wzywać Dzieżgonia, a odwiedzić go powtórnie.

Ten_ w telefonicznej rozmowie prowadzonej burzliwym i P1® jj 
uprzejmym tonem, wyraził życzenie by sierżant nie naobod^ 
go w . warsztacie, gdzie ma ważniejsze rzeczy na głowie, a 
szedł raczej — skoro już musi a nim gadać — do jego d®®*1”] 
najlepiej późnym wieczorem, kiedy już nie będzie jego doch<v 
dzącej gospodyni.

Poszwa znał wskazaną mu ulice. Bv?a to peryferyjna dzćelP^ 
większych parcelach, użytkowanych przeważnie p-zez 

ników, a więc pełna sadów i licznych oszklonych cieplarni.

Jeszcze gorzała wieczorna zorza, przeświecając czerwonej 
blaskami pomiędzy koronami owocowych drzew, kiedy odsz«k® 
wskazany numer i minął furtkę. Biegła do niej krótka alejk*-.. 
wylotu której bielały ściany parterowego domu z krytą werai**33 
oplecioną gęstwą liści dzikiego wina.

Wstąpił na werandę, ale cień Jaki rzucały Uście nie pozW*^ 
dostrzec dzwonka, więc zapukał do szerokich, oszk!onveh drsb^. 
Nikt jednak- nie- zjawiał się, powtórzył zatem stukanie,, 
r®s®m mocniej, .ale nadal bez skutku. Jednak znalazł j
dzwonek,' a ktędy .go. nac?snął. usłyszał jednocześnie jego’ 
odg?o« T .głębi domu. ’ Wszakże i ' na ten ; sygnał nie 
odpowiedzi. ;

(eć*1


