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BIS „U PANNY ADY”  14
M amy dla Państwa wielką 

niespodziankę. „Bal u pan
ny Ady”, który odbędzie 
się  ̂ 14 lutego w „Burger- 

Box”, uświetni występ mistrzow-

•MJtLŁM.

ca Towarzyskiego w Płocku.; Po
staramy się. aby zasiedli także w 
jury, które wybierze najlepszą pa
rę taneczną spośród Państwa.

Będzie także pokaz mody, któ
ry. tak się podobał na poprzednim 
balu. „Galeria M” zaprezentuje 
nowe kreacje z jedwabiu łódzkich, 
projektantek, które po pokazie bę
dzie można kupić w salonie przy 
ul. Grodzkiej 2. Nowe suknie ślu-

n

sklej pary w tańcu towarzyskim 
— Ewy I Piotra Czarneckich. O-
glądaliśmy ich jako zwycięzców 1 
Międzynarodowego Turnieju Tań-
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fcne i. do komunii przygotowuje 
także . Biała Dama” z ul. Wyszo
grodzkiej 28 w Płocku.

Wszystkim uczestnikom balu 
przypmęmy kotyliony — oddziel* 
n;e paniom, oddzielnie panom. 
Będzie tanie? kotv*ippćw i kon

kurs na najbardziej dobraną pa
rę kotylionową. . .

Zwycięzcy wszystkich konzu. - 
sów mogą liczyć na cenne ûpo
minki, ufundowana tym razem 
przez następujących sponsorem.. 
firmę ,.Copi-FIex” zajmującą ^  
sprzedażą kserokopiarek, autory
zowaną stację obsługi i salon. 
surzedażv „Toyota” z podołocts.nn 
Gór. firmę „Ba1ex”, „OptimaT -- 
zajmujący się robotami  ̂ energe
tycznymi, do której należy także 
restauracja „Burger-Box” i .n-" 
zawodną Pracownię Sukien S ło 
nych i Komunijnych „Biała Da
ma” oraz „Galerię M”.

Zaproszenia w cenie -ICO tys. zł; 
w cenę ich wkalkulowano 
jest menu: czerwony barszczyk z 
pierożkami rayioli, zraz włoski z 
frytkami i zestawem surówek, 
duńskie lody i zimne naboje. Do 
zobaczenia na tam.

Warna Ada

RZĘCH R A Z Y  SZTUKA
r  *Ja d w ‘e godziny szacow ał czas w ybon  ze .o .spotkania p.łobhi h

ąanych prow adzący sesję Janusz  Mościcki. «>{ w biedzie, ł tin z  i- 
e °hrady  trw a ły  p raw ic  drugi* tyl*.

WALKA n u  OCH DAM

.jE *-0 zastąpi Tadeusza Tawor- 
deszcze na kilka dni orze i 

V.,D -miasto” mówiło n dwóch 
- dydaturach: Grażyny Przy-
juskiej-Wendt, .i Franciszka Wiś- 
]ewskiego. Ona z ZChN. on z PC

skięgo Klubu, Radnych • W
imieniu OKB. mam Zaszczyt i 
przyjemność zgłosić kandydaturę 
pani Hanny. Witt-Pąszta na stano
wisko przewodniczącego Rady 
Miasta Wszyscy znają-panią Han
nę, znamy, jej -zaangażowanie, spo
kój,- opanowanie, kulturę i zdol

\ cii ; ( " av /.Łtń. da.-u> k i uh  
byliśmy na to przygotowani. Nie 
było jednak naszym celem ubie
ganie sie o tę funkcję za wszel
ką cenę. Dlatego też po. dokład
nym rozpatrzeniu wszystkich as
pektów sprawy, postanowiliśmy nie 
przedstawić naszego kandydata, a 
poprzeć kandydata Niezależnego 
Klubu Radnych. Pani Grażyna 
Przybylska-Wendt widząc konie
czność zrńian w wyraźnie określo
nym kierunku daje bardzo duże 
gwarancje ich przeprowadzenia z 
myślą o sprawnym funkcjonowa
niu Rady — zakończył radny Mi
lewski.

Odbywa się głosowanie. Z py
tanych przez „TP” osób, jedynie 
radny Kijek postawił na wynik 
nie rozstrzygnięty. Mamy 45 rad
nych. Na sesji obecnych było 39. 
Przewodniczący musi uzyskać w 
głosowaniu tajnym bezwzględną 
większość, czyli 20 głosów. Panią 
Grażyn-.- grzybyIską-Wenct , iĄ';- 
ptnid "iś :yr.arycU, "•p&.wśą* rh:,-. 
Witt-Paszlę — ii, 9 wstrzymało 
sie !vi głooł « t glos był ńi-eważ*
nr-.

W Radzifc nastąpił pat Postano
wiono przeprowadzić drugą turę 
g-osowania. Nikt jednak nie zgło
sił nowej kandydatury. Radni 
mieli wybierać między tym sa
mym duetem Niektórzy mieli 
wątpliwości, czy taka sytuacja 
jest zgodna i regulaminem, Zo
stali przegłosowani: wybieramy aż 
do skutku. Trochę h’-mo:u wniósł 
na sale radny Modzelewski, kiedv. 
z trybuny oświadcz--!, że jest za 
zmianami, wiec r.oorze manią 
WendtrPasztę.. (!> —

Drugie głosowanie także nie 
przeniosło rozstrzygnięcia. Obie 
panie zyskały no jednym głosie 
19:12, osiem osób wstrzymało się.
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WSPANIAŁE NAGRODY

f *> bjl nasz pierwszy bal 
od bardzo, bardzo dawna 
Mieliśmy ogromną tremę. 
Robiliśmy wszystko, by 7- 

go,,zinny  ̂ wieczór 31 stycznia u- 
atrakcyjnić Państwu maksyma’?- 
nie Czy nam się to udało? Każ
dy z uczestników ocenił sam. 
Myśmy pilnie ooserwowah i u- 
ważnie słuchali Pochwał i słów 
krytyki z równym zainteresowa
niem.
I Najpierw . więc o tym. co s;ą 

• T c y ę k c w ą rL  ca  A v.prs- 
zę na luzie.’ przystępną dla prze- 
ci tne; kieszeni, pomyślaną bar- 
dz:ej jako zabawa niż maraton 
tańca. Przebojem imprezy miał 
być i był rzeczywiście pokaz mo
dy. Przygotowywały go „Galeria 
M”. mieszcząca się przy ulicy 
Grodzkiej w Płocku i Pracownia 
Sukien Ślubnych i Komunijnych 
..Biała, Dama” z ulicy Wyszogrodz
ie A •• 33

D-a „Białej Damy” ten pokaz 
bvł ko'ejnv-n w !0-’etniej historii 
zakładu .Galeria M” istnieją od 
y-mnia' ubiegłego roku i mimo 
że -je i właścicielką -— MARIA 
GOLBł-AGH ‘uż kiedyś przygoto
wywała coś w tvm kształcie, moż
na uznać ten wysten za premierę. 
W tym celu o"zvwiozła najnow
sza prace łódzkich plastyczek, 
mieczy innymi słynnej LIDII CA- 
NKOWEJ. Większość szytych z

jedwabiu, o oryg.nainj.ci, taso: 
nach i modnych ko'o.ach. Naj
piękniejsze pokażemy w kole. nych 
„Kącikach mody” a kto się pos
pieszy. może zdąży kupić te mo

dele w u ale ii. la ... śe pokazu 
przebiegała w i.ytin znanej z sa- 

DAT,STY CIĄG NA STU *

Najpiękniejsza suknia ślubna 
kolekcji „Białej Damy”.

Najhardziej obdarowana d*1̂ ' * 
ezyną została Miss Balu — 22-lęt* 
nia Urszula 1'ahiszak.

Fot. S. Bąkiewic*

Kubissa z Klubu Radnych 
{^aieżnych potwierdził jedynie 
k1 J 0łt!ysły: — W imieniu mojego 
■̂.Jbu chciałbym zgłosić na stan-o- 
•sko przewodniczącego Rady 

G ast« pani a Grażynę P-zybv’sk?- 
.ęc’n1t, Działalność pani Wendt. 
s ’ ^St>'ot>w<>śe. jest Radzie ąow- 
kV , ” !e znana- Poza tym nasra 
k^fyYdatka dysponuje czasem, 

mogłaby poświęcić p acy .w 
itadzie.
cj^ astĆwnie głos zabrał Mieczy- 

^  Andruszkiewicz z Obywatel

ności organizacyjne. Jest także dy
rektorem Płockiej Orkiestry Ka
meralnej.

Więcej zgłoszeń nie było, ku za
skoczeniu niektórych obradują
cych. Szef Klubu Radnych PC — 
Mirosław Milewski, złożył jedynie 
oświadczenie, uzasadniające nie
jako brak kandydata PC. — Skła
dając wniosek o odwołanie, prze
wodniczącego mieliśmy na uwa
dze jedynie poprawę zasad funk
cjonowania Rady, Za propozycja
mi zmian powinny iść propozycje

■■■■■■i

PŁOCKA POLICJA Uh 15 MIEJSCU W KRAJU
I nstytut, Badań Opinii i Ryn

ku „Pentor” przeprowadził 
niedawno sondaż na temat 
organów ochrony porządku 

i poczucia bezpieczeństwa w spo
łeczeństwie. Przeprowadzono , go 
na reprezentatywnej dla dorosłej 
ludności Polski tysiącosobowej pró
bie. Możliwe, że, jakiś mieszkaniec 
naszego województwa odpowiada? 
na postawione dwa pytania;

Czy policja Iep;ej dba o bez
pieczeństwo Pana (i) i Pana (i) ro
dziny niż dawna MO?

Widząc policjanta na ulicy od
czuwa Pan (i) sympatię. niechęć, 
czy obojętność?

■ (Dzimnifęfirskę WydmmiczdP 
S p ó C a z i e M a t & r a e y

OGŁASZA KONKURS OFERT 
NA WYKORZYSTANIE KAWIARNI

r

1

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ TERMINIE DO 29. 02. 1992 r. 
W REDAKCJI "TYGODNIKA PŁOCKIEGO''

PŁOCK; STARY RYNEK 27
t ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA

Badania wykazały, ze niestety 
iiiiuc/.x,Uiicy Ai.ejj;iUiiu ■ '-..cntraiiiego. 
u do takiego należy zanczyc wo
jewództwo piock.e, mają najgorsze 
zdanie o policji, choc w niektó
rych kategoriach .Wyniki te są 
zróżnicowane. Ugółhie 52% pyta
nych rńe zauważa różnićy między 
policją a dawną MO, a 66% wi
dząc poLcjanta odczuwa .obojęt
ność.

Bą to jednak dane ogólnopol- 
sk.o. \i naszym województwie 
sprawa wygląda nieco inaeżej. choc 
żądnej sondy na ten temat nie 
przeprowadziliśmy, o  stanie, n,e 
tylko bezpieczeństwa, ale całej 
płockiej policji, wypowiadał się na 
zorganizowanej w bud.ynku KWP 
w Płocku konferencji prasowej Ko
mendant Wojewódzki Policji — 
insp. MACIEJ KSJACKIEWICZ.

— Stan bezpieczeństiva w na
szym województwie — stwierdził 
— przedstawia się nie najgorzej, 
jesteśmy na piętnastym miejsca 
w kraju. Mimo trudności, z jakimi 
się borykamy, mamy spadek prze
stępczości i jednocześnie wzrost 
wykrywalności przestępstw. Nieste
ty, przy kłopotach, jakie nam sję 
rysują w związku z ograniczenia
mi' budżetowymi, będzie nam bar
dzo trudno w bieżącym roku zre
alizować nakładane na nas zada
nia. Niemniej jednak podjęliśmy 
działania modyfikujące pracę okre
ślonych służb. Powołaliśmy zespół, 
który diametralnie pozwoli nam na 
ograniczenie niewielkiej mimo 
wszystko bazy służb logistycznych, 
takich 'jak:. zaopatrzenie, inwesty
cje. łączność, kadry, wydział pVe-' 
zvdialnv, które to komórki będą 
działały w Komendzie Wojewódz
kiej na zasadzie obsługi tej ko
mendy, a także komend rejono
wych i komisariatów. Na te jed
nostki nakładane sa regulamino
we obowiązki przeprowadzania 
kontroli, zabezpieczenia łączności, 
prowadzenia dokumentacji i pracy

sayf rowo-kodowej, prowadzania
działalności poczty specjalnej. Bę
dziemy starali się wygospodarować 
etaty, na bazie których utworzy
my korhórki. działające w  terenie.

Na prawidłowe zabezpieczenie 
sianu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego mą wpływ właściwa
organizacja służby i dobre jej peł
nienie przez funkcjonariuszy. Dla 
usprawnienia działań policji przy 
zagrożeniu przestępstwami gospo
darczymi powołano dziesięcioosooo- 
wą komórkę zajmującą się śc ga
mom tych . wykroczeń. Straty spo
wodowane przestępczością gospo
darczą wyniosły w ub. roku pra
wie 11 mld zł i chodzi tu głównie
0 zagarnięcie mienia społecznego 
Wykrywalność w tej grupie wy
niosła 75.4% i jest wyższa ol 
średniej, z 1990 roku. Według sta
tystyk wykrywalność w przestęp
stwach kryminalnych, do których 
m.in. zalicza się rozboje, włama
nia do obiektów prywatnych, spo
łecznych, kradzieże mienia prywat
nego wyniosła 50,2 %, co daje wy
nik wyższy o 6,1% od 1900 roku
1 o 8.1% od średniej krajowej. Na 
gorącym uczynku przyłapano 625 
sprawców (208 — w Płocku i 163 
w Kutnie), służby prewencji zlik
widowały 56 melin, zatrzymały 5211 
osób nietrzeźwych i sporządziły 
581 wniosków do kolegium ds. 
wykroczeń za zakłócanie porządku 
publicznego. Niepokojący jest 
wzrost przestępczości nieletnich, 
którzv_ w ubiegłym roku dopuścili 
się 735 przestępstw. Zagrożonych 
demoralizacją jest 1102 nieletnich, 
nad 128 policja trzyma nadzór.

— Z terenu Płocka powiedział 
Maciej Książkiewicz — wywodzą 
się sprawcy najpoważniejszych 
przestępstw* Ciekawym zjawiskiem 
jest sprawa kojarzenia miejscowych 
grup przestępczych z elementem a 
sąsiednich województw czy obco
krajowcami. Patrząc na geografce 
zagrożenia, będziemy kierować s -

iy i środki Lam, gdzie jest ono naj
większe. Nową formą przesteP^0-' 
ci, wywodzącą się z oszustwa P°' 
datkiwego, skarbowego jest uszka
dzanie, podpalanie czy zgłaszanie 
kradzieży własnych samochodów 
bądź też pozorowanie włamań o 
obiektów, po to. by z ubezpiecze
nia wyłudzić pieniądze. Osoby, km- 
re podejrzewamy o coś takieg > 
są bardzo agresywne.

WZROST AGRESJI
Widoczny jest niemal u wszysl 

kich osób, w stosunku do ktoryc 
musi być przeprowadzone 
wanie, są one agresywne sto
sunku do swoich ofiar. Płocs: 
zagrożonym miastem także . 
względu na istnienie w nim zaK “ 
du karnego, który jest _ T'pcy'p o 
wiezieniem dla recydywistów. *
pelnianie przez nich kolejny- 
przestępstw umożliwiają ,prze 
ki, z których recydywiści _ cz 
nie powracają. W tej chwili p0% , 
kiwane są 23 osoby z zaHa.ot0  
karnych. W ubiegłym roku udz , ,,, 
no ponad 1600 przepustek, w Q 
z „przepustkowiczów” popet 
przestępstwa, które udało sie v 
licji wykryć, ale przecież zf  ć 
jest ta ciemna strona. Jak, tw __ 
cizi insp. Maciej Książkiewicz  ̂
nawet udowodnienie dzisiaj P ;  
stepcy dokonania przesteps|}^" 
bezpieczenie dowodów, śladów, 
również stwierdzenie, że ws ̂ tórV 
należy do poszukiwanego- 'r j .
jest winien, stwarza ogromne , 
nosci. ,«• .> f

Wiadomo, ż-> obecność P°k ' _a 
r".' i-ur— d r '”'ł3 dennmnnac 
przestępcę. W miarę zadowa 
sWuacia iv naszvm miesc , “ei 
czaca działalności , prew^ 7rnja. 
fimkciońariusżv‘ może u*-c 
nie. W planach jest bowienL ’ en- 
dacja płockiego Oddziału
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APEL DO SPOŁECZEŃSTWA 
WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO

Dramatyczny stan budżetu państwa wymusza potrzebę podję 
eia pilnych działań w ochronie zdrowia. W związku z tym infor
mujemy mieszkańców województwa płockiego, że decyzje, które 
zostaną w najbliższym czasie wdrożone w życie, mogą się okazać 
zabiegiem bolesnym, ale są niezbędne do dalszego funkcjonowa
nia systemu ochrony zdrowia.

1. Wzmocnienie działań podstawowej opieki zdrowotnej nastąpi 
poprzez zmniejszenie dostępności do świadczeń specjalistycznych.

2. Z dniem 1 maja br. zostaną wycofane z lecznictwa otwarte
go karetki transportu sanitarnego. W związku z tym placówki 
wiejskie, gminne i miejskie nie będą dysponowały środkami tran
sportu przeznaczonymi do zabiegów domowych.

3. Nastąpi ograniczenie przewozu chorych karetką jedynie do 
przypadków, w których stan zdrowia chorego bezwzględnie uza
sadnia wystawienie zlecenia na przewóz.

4. Dla zapewnienia funkcjonowania niezbędnej bazy szpitalnej, 
część łóżek zostanie na okres przejściowy wyłączona.

5. Nabiegi operacyjne zostaną ograniczone do przypadków ra
tujących życie.

6. Jest naszym pragnieniem, aby każdy z pacjentów przekazał 
do kasy szpitala dobrowolną wpłatę pieniężną. Ze swej strony 
obiecujemy konsekwentne przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

7. Zostaną wyeliminowane sytuacje, w których pacjent będzie 
przebywał w szpitalu tylko ze względu na brak opieki domowej.

8. Nie wprowadzimy ograniczeń w przyjmowaniu i operowania 
przypadków zagrażających życiu ludzkiemu. -Zostaną dochowane 
w tym zakresie wszelkie zasady sztuki lekarskiej.

Niełatwy był to wybór rozwiązań, ale niestety konieczny dla 
zabezpieczenia minimum opieki medycznej. Nasze działania, któ
re wymusza stan finansowy służby zdrowia, mają jednocześnie 
charakter reorganizujący. Ich niezbędność jest wynikiem szcze
gółowych analiz organizacyjnych i ekonomicznych, a na dzień 
dzisiejszy jest jedyną możliwą alternatywą do przyjęcia.

Mamy nadzieję, że z chwilą rozpoczęcia reformy opieki zdro
wotnej i wprowadzenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych, zosta
ną zlikwidowane obecne trudności w służbie zdrowia, której cię
żar utrzymania ponosi wyłącznie budżet. Państwa.

GŁÓWNY LEKARZ WOJEWÓDZKI 
Krzysztof Hortyński

WOJEWODA PŁOCKI 
Jerzy Wawszpzak

VI0LETTA VIL LAS W pI S c KÛ
Po koncercie Michała Bajora niedziulki teatr ugodził się od- 

w miniony poniedziałek, na dać scenę do dyspozycji mia- 
deskach Teatru Dramatycznego sta. Płocki Dom Kultury jest w 
w Płocku spodziewana jest Vio- trakcie ustalania termmów wy- 
letta Villas. Organizator impre*- stępów takich gwiazd estrady, 
zy — Płocki Dom Kuituiy przy- jak: Edyty Geppert, Tadeusza 
gotowuje występ na dzień 2 Nalepy, Stanisława Sojki, grupy 
marca, też w poniedziałek. Cena ,,Dżem”. Popieramy inicjatywę 
biletu — 50 tys. zł. Bliższe łn- teatru i czekamy na gwiazdy, 
formacje w PDK, tel. 2-5-lfi.

Dwa ra^y W m esiącu w pó- . (mab)

W MZRiP

ZACISKANIE PASA
Ogólnokrajowe trudności gospo

darcze, brak jednoznacznych zasad 
ekonomiczno-finansowych w fun
kcjonowaniu przedsiębiorstw i za
tory płatnicze zdecydowały o pod
jęciu przez kierownictwo Mazo 
wieckich Zakładów Rafineryjnych 
i Petrochemicznych dość ostrych 
działań oszczędnościowych. Najpo 
ważniejsze cięcie to ograniczenie 
planu inwestycyjnego na ten rok 
piawie o połowę, Z planowanej 
kwoty 1,3 bln złotych na tegoro
czne inwestycje pozostało 721 mi
liardów. Kontynuowanych będzie 
jedynie 6 najpilniejszych zadań.

Nie będzie się też kupować ni
czego „na zapas”, ograniczając się 
w wyaatkach na rzeczy niezbędne 
do utrzymania bieżącej produkcji 
Zawieszone bądź znacznie ograni-' 
czone zostały także prace badaw
czo-rozwojowe o ciia-akterze przy
szłościowym. W trybie pilnym do
konana zostanie weryfikacja prac 
emontowych zaplanowanych na 

ten rok. oczywiście pod katem ich 
zmniejszenia i minimalizacj kosz
tów. m.in, poprzez lepsze wykorzy
stanie własnego potencjału remon
towego.

Zaciskanie pasa w „Petrochemii” 
odczują też zapewne odbiorcy jej 
produktów szczególnie ci którzy

zaiegają z zapłatą. Kombinat pro
dukować będzie przede wszystkim 
dla tych, którzy płacą. Niektóre 
asortymenty produktów mających 
słaby zbyt lub zamawianych przez 
niesolidnych płatników mogą zo
stać poważnie ograniczone lub na
wet zupełnie wycofane z produk
cji. Wprowadzone zostaną posu

nięcia oszczędnościowe w samym 
kombinacie, w zakresie zużycia 
energii elektrycznej, gospodarki 
odpadami ltp.

Ogólnie rzecz ujmując, ograni 
czenia te obowiązywać będą do 
czasu wyjaśnienia się sytuacji. 
Chod2i przede wszystkim o stabi
lizację dostaw ropy ze Wspólno
ty Niepodległych państw (inter
wencyjne zakupy ropy na ryn
kach zachodnich nie mogą być re
gułą) i przekształcenie MZRiP w 
spółko. Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych nie zaakceptowa
ło opracowanego i przesłanego mu 
w połowie ubiegłego roku statu
tu  ̂ spółki. Sprawa powinna wy
jaśnić się jeszcze w tym kwartale.

Istotne znaczenie dla przyszłości 
kombinatu będą miały także no
we zasady funkcjonowania jedno
stek gospodarczych, opracowywa 
ne obecnie pr;zez rząd.

(e)

Śl a d e m  n a s z y c h  p u b l i k a c j i

KRÓLESTWO J U Ż  NIE ODCIĘTE
W związku z ukazaniem się 

artykułu pt. „Królestwo od 
świata odcięte” w „Tygodniku 
Płockim” z dnia 12 stycznia 
1992 r. Telekomunikacja Polska 
S.A. Zakład Telekomunikacji w 
Piocku wyjaśnia, że powtarza
jące się uszkodzenia telefonu 
136-81 we wsi Ślepkowo Kró
lewskie spowodowane były 
dwukrotnym zerwaniem prze
wodów telekomunikacyjnych o- 
raz dwukrotnym wycięciem ka-

ula na odcinku 2UG m pi zez nie 
znanych sprawców. Każdorazo
wo musiała być więc naprawia
na sieć zewnętrzna, co z kolei 
utrudniało szybkie usunięć.e a- 
warii.

W chwili obecnej linia we 
wsi Ślepkowo Królewskie jest 
naprawiona, łącze sprawne 
telefon działa prawidłowo.

Dyrektor
mgr inż. MAREK OLKUCKI

ANILANA ZA SŁABA 
DLA PETROCHEMII

W spotkaniu piłkarzy ręcznych 
między łódzką Aniiana i Petroche
mią. stawka był awans do fi
nałowego turnieju q Puchar1 Pol-

J2 i *

ANILANA: Pietrasik, Stana-
szek — Worbert 3, Wróbel 6, Ję- 
draszczyk 0, Wójcik 6. Wasiak I. 
Matyjasik 3, Stcglióski 0. Willi-

-msuT.rrńearmsH BB55 -

Z POLICYJNEJ KRONIKI
SKRADLI SAMOCHÓD moehodów i jednego do kiosku

Ruchu, dokonanych w okresie od 
Pięćdziesiąt cztery miliony zło- 9 do 29 grudnia ub. r. Poszkodo- 

_Ł it wanyrni byli właściciele: samo
chodu Audi — Leon W., samocho
du Volvo — Krzysztof W., samo
chodu Nissan — Tadeusz B„ Polo
neza — Zdzisław B., Łady — Zbi
gniew K. oraz Fiata 125p — Da
riusz S. Czynności policji ustaliły, 
że sprawcami tych przestępstw by
ła grupa nieletnich: 14-Ietni Ro
bert S„ Artur S., Radosław J.. 13- 
letni Piotr S. i Mariusz R. oraz 
12-letnl Ireneusz N. i Wioletta S.

tych stracił mieszkaniec Płocka, 
Wojciech K. 30 stycznia około 
godz. 20.00 nieznani sprawcy skra
dli mu z ul. Sucharskiego samo- 
ehód FSO 1500 koloru bo. do — nr 
rej. PBC 0084.

UTONIĘCIE

Przy brzegu Wisły w Wiącze- 
minie Polskim, gm. Słubice, 1 lu
tego br. Krzysztof F. znalazł w

26:27 (15:1.1)
Bo 5 min. gra była równorzed- 

1 na, ale ‘kilką minut nożnie i uwi
doczniła się przewaga oierwszo- 
I.gowców i oni do końca pier
wszej noło-wy nadawali ton grze.

W drugiej płocczanie dali trochę 
pograć” gospodarzom, którzy w 

ostatnich sekundach mieli szanse 
doprowadzić do remisu i szukać 
szczęścia w dogrywce. Jednak 
sprawiedliwości stało sie zadość 
wygrali goście 28:27. bo oni wła- 
śnie w tym spotkaniu byli zespo-- icanie kadry, 
łom Jepszym, chociaż wystąpili na 
parkiecie nie w pełnym składzie.

Marszałek. Gó
ral — Raczkowski 0. Dębski 0, 
Kisiel 3, Uniżycki 0. Sobolewski 

Stańczak 0, Wróblewski 3. Mi
chalski 7. Mokrzki 11. Kary: 
4 min.

Następne spotkanie ligowe Pe- 
o chemia rozegra w Warszawie z 

Warszawianka 12 lutego a - w nie- 
nziele 16 lutego na parkiecie w 
Płocku spotkanie: Petrochemia — 
Pogoń (Szczecin). Po tym meczu 
aąstao! krótka przerwa w roz
grywkach przeznaczona na spot-

W PŁOCKU

NOWE OPŁATY
T A R G O W E

Decyzją płockich radnych z 28. stycznia średnio o 50 proc. wzra
stają opłaty targowe na wszystkich targowiskach w mieście. Po* 
przednia kwoty ustalono w lutym 1991 roku, od tej pory mimo i-n* 
nacji, nie ulegały one Zmianie. Podwyższone opłaty targowe obowiązują od 1 marca.

Giełda samochodowa:

— przy sprzedaży — samochodu osobowego, ciężarowego — 100 tys. tl
— j.w. z przyczepą — 130 tys. zł.
— motocykla i motoroweru — 20 tys. zł
— ciągnika — 80 tys. zł.
— roweru — 10 tys. zł.
— opony od 1 szt. — 10 tys. zł. ,
— inne artykuły przemysłowe (sprzęt audiowizualny, dvwany. 

sprzęt AGD, mechaniczny itp.) — 100 tys. zł.
— obwoźne punkty gastronomiczne — 150 tys. zł.

Targowisko rolnicze:

Za wjazd z towarem bez zwierząt:
— samochodem dostawczym, ciężarowym, ciągnikiem —
— wozem konnym, samochodem osobowym — 15 tys. zł.

Za wjazd, wejście ze zwierzętami od sztuki:

30 tyc. zł

konie ■ 
krowy

40 tys. zł;
- 30 tys. zł.

Sprzedaż obwoźna I naręczna:
Przy sprzedaży:

— z samochodu ciężarowego, osobowego, dostawczego — 60 tys zł
— ze stoiska z odzieżą ('stelaż, ława. stolik i in.) — 40 tys. zł.
— ze stołu będącego na wyposażeniu targowiska — 30 tys. zł
— sprzedaż naręczna (z torby, pudełka) — 15 tys. zł.

Przy sprzedaży artykułów spożywczych:

— stoisko z owocami, warzywami, innymi art. spoi. pochodzenia 
zacr«n-cznego -  30 tys. zł. ,

— stoisko r owocami, warzywami, innymi art. spoż. pochodzenia
kraiowego — 15 tvs. zł. \

“  Stenem” - ^ t y f T h ’ ^  *PO*- pochod^ nia krajowego ! zagra-
— sprz-daż naręczna (z torby, pudełka itp.) — 10 tys zł 

złotvch” eda*y artykuMw gastronomicznych i napojów — 50 tys.
Sfł” vehŻ nahiału, art. ntlecztrskich, runa leśnego, ryb — 10 tys.
Snrzedaź drobiu żywem f bitego od sztuki — 5 tys. złotych 
Snrzedąż innych artykułów: y ’
Kwiatów:

— ogrodowych 'od jednego pojemnika) — 5 tys. zł.
~ ^ dne”° Pojemnika), rozsad kwiatowych ! wa-

Sprz-daż artykułów używanych (handel starzyzną) — 5 tys. zł.
(mgj.)

6 min zł zarabia obecnie pre
zydent Płocka — Andrzej Dret- 
kiewicz. Pensja podstawowa 
to 2.250 tys., resztę stanowi ru
chomy dodatek służbowy zależ
my od decyzji Rady Miasta. 
Kwotę tę ujawnił prezydent na 
ostatniej sesji Rady. Płoccy, raj- 
:.v.; chcijDłi v dać. mu uznaniową 
nagrodę. Prezydent nie przystał 
na propozycję twierdząc, że i

KIESZEŃ
PREZYDENTA

i tak w mieście krążą plotki o 
jego krociowych zarobkach.

(mgj)

Crom.)

wodzie zwłoki swojej babki, Ireny Na wniosek KRP w Płocku. Sąd 
K. zam. w Zycku Polskim gm. Rejonowy zastosował wobec nie- 
Słubiee. W dniu 30 stycznia opus- letnich Roberta S. i Adama T. 
ciła dom udając się w nieznanym środek zapobiegawczy w postaci 
kierunku. Przybyły na miejsce umieszczenia w Schronisku dla 
zdarzenia lekarz stwierdził, że Nieletnich, a Violettę S. umiesz- 
przyczyną zgonu było utonięcie. czono w Państwowym Pogotowiu

ŚMIERĆ na  drodze

Do tragicznego wypadku drogo
wego doszło 2 lutego w miejsco
wości Susk. Kierujący Nysą 31- 
letni Marek F.. mieszkaniec Sierp-

Opiekuńczym.

PODPALENIA W REJONIE 
ŁĘCZYCY

W ciągu jednej tylko nocy z 31
ca. nie dostosował prędkości do stycznia na 1 lutego, zaistniały 
panujących warunków drogowych trzy pożary w rejonie Łęczycy, z 
(oblodzona nawierzchnia) i woadi nieustalonych przyczyn — jak 
w pośl !zg. Samochód zjechał na stwierdzili przybyli na miejsce 
prawe pobocze i wpadł do przy- strażacy. W Tumie. gm. Góra św. 
drożnego rowu. Kie owca został Małgorzaty, w gospodarstwie Zdzi- 
przygnie iony przez p-zew a-ają- sława R. spaleniu uległ dach bu- 
cy się pojazd, w wyniku czego dynku gospodarczego, maszyny
poniósł śmierć na nrejscu.

I PO ... AUTOSANIE

W no^y z 2 na 3 lutego w miej
scowości Gierzno tl, gm. Piątek, 
uległ spaleniu pozostaw'ony na 
szosie autobus marki Autosan. 
Właściciel — Roman K., zam. w 
Parzeniu, gm. Brudzeń, poniósł 
straty w wysokości 150 min zł 
Do-hO',7. nie w te i , sp-awie pro
wadzi Komisa-iat Policji w Piąt
ku.

ZNOWU NIELETNI

PoMc-̂ an-i z KRP w Pło-ku u- 
stalili sprawców 6 włamań do sa-

rolnlcze, słoma, siano 5 cebula. 
Straty oszacowano na 600 min zł. 
Na terenie tej samej gminy, w 
Podgóvz<'cach, w gospodarstwie Je
rzego W. spaliła się obo-a 5 zgro
madzono zbiory wartości 350 min 
/ł. W Topoli Królewskiej nato
miast spaliły się skrzynie ogrod
nicze. nawozy sztuczne, przyczepa 
ciągnikowa i wóz konny. Tch wła
ścicielka Cecylia L straciła 500 
mTn zł.

Dalsze poszukiwania przyczyn 
ustaliły ponad wszelka wątpli
wość. że były nimi podpalenia. 
Czerwony kur przeniósł się więc 
z re:onu Drobina w okolice Łę
czycy.

(kat)

REMIS PIEKARZY Z PELIKANEM
Przygotowująca sie do wiosennej 2:1 — Giemienietew 

rundy rozgrywek Il-ligówa Pe- 2:2 — We wiór (głową), 
trochemia rozegrała w Łowiczu Płocczanie grali w następującym 
mecz soarringowy z miejscowym składzie: Pietrzak — Soczewka 
Pelikanem. Wójcik, Wewiór, Kwasiborsfei, Ma-

Spotkanie zakończyło sie wyni- jewski — Ganiósk%, Dylewski 
kiem remisowym 2:2 (1:1). (Więckiewic*). Pawelec, Zielma-

Majchrzak (były zawód- chowie* (Zieliński). Król (Bukow- 
nik Wisły) ski>.

1:1 — Gapiński (kamy) rora >

WIĘCEJ DRÓG

III KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
W związku z drastycznym ogra* 

niezsniem śrocilców finćińsowycii 
przeznaczonych na zimowe utrzy
manie dróg, Dyrekcja Okręgowa 
Dróg Publicznych w Warszawie, 
realizując wytyczne Generalnej 
Dyrekcji Dróg Publicznych z 
dniem 3 lutego 1992 r. wprowa
dziła — jak informuje mgr inż 
K. Pawlak, kierownik Zarządu 
Dróg w Płocku — następujące 
z imany w kolejności zimowego u- 
trzymania dróg krajowych:

Drogi o numerach jak niżej

przekwalifikowano z d.ugiei ko
lejności na trzecią kolejność zimo
wego utrzymania 
561 na odcinku Szumanie — Bie
żuń
56tt na odcinku Biełsk—Sierpc — 
granica województwa.

Kierowców korzystających z 
tych tras uprzedzamy, że mogą 
napotkać ha nich gorsze niż do-J 
tyehczas warunki jazdy. Apelu
jemy o ostrożność.

(jer)

Kursy komputerowe dla pedagogów
Wojewódzki Ośrodek Metodycz- krokomputerów, obsługa programu 

ny ^w. Płocku organizuje kursy Norton Commander, posługiwanie 
obsługi mikrokomputerów IBM się edytorem tekstu, arkusz kal- 
ł ia nauczycieli s^koł podstawo- kulacyjny, programv dydaktyczne 
wych | ponadpodstawowych. Te- I metodyka ich Ł S T  
matyka kursu obejmuje następu- Zainteresowanych prosimy o 
jące zagadnienia: podstawowe po- kontakt z WOM, teł. 293-14 . 
jęcia z zakresu informatyki j mi- " ł\\

rr-' - r - r,, 

POLICJA POSZUKUJE

-mummsBsom

26,4 min, 88 — 20 do 23^ min, 87 
w i r '

Tygodnik Płocki — Wydawca: Dziennikarsko Wydawnicza Spółdzielnia Pracy .Akapit^
w P iórku  A d i»  redakcji Płock S tary  Rynek 27 R edaktor naczelny: Ewa Jas iń sk a  
tel f7(ł «u łelcfrip dyżurny  255 S8 R edaguje zespół Ogłoszenia p rcy jm ują  M ura ogłoszeń:

' ’’ v ,i ,r '  Rynek ?7 le i 277 66 K utno, ul P « d r/e e /n a  1 G ostynin  pi Wolności 26,
■ ł «*« rsea Uł Konopnickiej 14. teł 23 45. Sierpc, ni Piastowska lla . tel 75 !3 68.

-  . 'I " ’*",,nnrrh nf̂  wraca, tastrzega sobie prawo dokonywaniaRedakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
air *«'» »’. n T7*Hfł !«SN nr Druk t *L..

Drukarnia Prasowa S.Ą. 02 332 Łódi ul. Piłsudskiego 8R

Płocka giełda samochodowa...
Większa liczba samochodów — 16,5 do 19,3 min, 86 — 15,5 do 

(blisko 500) Oraz sporo zawartych 16,9 min, 85 — 13 do 14,9 min, 84 
transakcji — tak jednym zdaniem —• 10,5 do 12,8 min, 83 — 9 do 10 8 
można opisać giełdę 9 lutego min.)&2 r

polonez rocznik 92 — 68 min, 91 
A oto ceny: — 59 min, 90— 52 min, 89 — 39
fiat 126o rocznik 91 — 28,5 min, do 43 o*111* 6 8 — 37 min, 87 — 32 

90 — 26,3 do 27,5 min. 89 — 25 do niln, 86 — 26 do 23 min.
łada samara rocznik 91 — 65 

min. 90 — 61 min, 89 — 52 min, 
88 — 42 min, 87 — 41 min 

zaporożec tawria rocznik 92 — 
50 min, 91 — 44 miń, (ale od Ro
sjan 27 min plus cło) 

skoda favorit rocznik 92 — 74 
min, 91 — 65 min 

oka rocznik 91 — 38 min 
ford sierra rocznik 84 — 55 min. 

escort rocznik 84 — 43 min, 
capri rocznik 83 — 39 min, fie

sta rocznik 86 — 56 min 
opel „ascona rocznik 84 — 52

min. kadett rocznik 86 — 55 min 
citroen bxl# rocznik 85 -  61 

min (mgj)

Wydział Operacyjno-Rozpoznaw- 
czy  ̂ KWP w Płocku poszukuje 
właściciela nw. przedmiotów, 
prawdopodobnie pochodzących z 
kradzieży. Są to: Krzyż Oficerski 
IV klasy. Odznaka Strzelecka 2 
napisem w jęz. rosyjskim, medal 
X-lecia, Złoty Krzyż Zasługi, Zło
ty Krzyż PCK. medal „Bojowni
kom niepodległości”, odznaka z 
napisem w jęz. rosyjskim „Sołtys”

as 136-ł r„ odznaka wojskowa (puł- 
kowa) w kształcie krzyża z wizę* 
runkiem przedstawiającym głowę 
orła. banknoty rosyjskie i eolskie 
~  rok e-misji w przedziale 1393— 
1940, monety o nominałach: rosyj
skim, polskim, niemieckim, fran
cuskim.

Informacje należy zgłaszać pod 
nr tel. Płock 237-51.

(kaz)

Rodzinie Zmarłego

dr ZBIGNIEWA JĘDRZEJEWSKIEGO
serdeczne wyrazy współczucia składają

SĄSIEDZI
004400

Koleżance MARII LUBCZYŃSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci OJCA

składają Dyrekcja, koleżanki i koledzy 
z Banku Gospodarki Żywnościowej 
Oddział Wojewódzki w Płocku

SA-46

TYGODNIK PŁOCKI STR. 2
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n
»  , saIe £>omu Technika w
xv^tłte-v’ 30 styczn|a szczelnie 

delegaci i zaproszeni 
li ' , Nl.e zabrak}o przedstawicie- 
sao^?Cke  ̂ prasy- Czekano na sen- 

a Jiu  ̂ znowu będą kogoś 
nikt' *y.wac? Teraz w tym mieście 
stroo**? P1'0?® być pewien swego 

}ivf„ Ka_ • Niespodzianek jednak nie 
ro^U  • ?gaci w miare spokojnie 
p-vk^awia ' 0 rolnictwie i ekologii Przede wszystkim.

PEŁNOMOCNICY 
, ZAGOSPODAROWANI

J ^ e  55 decYzią Rady Mini-' 
-o w  Delegaci Rządu ds. Refor- 
biRi- arnorzabu Terytorialnego po 

dwuletniej pracy przestali 
ich •Swe *unkcje. URM ocenił 
cj działalność pozytywnie." Zwró
ci się też do wojewodów z p"Oś- 
i arv? wykorzystanie umiejętności 
cv ^^^dczenia tych ludzi w pra- 
■ aia województwa.

*iB?.cki delegat -  Wojciech Ja- 
S io S k 1 dyrektor Biura Pelno- 
cKsreika ^ zadu — Waldemar Ry- 
CVniSl51’ podziękowali sejmikują- 
w?nAł brzedstawicielom gmin za 
Wct- ,acb- Wojewoda Jerzy Wa- 
utm^Zak Poinformował, że został 
otworzony przy UW Zespół ds. 

rządu, zajmujący się kon-

Bank samorządowy z uwagi na 
nieco odmienne zadania powinien 
mieć młodą, wykwalifikowaną ka* 
drę, bez rutynowych nawyków. 
Dyr. Kurzawa myśli, że odpo
wiednich ludzi będzie można do
datkowo przeszkolić. Wreszcie ba
za. Ze znalezieniem i adaptacją 
stosownych pomieszczeń, także nie 
powinno być kłopotów. Rzecz więc 
tylko ̂ w tym, aby zmienić men
talność ludzi i przekonać ich,: że 
warto zainwestować pieniądze w 
bank, którego znaczenie dla eko
nomicznego rozwoju regionu jest 
nie do przecenienia.

Dyrektor Kurzawa z Warszawy 
przywiózł wiadomość o kwocie 
miliarda koron przekazanej Pol
sce przez rząd szwedzki. Ma wes
przeć przetwórstwo rolno-spożyw
cze, wytwarzanie „zdrowej żyw
ności” j ochronę środowiska. 
Gminy mają szansę na uzyskanie 
tych pieniędzy pod warunkiem 
przedstawienia pomysłu, koncepcji 
i kosztorysu przedsięwzięcia za
wartego w jednej z tych trzech 
dziedzin.

Biblioteki Publicznej. Pytał, jak 
było naprawdę z odwołaniem wi
cewojewody Marka Makowskiego, 
jakim sposobem informacja ta 
trafiła do prasy. Okazała się zre
sztą nieprawdą, bo premier Mar
ka Makowskiego nie odwołał.

-Delegat Kępczyński ze Słupna 
donosił o wywozie piasku z wa
łów w Kępie , Polskiej. Kto go 
wywozi, komu I za s ile? Oczekiwał 
odpowiedzi na te pytania.

Ryszard Gortat z Czerwińska 
wystąpił w imieniu samorządu 
pięciu gmin. Mleczarnia w Giży
cach od: 3 miesięcy nie płaci, za 
mleko, rolnicy oczekują na inter
wencję władz województwa.

Delegatka Kaczmarek z Kutna 
zażądała od lekarza wojewódzkie
go wyjaśnienia kryteriów podziału 
środków budżetowych na poszcze
gólne placówki. ZOZ Płock no. 
otrzymał 3.5 'mld. a ZOZ Kutno 
2,5 mld, dlaczego?

DO TRZECH RAZY
DOKOŃCZENIE ZE STR. I musiał zrezygnować. — Dziękuję

za wybór, jestem pewien, że o- 
Zapewne byli to ci, którzy obu- gromna większość z państwa mo
rzeni powtórnym głosowaniem 
tych samych kandydatur, publicz
nie twierdzili, że oni swe zdanie 
już wyrazili (radna Pęszyńska, 
radny Kijek).

głąby pełnić tę funkcję lepiej niż

strzegł także potrzebę powiększe
nia przejścia z „zielonego rynku 
na ulicę Ostatnią. —■_ Dzieją się 
tam straszne sceny. Nietrudno stra-

ja. Dla dobra miasta, dla dobra cić pieniądze, a nawet życie 
pracy Rady nie będę dopuszczał powiedział. Poinformował tez ra -

GDZIE DWÓCH SIĘ BIJE...

Trzecia tura. Przewodniczący 
prosi o zgłaszanie nowych kandy

nych o tym, że wobec ostrych po
działów politycznych w Radzie on 
tworzy jednoosobowy na razie 
Klub Radnych NSZZ „Solidar- 
n,ość”.Radny Dylewski oświadczył, że 
wystąpi z Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego, jeśli me

Sarnorj
pfktaml i nomoca dla " gmin! Woj- 
funt • aas*óski natomiast obiął 
rzpn? Pełnomocnika ds. utwo- 
kowej Regionalneł Izb-y Obrachun-

Wreszcie Mieczysław Andrusz
kiewicz z Płocka punowme przy- 

SPECJAUZACJA W PREZYDIUM wołał sprawę „Stolbudu”. Zapytał
wprost: w czyim interesie leżała 
zaniżona wycena majątku wnie

sionego przez przedsiębiorstwo do 
spółki?

BANK sam orządow y

MalrWił ° nim dyrektor NBP — 
4Vn, aa Kurzawa, który zgodnie z 
wnifnie.m pr«zydium Sejmiku i 
Jan: °dv\ Przejął schedę po śo. 
a ^ b ^ ic m b o rs k im . bardzo ?.?- 
Cia 5 . '!anvtI1 W projekt powsta- 
nh banku. Tdea utworze-
(j,; .n:acówki bankowej przy u- 
jni e kapitału zagranicznego, za- 

s êdem województw. 
‘0t* Pich nawet rzeszowskie.

partnerem mó°łbv 
SKANDTNAVISKA ENSKTL- 

pana G. Olssona z 
°, . w Szwecji. W marcu 

do Płocka Rada Nad- 
zo-cza. banku. \

8;^* ^es-I inicjatywa ta powiedzie 
nią możliwość uzyskiwa-
t5 niZ9.l oprocentowanych kredv- 
a-s . di.a samorządów — powie
k i . dyr. Kurzawa. Zostanie u- 
to«r,10? a ^"0nsm;sja linii kredv- 
kutoCk 2 EWG. Do tej pory bra- 
cji . ^y^P^jalizowanych instytu- 
Pom a*ore mogłyby te nieodzowną 
d z V r i . . s e n s o w n i e  roz- 

uc 'wśród oczekujących.

WSfP . rzscZv sa warunkiem po- 
,nia Międzywojewódzkiego

kaarU Samorządowego: kapitał, 
mv‘a*. baza. Największe proble- 
S2a‘ !5k dotąd, sprawia ta pierw- 
ma’r,Po w*elu dyskusjach mini- 
zł. t ud2iiał określono na 100 min 
Wni^bymi słowy, tyle musiałaby 
(j?;aJClc gmina jeżeli chce bvć U- 
sov f WCGm banku. Kaoitał w wv- 
w , Sci mld zł to minimum dla 
btó-a "Prywatnego. Placówka. 
S0rno skutecznie wsolerać

mus! mieć więcej p!e- 
o>, ' Niektóre gminy radeklaro-^ałv już swój udział (no. woie-WĄj ,. ,u* swoi uaziai ino. v 

Xł) : 0 sieradzkie monad 2 mjd
W ja n e  wciąż czeka-a i liczą. D?- 
wia,. 2 Lacka — Bug^nju-z Seu. 
sa- /w rócił uwagę, że d7a ie^o 
D^rfTZ!,du 100 min to du-̂ a t-wota. 
ŻB. ' ^‘°r Kurzawa ndnoy/jp^zjni.

ten można omjnać 
"a '8f' ten udział razem z są- 

- n!m Duninowem. •

W okresie między sesjami Sej
miku dwukrotnie obradowało 
Prezydium, wielokrotnie komisje. 
Dotychczas wszyscy członkowie 
Prezydium działali wspólnie, obe
cnie każdy z nich ma swoją 
„działkę”. Zastępca przewodniczą
cego, Maciej Dc.cz, koordynuje 
Współpracę z zagranicą, Waldemar 
Drążkiewicz, również wiceprze
wodniczący, prowadzi sp.awy 
związane z komunalizacją — gos
podarką mieniem gmin. Pomaga 
mu w tym Mieczysław Andrusz
kiewicz, Jakub L. Ghmielewski, 
przewodniczący Sejmiku i Józef 
Kotliński zajmują się problemami 
budżetu gmin i województwa.

Komisje zajmowały się różnymi 
sprawami, m.in. zagadkową wyce
ną majątku „Stolbudu” w Płocku 
i finansowaniem instytucji woje
wódzkich. Zdaniem Komisji O- 
śwaty i Kultury rozwiązań usta
wowych wymaga problem uprzy
wilejowania dużych miast woje
wódzkich, w których działalność 
instytucji kulturalnych całkowicie 
finansowana jest z budżetu woje
wody. Nie istnieją akty prawne 
zmuszające miasta ta do partycy
pacji w kosztach, ich utrzymania.

KTO KRADNIE PIASEK?

Interpelacje delegaci kierowali 
przede wszystkim do wojewody. 
Czasem wiara sejmikujących w 
sprawczą moc namiestnika rządu 
i wypowiedzianych słóyr była zdu
miewająca... •

Zdzisław Dumowski z Sierpca 
pytał, kto dysponuje prawem do 
wydawania decyzji o stanie ma
jątkowym mieszkańców nie od
prowadzających podatku rolnego. 
Geodezja, ale ona nie ma ochoty 
na wręczanie zaświadczeń. Wnios
kował o zwiększenie częstotliwoś
ci wydawania Dziennika Urzędo
wego województwa. Złożył też 
wniosek do kuratora o powołanie 
w skład komisji konkursów na 
dyrektorów szkół przedstawiciela 
samorządu terytorialnego.

Andrzej Wdowiak z Łęczycy 
zwrócił uwagę na osuszanie bag
nistych terenów pradoliny Wisły, 
powodujące ich degradację i ste
powienia. We wsi Dobrogosty od 
kilku miesięcy płonie torf...

Maciej Dercz poddawał w' wąt
pliwość wynik konkursu na stano
wisko dyrektora Wojewódzkiej

WOJEWÓDZTWO PILOTOWE

W obradach Sejmiku uczestni
czył dyrektor departamentu w Mi
nisterstwie Rolnictwa Ryszard Pe- 
rycz. Mówił o rządowym progra
mie restrukturyzacji rolnictwa. 
Tempo wdrażania nowych roz
wiązali zależy głównie od przeka
zania na ten cel odpowiednich 
środków przez parlament. Prze
miany będą najpierw dotyczyć 
kilku wybranych województw. 
Płockie ma ogromną szansę znale
zienia się wśród nich. Restruktu
ryzacja zrealizuje się w czterech ; 
płaszczyznach. Pierwsza to two- i 
rżenie dużych, silnych ekonomicz- S 
nie gospodarstw. Druga: łączenie ] 
produkcji rolnej z przetwórstwem. ; 
Trzecia: wytwarzanie żywności
metodami ekologicznymi. Czwarta: 
łączenie produkcji rolnej z dzia
łalnością pozarolniczą, np. na a- 
trakcyjnych terenach, agroturyz- 
mem. Plany należą 
wództw i rolnika, rząd natomiast 
mógłby służyć pomocą ekonomicz
ną (przekazanie środków finanso
wych), organizacyjną (wymiana 
wzorów i doświadczeń) i prawną, 
(■wszelkiego rodzaju poradnictwo). 
Europa ^Zachodnia ma już za sobą 
tę drogę, u nas całkowita realiza
cja tego programu może, zdaniem 
dyr. Perycza. potrwać do ónilr 
dziestu lat. ~ ; '

żadnych rozgrywek politycznych 
Jeszcze raz powtarzam na tej sali 
nie powinno być rozgrywek poli
tycznych. — oświadczył nowy 
przewodniczący.

Zaraz po wyborze powiedział 
„TP”:

a« i ^ -  O programie: — Trzeba zreor- * rw  z*u*.u ------- - • - . „
datur. Rezygnują _ radni „Obywa- ganizować pracę Rady, tak, żeby będzie spokoju na „Manhattanie, 
telscy” i „Niezależni”. Na placu była skuteczna. Sesje nie mogą Zwrócił się o pomoc dla semorow 
pozostaje PC. — Jak się stało, trwać do 24.00 i nie zakończyć się z klubu przy ul. Jesiennej. Ma* 
wszyscy wierny. W tej sytuacji Kolejna sprawa to lepsza współ- zowiecka Spółdzielnia Mieszkamo- 
chciałbym w imieniu Klubu Rad- praca z zarządem i komisjami Ja- «. T^r.naczrć lokal na mar
nych PC _ zgłosić kandydaturę pa- ko członek Zarządu wiem, jak 
na Franciszka Wiśniewskiego do ciężka praca odbywa się poza se- 
funkcji przewodniczącego Rady sjami. Mój osobisty cel to: dopro- 
Miasta. Znamy go wszyscy, przs- wadzić wodę w Płocku do dobre- 
wodzi Komisji Kómunalizacyjnej, go stanu, żeby to była zdrowa 
jest członkiem Zarządu, ma wieł- woda. I w miarę tania, 
kie zdolności organizacyjne. — 
powiedział Mirosław Milewski.

Radny Modzelewski zapropono
wał ponownie kandydaturę Gra
żyny Przybylskiej-Wendt. która 
jednakże odmówiła dalszego kan
dydowania. W tej sytuacji radni 
wybierali tylko jedną osobę, kry
terium była bezwzględna więk
szość głosów. Taką sytuację u- 
wzgiędnia regulamin Rady.

Franciszek Wiśniewski uzyskał 
wymaganą liczbę głosów. Poparło 
go 27 osób, 8 było przeciwnych, 
cztery wstrzymały się od głosu.
Po odczytaniu protokołu Komisji 
Skrutacyjnej . najbardziej niezado
wolonym człowiekiem na sali był 
Andrzej Dretkiewicz, który jęknę} 
tylko: „Ojei. panie- Franciszku’’.
Dobrze poinformowani mówili, że 
był to wyraz uznania dla pracy 
radnego w Zarządzie Miasta, pra
cy, z której po objęciu nowej 
funkcji, pan Wiśniewski będzie

wa woli przeznaczyć lokal 
dziej opłacalną działalność mam. 
(organizację dyskotek). _ ^  en cis ca 
mogą w nim przebywać tylko 
trzv razy w tygodniu.

Wreszcie radny Modzelcw . 
zwrócił się do _ Polskiej

O planach Klubu PC: — Klub Niepodległościowej o poparcie < 
od dawna myślał o mojej kandy- rządu Jana Olszewskiego, ktar^ 
daturze, ale nie miał mojej dekla- daje gwarancję pozytywnycn 
racji. Nie sądzę, aby nastąpiły zmian w kraju. PPN ma 
zmiany personalne w Zarządzie pytanie do senatora Andrzeja im- 
Miasta. lińskiego. Niech na piśmie pokaże,

O sobie: — Mam 55 lat. Troje co takiego zrobił dla dobra mia- 
dzieci. Dziewiętnaście lat praco- sta... A co takiego zrobił dla dobra 
wałem w Kombinacie, w tej miasta radny Modzelewski..- • 
chwili jestem kierownikiem reali
zacji inwestycji w Międzyzakłado- * * *
we j Spółdzielni Mieszkaniowej
„Chemik”.

SPRAWY RÓŻNE

A jednak PC ma przewodniczą
cego! W tej sytuacji słowa o po
parciu dla pani Wendt brzmią
trochę kokieteryjnie. Franciszek

Punkt tej treści pojawił się w Wiśniewski dwukrotnie na forum 
porządku obrad. Radni Swoje Rady i po raz trzeci w rozmowie 
wnioski zgłaszali podczas pracy z dziennikarzami deklarował zde- 
Komisji Skrutacyjnej. Radny Ol- eydowane tłumienie godża.cych w 
kiewicz wnosił o wprowadzenie, dobro miasta rozgrywek poljtycz- 
za wzorem innych miast, sprzeda- nych. Trzymamy za słowo! 
ży biletów ZKM w autobusach. „
Ludzie uczciwi jeżdżą w niedzielę MILENA
i święta na gapę i cierpą. Do- GURDA-JAROSZEWSKA

Delegaci przyjęli wystąpienie
przedstawiciela Ministerstwa Rol
nictwa bardzo- krytycznie. Są 
tó puste słowa, za którymi
nie stoją ani konkretne pro
jekty, ani pieniądze. Minister
stwo regularnie, co pewien czas, 
chce zabawiać rolników posyłając 
im swoich ludzi, takie opinie pa
dały z sali.

Urząd Kon.roJ  bkari,owcj, po- rodziny powiązane włc.o.„a nL„.i 
wołyuany obecnie <io życia jako służbowych zależności i dawni par- 
samodziemy organ administracji tyjni towarzysze korzystający ze 
państwowej o bardzo sze.okicli starych układów w organach wła- 
kompetencjach i uprawnieniach, dzy. 

do woje- ,uwa*amy za węzłowe ogniwo sy- W tej sytuacji oddanie w ręce 
stemu finansowego w kraju. Po- Kazimierza Listkowskiego, dotych- 
dobnie w woj. płockim na sprawę czasowego kierownika Oddziału 
UKb patrzymy ze szczególną uwa- Kontroli Finansowej Izby Skarbo- 
gą i wiążemy z nim nadzieje na 
skuteczne uporządkowanie sp.aw 
związanych ze ściąganiem należ
nych podatków od w s z y s t k i c h  
p o d m io tó w ,  które zobowiąza
ne są do świadczeń na rzecz Skar- 
uu Państwa,

Z jeunej strony brakuje w woj. ostatnio 
płockim na utrzymanie szpitali, na’nym 
szkół, ośrodków pomocy społecznej 
i domów starców, brakuje na 
sprzęt i wyposażenie straży pożar
nej, pogotowia ratunkowego, służb 
utrzymania porządku i bezpieczeń
stwa szarego obywatela. Z drugiej 
strony _ odnotowujemy przypadki 
nieuczciwego bogacenia się kosz
tem nas wszystkich. He wpływo
wych sferach regionu płockiego

wej w Płocku, nowo tworzonego 
Urzędu Kontroli Skarbowej uwa
żamy za krok, który sccmentuje 
jeszcze bardz ej poprzednie per
sonalne powiązania w służbach 
finansowych województwa. Po
twierdza to sa i K. Listkowski iv 

drukowanym w regio- 
tygodniku wywiadzie: 

Poważną część Urzędu Kontroli 
Skarbowej — jak powiedział — 
stanowić będą pracownicy Izby 
Skarbowej w Płocku”. A powie
dział to urzędnik, który od 1955 r.

n a jego p.a a na stano wisau kle" 
równika Oddz^aiu Ivontrc-i finan
sowej izby Skarbowej potwierdza 
zachowawczy styl działalności ko
mórki przez niego prowadzonej. 
Odmiany na nowej kierowniczej 
funkcji nie można oczekiwać. 
Tym bardziej że 25-lctni staż w
stalinowskich i komunistycznych 
organach władz finansowych tru
dny jest do przecenienia, jeśli 
chodzi o zasługi dla poprzedniego 
systemu.

Dziś pusty skarb państwa zaw
dzięczamy pośrednio pracown kom 
służb finansowych, którzy znając 
mechanizmy rządzące obiegiem 
pieniądza w HI Rzeczpospol tej 
dopuszczali do powstawania afer 
ł bilionowych strat. Dlatego uwa
żamy, że naszym patriotycznym o- 
bowiązkiem jest teraz przeciwsta
wianie się oddawaniu kluczowych

PŁOCKA POLICJA 
NA 15 MIEJSCU W KRAJU
B0KONtatE.MIL ŁŁ SIR. 1

to t.na białej. 1 choć na razie są 
lifetŁyik° zamierzenia, gdyż kon- 
hiet Cił decyzji jeszcze nie ma 
karri'U(*no W-V°brazić sobie, iaa 
stan neSatywnie wpływa to na 
Su 0 bezpieczeństwa w mieście. l’o 
ło 1̂ C*e bidzie także wyrnaga- 
°rHaIOrm°Wana nPwei struktury t^Ptzacyinej. Utrudn.en.em jest 
Potptlagla blokada etatów i czas . zeopy do przeszkoleń.a
*-ionariuszy.

Nię we wszystkich jednos.kacn 
c. stwierdził Maciej Książkięwicz 

Póiicjanc lednąkowo ooc azeni 
rzy Ura,-a‘ Rrawdą jest. że niektó 
sza Wvkonują w.ekszą inni mniej 
je ’ aczkolwiek prawda nie zawsze 
cą P tam' Sdzie się najwięcej pia- 

- Najwięcej oiacuje się tam,

i uak

°c 'e , efekty sa najlepsze . Muszę 
Piock ’̂ 0<?l>C!fcnci ■ wojewó lz^wa 
Wo r̂,.leg0 na miarę swoich możli 
hym* rok ^91 zamknęli pozyts'\v-

Wyriikami Nie było też wy-
C24°W  nadzwyczajnych, co tak 
2 v.m bulwersuje opinię społeczną 
Potion sU“onv chcemy. żebv t& 
ku' ^  była agresywna w stosup- 
Cvj  Przestępcy, działająca zcte- 
nn,;°'Van ®. a z drugiej stronv pod- 
?,-] 4.niv larum. k:edv na
jarzenia w

miejscu
Sius? a w czasie interwencji 

i uzasadnione jest- użycie 
nrzvmusu bezpośredni*-'0v. 

* ’J"? ’nne Drzvnadk! ałe każdy z n'ch •
farm mst dokładn'? badany Sta
nip .<5ie działać snrawn‘e i oraw- 
0r”'. n:r'mntej iednak. w niektórych 

-'Padkach zdarzaja się narusze

nia dyscypliny służbowej i prawa 
jako takiego. 4

Gwoli wyjaśnienia, w ubiegłym 
roku odnotowano
48 PRZEWINIEŃ SŁUŻBOWYCH
za które ukarano dyscyplinarnie 35 
pol.cjantów. a 3 wydalono ze służ
by. W tym też okres,e prokuratu
ry wszczęły 12 postępowań przy
gotowawczych w sprawach, w któ
rych sprawcami przestępstw mo
gli być funkcjonariusze policji 
Sześć postępowań zostało umorzo 
nych 2 braku cech przestępstwa, a 
pozostałe sa w toku wyjaśniania. 
W 1991 roku miały miejsce 22 
przypadki czynnych napaści na 
policjantów, w dwóch przypadkach 
funkcjonariusze użyli broni służbo
wej. raniąc napastników. •

Warto chyba też przedstawić u- 
biegłoroczny stan bezpieczeństwa 
na drogach województwa. W tym 
czasie zdarzyły się 734 wypadki 
drogowe, w których 92 osoby Zgi
nęły; a 969 Zostało rannych. Po
nadto jednostkom policji zgłoszo
no 2329 kolizji drogowych. Głów
nymi przyczynami wypadków by
ły: przekroczenie dozwolonej pręd
kości — 191, nieudzielenie pierw
szeństwa przejazdu — 176, nieo
strożność pieszych —• 161, 'nieprawi-' 
dłow: wvorzedzanie ■ i wymijanie 
— 120 oraz stan nietrzeźwy kie
rujących 93 Najwięcej wypad
ków miało miejsce; w rejonie płoc
kim naimmej w. łęczyckim. .

Problemem, poruszanym na kon
ferencji prasowej (po raz który z

Sejmikujący podczas sesji pozy
tywnie zaopiniowali zasadność u- 
tworzenia Ośrodka Ekologicznego 
w Sannikach, produkującego zdro
wą żywność wg norm europej
skich dla kraju i na eksport. Oce
nili także działalność płockich 
gmin: — Wykazała ona wiele cech 
pozytywnych w zakresie gospo
darności i zaradności — czytamy 
w uchwale.

MILENA
GURDA-JAROSZEWSKA

IMIBMHIMńHliniMHMMMHnMMHMlBHnit
kolei?) była przestępczość nielet
nich, która niestety ciągle rośnie.

Zatracił się w naszym społe
czeństwie etos rodziny — powie
dział Maciej Książkiewicz — i bar-, 
dzo powoli się go odbudowuje. Za
cząć trzeba od tego, czy rodzina 
będzie dawała poflśtawy do właści
wego wychowania dziecka, czy my 
wszyscy potrafimy sobie poradzić 
z wychowaniem naszych pociech 
Zły wpływ mają filmy wideo, 2 
których niejednokrotnie nieletni 
kopiują sposoby kradzieży, prakty
kowane na Zachodzie. Stoimy przed 
bardzo trudnym zadaniem, bo po
rcja nie może wychowywać mło
dzieży, od tego jest rodzina. Po
licja działa wtedy, gdy dokonywa
ne jest orzesteostwo. Jeżeli rodzi
ce rozpijają dz;eci, jeżeli żyją z 
kradzieży. dokonywanych prze2 
nieletn!ch. to gdz:e mowa o mo
ralności tych ludzi.

O ponownej weryfikacji, o któ
rej mówił minister Antoni Macie
rewicz — Komendant Wojewódzki 
Policji w Płocku powiedział:

— Trudno mi powiedzieć. jak 
będzie ona wyglądała. Obawiam 
sie. że jeżeli taka weryfikacja bę
dzie potrzebna ministrowi do prze
prowadzenia, to my ią zrobimy. 
Ale z tego co wiem z jego zapew
nień należy liczyć się przede wszy
stkim z fachowością, rzetelnością w 
pracy, jąk również kompetencją i.. 
na razie na ten temat to wszysi- 
ko. ' ■

Nie wiadomo również, kto pole
ci do Ameryki na zaproszenie za
przyjaźnionych z płocka policją 
funkcjonariuszy z Fort Wayne...

KATARZYNA ZALEWSKA

wrastał w układy finansowych stanowisk w ręce starych funkcjo
nariuszy aparatu władzy. K* 
Listkowski jest jednym z nich. _ 

Za Koło Miejskie 
PC w Płocku 

KRZYSZTOF KONARZEWSKI

służb woj. płockiego — najpierw 
na szczeblu powiatu w Sierpcu, a 
potem w Okręgowym Zarządzie 
Dochodów Państwa i Kontroli Fi-

ciągle działają od lat znane kliki, nansowej w Płocku. Także ostal-
y .  - n  ’ .

PRAWO DLA KAŻDEGO

ODSZKODOWANIE PO WYPADKU
— w ma»u 1991 »'•* Jadąc do sy- tzw. okres zaę.łkowy, a także w oraz ■ specjalnych śródhcw ochron

na na przysięgę, uległam ciężkie- razie pozytywnego rokowania na nych i .pomocniczych tio wysokości 
mu wypadkowi samochodowemu -- powrót do pracy — świadczenie re- 1Ó% sumy ubez^pieczenia oraz kosz- 
pisze pam B. z Płocka. — Nie habilitacyjne przez okres 1 roku. tów przeszkolenia zawodowego !n- 
wiem gdzie starać się o odszkodo- Inną sprawą jest natomiast od- walidów do wysokości 10% sumy 
wame. Złożyłam druk o odszko- szkodowanie z PZU z tytułu za- ubezpieczenia.
dowąme * OC, oszacowali mój wartej przez zakład pracy w imię- W celu uzyskania świadczeń na
stań na 607o trwałego kalectwa i niu pracowników — umowy o tzw. leży dostarczyć do PZU dokładnie 
śmieszną sumę 3,6 min zł. Złoży- dobrowolne grupowe ubezpieczenie wypełniony formularz zgłoszenia 
lam druk do PZU. ale słyszałam, pracowników od następstw nie- wypadku oraz dokumenty niezbęd- 
ze cos należy mi się z zakładu szczęśliwych wypadków (pracowni- ne do ustalenia zasadności roszcze- 
pracy. Proszę o informację. cy składają w zakładzie pracy in- nia wysokości świadcziffnia.

^  „ dvwidualne deklaracje zgody na Jeżeli osoba, która doznała wy-
Oczywista jest w tym przypadku przystąpienie do tego ubezpieczę- padku, była ubezpieczona na Poa~ 

oapowiedzialnośc z tytułu ustawo- nia oraz potrącanie im składek za stawie kilku umów ubezpieczenia* 
wego ubezpieczenia komunikacyi- to ubezpieczenie). Umowa ubezpie- świadczenie przysłuHU.ie z każde] 
nego. Na podstawie listu trudno czenia z tęc0 tytułu obejmuje umowy, jednak świadazenia z ty- 
jest ocenie prawidłowość ustalenia m.in. takie świadczenia podstawo- tulu ew kosztów pogrzebu, kosz- 
wysokosci odszkodowania z tytuiu we, jak: tów leczenia protez środków
uszczerbku na zdrowiu, a tym sa- — świadczenia na wypadek tr»/a- chronnych oraz przeszkolenia z3'  
mym zasadność składania odwoła- lego uszczerbku na zdrowiu, przy wodowego inwalidów nie mogą 
ma. Niezbędne byłoby zapoznanie czym jeżeli ubezpieczony wskutek przekraczać rzeczywistych udowod- 
się z dokumentami, stanowiącymi wypadku doznał 100% trwałego u- monyeh kosztów 
podstawę ustalenia wysokości szczerbku PZU wypłaca świadczę- Podstawa prawna: ogólne wy
świadczenia. nie w wysokości pełnej umów:onej runki ubezp'eczenia następstw

A co w takiej sytuacji należy się sumy ubezpieczenia, a w razie nieszczęśliwych wypadków (zał. nr 
od zakładu pracy? Otóż-jest on zo- częściowego uszczerbku — taki 1 do obwieszczenia Prezesa '/lJS 2 
bowiązany płacić pracownikowi za- procent sumy ubezp:eczenia, w ia dn. 17.01 1990 r. — M-P. Nr '• 
sdek chorobowy za czas trwania kim ubezpieczony doznał trwałego poz 53) '
niezdolności do pracy spowodowa uszczerbku.
nej wypadkiem, nie dłuższy niż — zwrot kosztów nabycia protez

u  m  I  u l i  s Wi M
...czyli rozmowy z Hanką Bie- KMPiK wraz z autografem 

licką można było w poniedzia- aktorki. Pani Hanka, wystąpiła 
łek 3 lutego kupić w płockim na koncercie w Płocku w towa-

„INO” DLA ROLNIKA
Ukazał się pierwszy w tym ro

ku numer informatora dla rolni
ków „INO” (Informacje. Nowości. 
Oferty), wydawanego przez Ośro
dek Doradztwa Rolniczego w 
Płocku. Elegancko” złożona techni
ką komputerową broszura przyno
si w; ele cennych wiadomości, dla 
ludzi pracujących na roli. Między 
innymi anonse z sieci kojarzenia 
małych i średnich przedsiębiorstw

EWG. Jest też informacja o rolni
czych rentach inwalidzkich, skła
dkach ubezpieczeń OC i ZUS, ceny 
skufju towarów rolnych ‘na terenie 
województwa. Także — dla po
równania — ceny skupu produk
tów mlecznych w RFN.

Na ostatniej kolumnie ©■głosze
nia, które każdy, indywidualny 
rolnik może zamieścić bezpłatnie!

(mgj)

rzystwie Cezarego Szczygielski -
go i Tadeusza Woźniakowski * 
go, bawiąc do łez brawurowo 
wykonanymi satyrami i całkiem 
nowymi monologami.

Program „Leczymy humorem 
zainaugurował 25-lecie dzia. . *
ności Płockiego Towarzystw^ 
Przyjaciół Teatru. Jak nas P°* 
informowała pani Wanda Cm * 
stowska, niestrudzony sekreta 
PTPT w tym roku nie b?dẐ  
oddzielnego jubileuszu. w z 
mian Towarzystwa propon .1 
wyjątkowo interesujący <-> 
spotkań z ludźmi teatru, 
dy na spektakle i zaciesn1®^- 
kontaktu z płocką sceną. 
przygotowuje się również. _ 
tradycyjnych obchodów 
narodowego Dnia Teatru.
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WSPANIAŁE NAGRODY 
SZAMPAŃSKA ZABAWA

przepraszał, ale wypadł mu nagły 
wyjazd poza Płock. Dlatego pro
gram trzeba było zmienić i za
miast okolicznościowych tekstów 
zobaczyliśmy szalonego rock and 
roiła dwóch Michałów (Małym by
ła oczywiście Dani Grażyna — 
1,50 m w kaoeluszu, jak sama o 
sobie mówi).

Wreszcie konkurs na Miss Balu 
przeprowadzony w sposób demo
kratyczny, Każdy z uczestników 
imprezy mógł oddać głos wybiera
l i2  ̂— jego zdaniem — najpięk
niejszą dziewczynę. Dopiero te. 
które otrzymały największa licz- 
bę głosów, walczyły pod okiem 
jury o palmę pierwszeństwa.

od Zespołu Konsultacyjno-Ośwla- 
towego „Profesor”, który takie 
kursy w Płocku organizuje oraz 
bezpłatną sesję zdjęciową w za
kładzie „Foto-Krąs”. Pierwszą wi
cemiss została znów zielona mini 
— „16”. czyli Małgorzata Kalinow
ska, która do kompletu do herbaty 
dołączyła francuski komplet szkla
nek do koktaili z dzbankiem. 
Druga wicemiss otrzymała młynek 
do kawy, trzecia — komplet do 
kawy z duraleksu, czwarta — 
komplet niemieckich tarek do su
rówek. Miss Publiczności przyjęła 
z rąk dyrektora ANDRZEJA ZAJ-

Najmlodszc modelki pokazu w sukienkach do I komunii uszytych 
przez „Białą Damę” obdarowane szklankami w serduszka.

DOKOŃCZENIE ZE STB 1

prezentacji

Nie walczyła tylko Miss Publi
czności — wybrana największą 
liczba głosów. Została nią orowa- 
dząca bal ANIA ROMANOWSKA 
— nełna wdzięku, błyskotliwa, za
lotna. w powiewnej białej mini.

Na parkiecie pojawiło się 7 
dziewcząt, by konkurować o ko
ronę. Bardzo młodych i nie tak 
bardzo, całkiem szczupłych i... nie- 

„ , , • „ ,, całkiem, wysokich i raczej nis-
jenajSKiego szkła na 6 osob, a po-, kich. ale uśmiechniętych pełnvch 

. ... . . .  . zostali w kolejności zajmowanych wdzięku i odwacd Tn-v
mifodliyCh prezentac]1 k<Mekcji dtf ?  i małe dzbanki do wało w rozszerzonym ' składzie.
m„ odii ‘ . , . . , herbaty tej samej. niemieckie1 Przewodniczył właściciel OPTf-

Po krótkiej przerwie nad par- firmy. Nagrodą pocieszenia, ale MALU”, firmy do której ”na>żv 
kieteni uniosła się biała mgła ’ bardzo wartościową, były komple- ,,Burrer-Rox” — WOTCTFril KO 
przy dźwiękach marsza Mendel- ty książek związane z obsługą OTcJ yW i Barbara Rz^wnte?; 
isohna wolno wkroczyła panna komputerów, przekazane oreezZe- ; Mcria Glabfaćh niezależnie od 
| ^ « a d £ e ^ ™ k a  *»“  Pe Cal, Miss Balu wybteaty Miss Ele-an-

•daniem widowni si<ę
zaorezentowały, otrzymały spe
cjalne nagrody — srebrne broszki 
i skórzane naski z .Galerii M” o- 
raz suDers7amr m ufundowany 
przez. . Białę Damę”.

Gorącymi brawami nagrodziliś
cie także Państwo 5 nar, które 
miały odwagę zmierzyć się w 
konkursie tańca. Prawdziwy za
chwyt. szczególnie męskiej częśc 
publiczności, wzbudziła blondynka 
w zielonej, drapowanej supermi 
n!- Szczupła, zgrabna, seksowna. 
p~7. "-iogala wzrok szczególnie w 
e ’'Otvcznej lambadzie. Zielona „16”
— czyli MAŁOOR7ATA KALI
NOWSKA wygrała, w czym bez 
watoienia pomógł iej partner Sła 
wek (maż zresztą). Odczucia pub
liczności potwie-dziło jury, Zwy 
ciężcy odebrali z rąk przedstawi
cielki P7U — K -v<!t Dzierga 
nowskżej komplet do herbatjr z

Bezapelacyjni zwycięzcy w konkursie fańca — państwo Kalinowscy. 
Pani Małgorzata zawojowała wszystkich mężczyzn superkrótka 
mmi.

zajm ujący  się  min. sprzedażą i 
wdrażaniem sprzętu kornputeio- 
wego oraz sprzedażą literatury j 
°zasopism komputer', wy eh.

Brawa zebrały także dwa Mi- 
chały .żyli GRAZ YN ZIELIŃ
SKA j JACEK MĄKA — aktorzy 
Teatru D amatyeznego w Płocku 
Trzrei z zapowiadanych artystów 
— Janusz Hamerschmit bardzo

Miss Publiczności w demo-Prowadząca bal Ania Romanowska — w uciuj-
kratycznym głosowaniu, odbirra komplet pościeli z rąk dyrektora 
firmy „Bancus” Andrzeja Zajdla (pościel z dyrektorem).

cji. ARTUR KRAS, właściciel fir
my „Kras”, która zajmuje się 
sprzedażą aparatów fotograficz
nych, a mieści w zakładzie ,Foto- 
Kras” przy ul. Bielskiej, z pomo
cą naszego fotoreportera dokonał 
elekcjj Miss Foto.

Werdyktem jury tytuł Miss Ba
lu oraz Miss Elegancji, a co za 
tym 'dzie koronę, aparat fotogra
ficzny marki .Yashica Patio” u- 
fundowany przez firmę „Kras”, 10 
bezpłatnych biletów wstępu na 
basen od „Balexu” w celu dban;a 
o nienaganną sylwetkę i na doda
tek luksusowy szampon do wło
sów otrzymała długowłosa blon
dynka z nr „42” — URSZULA
FABISZAK.

Ma 22 lata, pracuje w Oddziale 
PKO przy ul. Szopena, od 1J5 ro
ku iest szez"śliwą mężatką, ale na 
bal przyszła z koleżanka . gdyż 
mąż wyjechał. Jest wierną czy
telniczką naszej gazety, skąd do
wiedziała się o balu. Marzy o 
tym. by zostać modelką — przed 
2 laty brała po raz pierwszy u- 
dział w pokazie mody. w piątek 
14 lutego wystani znów w te i roli 
na baiu-bis. Odebrała prezenty 
blisko miliona złotych i była bar
dzo szczęśliwa.

Jej konkurentki także zdobyły 
cenne nagrody. „Miss Foto”, która 
za piękny uśmiech została aktor
ka Teatru Dramatycznego w Płoc
ku — GRAŻYNA ZIELIŃSKA — 
miejsce na kursie komputerowym

Najciekawszą kreację z Galerii M zaprezen owała ta modelka.

niej występ mistrzowskiej pary w 
tańcu towarzyskim — Ewy i Pio
tra CZARNEt KiCH. którzy zwy
ciężyli w I Międzynarodowym 
Turn eju w Płocku vv grudniu ub. 
roku. Prowadzenie oddamy oczy
wiście w ręce ANI ROMANOW
SKIEJ. która wywiązała się ze 
swego zadania znakomicie.

Pierwsi sponsorzy już są: to fir
ma .,CopifIex’‘ — firma sprzedają
ca kserokopiarki, „Ba!ex” i „To
yota”.

Sukni ślubnej dla pary, która 
skojarzy się na „Balu u panny 
Ady” (obici anej przez „Biała Ca- 
mę ’) jeszcze nikł nie odebrał, Ar
tur Kras obiecał dorzucić do tego 
kuszącego prezentu bezpłatną ślu
bną serię zdjęciową, jest o co za
biegać.

Zatem — do zobacz:n a na balu 
w „BURGER-FOXIE” w piątek 14 
lutego o goJz. 19.

MAŁGORZATA BIAŁECKA
D koron-* w Miss Balu s ar 0- 

Zdjęua: Stanisław Bąkiewicz wały panie w różnym wieku.

Jeszcze raz Galeria M — model
ka prezentuje jedwabną suknię 
projektu słynnej Lidii Gankowej.

*
DLA z firmy „Bancus” — komplet 
prześlicznej pościeli z czerwonym 
p. ześeietadłem (jak powiedział 
szef „Burgcr-Boxu” TADEUSZ 
PIĘTA, w:ętzając nagrodę 
„pościel z dyrektorem”. Nagrody 
te ufundowali' także sponsorzy, 
których przedstawicieli na balu 
nie było, ale o których wciąż mó
wiliśmy: „Ba’ex”, „Capitol”, sklep 
„Kókos” przy Nowym Rynku I 
„Roi pasz.

Początkowo nieśmiało spogląda
liście Państwo po sobie, później 
zabawa była na sto dwa. Począt
kowo nie wszystkie zamówienia 
realizowane były w należytym 
tempie (włącznie z obiecaną ka
wą i herbatnikiem zamiast ciast
ka). Aktorzy nie dopisali w kom- 
olecie co miało wpływ na zmianę 
ich p-ogramu Przez cały czas ża
łowaliśmy, że bilety nie miały nu- 
nrerowanych miejsc przy stoli
kach, a panie i panowie oddziel
nych kotylionów. To są właśnie te 
niedociągnięcia, które na następ
nym balu już się nie powtó;-zą.

Na tym balu, który na Państwa 
życzenie organizujemy w dniu pa
trona zakochany eh św. Walentego, 
wprowadzamy kilka istotnych 
zmian. Zaproszenie kosztować bę
dzie 109 tys. złotych od osoby, ale 
w tej ccnis zawarte będzie nastę
pujące menu: na gorąco zraz wło
ski z frytkami i surówkami oraz 
czerwony barsz-z z pierożkami ra- 
vio,ł, duńskie Iodv na deser i zi
mne nano.ie. Stoliki 4-, 6- i 8-oso- 
bowe będą ponumerowane. Sa
motnych będziemy sadzać łak, by 
stworzyć stoliki mieszane. Ponad
to przygo’ujemy kotyliony d’a 
pań I panów oddzielnie, bv mogły 
się odbyć tańce pat kotylionowych 
i konkurs na najbardziej dobraną 
parę. Pokażemy nowe kreacje w 
pokazie mody i najprawdopodob-

Tańcowaly dwa Michały: Grażyna Zielińska (mały Michał) i Jacek 
Mąka — ten Duży, w aktorskim popisie.

PŁOCK
Teatr Dramatyczny im. J. Sza

niawskiego; ul. Nowy Rynek U. 
tel. 260-71: 11.02, godz. 9 -  Cali- 
ne.zka, 12.02, godz. 10 i 14.30 — 
Calinetzka. 13 i 14.02, godz. 10 — 
Calineczka. 1502, godz 11 — Cali
neczka. 16 02, godz. 16 -  Calinecz
ka. 18 02, godz. 11 — Calineczka

Muzeum Mazowieckie, ul Tum
ska. 2, tel. 244-91: ekspozycja stała 
„Secesja”, „Ikonografia i kultura 
Płocka”, .Wyroby z metalu firm 
warszawskich”. Wystawa czasowa 
„Zegary ze zbiorów płockich ko
lekcjonerów”. Muzeum czynne od 
wtorku do soboty w godz. 9—15, 
niedziela 10—15, w poniedziałki 
nieczynne.

Muzeum Diererialne, ul. Tumska 
3a, teł. 225-23: wystawa — rzeźba 
średniowieczna,' późniejsza i ludo
wa. Muzeum czynne codziennie w 
godz. 10 -14, niedziela 11—15, po
niedziałki nreczynne.i

Biur© Wystaw Artystycznych, ul. 
Nowv Rynek 15, tel. 239-82: Ro
man Wożniak — .Rzeźba”.

Ośrodek Kultury MZRiP, ul. 
Wie-ro-ka 41. teł. 277-36: 14.02
godz, ’4 -  Spotkanie w. Klubie
Pnzv ą ół Książki, 15.02, godz. 16 
I 13 Gorące rytmy” w wyko
naniu lereetu egzotycznego. Bi
blioteka za ras za do obejrzenia mi-

Regionalny 
Informator Kulturalny

ntwystawki z okazji 150 rocznicy 
urodzin Marii Konopnickiej <1842 
-1910).

Klub PAX, ul. 1 Maja 2: wysta
wa malarstwa Laury Beździek. 
18.02, godz. 17.30 — film „Kościo
ły Wilna”. Prelekcja mgr Wiesław 
Kowalski.

Wojewódzka Biblioteka Publicz
na, ul. Kościuszki 6: 13.02, godz 
16 — biblioteka w Kutnie, 14.02. 
godz. U — biblioteka w Gosty
ninie i godz.. 17 — WBP w Płoc
ku sootkanie autorskie z Kija 
Marinkowicem. autorem książki 
„Wojna w Jugosławii — dlacze
go?”.

Dział Zbiorów Specjalnych WBP,
Ul. Kościuszki 3: 13.02, godz. 15.30
— spotkanie z aktorem Teatru im. 
Jerzego Sza newskiego w Płocku
— Januszem Hemerschmitem

Klub Międzynarodowej Prasy i
Książki, pi. Narutowicza 5, tel. 
246-40: wystawa Płockiego Towa
rzystwa Fotograficznego w 47 
rocznicę wyzwolenia Płocka.

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. 
Mostowa 1: sekretariat czynhy w 
każdy piętek w godz. 16—17.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul 
Tumska 9, tel. 228-30: 14.02. godz 
17 — Turniej warcabowy. 15.02, 
godz. 17 — Dyskoteka dla mło
dzieży szkolnej. 15.02, godz. 11—15 
— Giełda komputerowa — sprze
daż, wymiana programów, wiedzy, 
ciekawostek. Wystawa prac Rena
ty i Jacka Znyków pt. „Takie so
bie malowanie”.

Poradnia Psychologiczno-Religlj-
na przy katedrze płockiej czynna 
w godz 17—i9. Porad udzielają: 
w poniedziałki — psycholog, we

wtorki — Instruktorka poradnic
twa rodzmttego, środy — lekarz, 
czwartki — prawnik. piątki — 
ksiądz, soboty — przedstawiciel 
grupy hospicyjnej. Te same oso
by, w dni jak wyżej, czekają 
przy katolickim telefonie zaufania 
nr 264-20 w godz. łO—17.

Telefon samania nr 232-91 (dla 
ludzi z problemem alkoholowym) 
czynny codziennie w godz. 7—20.

Kino „Przedwiośnie”, ul. Tum
ska 5. tel. 225-65: do 20.02, godz. 
11, 17,30. 20 — Terminator II — 
USA, 1. 12.

KUTNO
Muzeum Regionalne, pi. mar

szałka J. Piłsudskiego 21, tel. 
479-64: ekspozycja stała „Wnętrza

eklektyczne” prezentuje dwa wn 
trza — gabinet i galerię umebh 
wane dziełami sztuki t  drugiej p< 
łowy XIX w. Wystawa czasów 
„Starej pocztówki czar...” przeć 
stawia dawną polską pocztówkę 
kilku działach tematycznych: świ; 
teczną — Boże Narodzenie, hist 
ryczno-patriotyczną, miasta po 
skie, satyrę. Muzeum czynne c< 
dziennie z  wyjątkiem poniedzia 
ków w godz. 10—16.

Oddział Muzeum Bitwy na 
Bzurą, Park Wiosny Ludów, te 
331-41: ekspozycja stała „Bitw 
nad Bzurą” prezentuje militari 
dokumenty, falerystykę, mundur 
zdjęcia i sztandary. Muzeum czyi 
ne codziennie oprócz poniedzia 
ków i dni poświątecznych w god 
10—16.

Kino „Polonia”, tel. 424-58: 11- 
14.02, godz. 16, 18 — Czwarty pr-c 
tokół — USA, 1. 15. 15—20.0 
godz. 16 — Niekończąca się op< 
wieść II — USA 1. 12.

SIERPC
Muzeum Wsi Mazowieckiej, te 

75-28-83. 75-28-23: Skansen w c 
kresie zimowym czynny codzier 
nie z wyjątkiem poniedziałków i 
godz. 9—14. Dojazd — od stron 
szosy toruńskiej lub od stron 
miasta przedłużeniem ul. Narutc

wieża. Do zwiedzania zaprezento
wano 11 zagród w obrębie wsi 
Rzędówki. Wnętrza przedstawiają 
zróżnicowanie społe zne, ekonomi
czne i kultuialne mieszkańców 
Mazowsza Płockiego z końca XIX 
i XX w. Do końca karnawału o- 
bejrzeć można pięć chałup z wy
strojem wnętrz z okresu świąt 
Bożego Narodzenia — ustawione 
snopki zboża, typowe dla tego o- 
,kresu zdobnictwa, choinki, kojędy, 
stroje przebierańców.

Wystawa stała „Sierpeckie 
wspomnienia” i wystawa czasowa 
„Biblia w sztuce ludowej”, pre
zentowane w salach ratusza — 
czynne codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków, w dni powszedn:e 
godz. 8—16, w soboty i niedziele 
10—16. Na wystawie czasowej po
kazane sa sceny ze Starego i No
wego Testamentu, począwrzv 0<d 
stwo-zenia św:ata do powstania 
Kościoła Piotrpwego. widziane o- 
czyma twórców ludowych. Praca 
wykonane z różnego materiału i 
różnorodnymi technikami — rzeź
ba i płaskorzeźba w drewnie pit
nie.  ̂ glosie, kartonie i na szkle, 
wycinanka, tkanina. W godzinach 
otwarcia muzeum jest możliwość 
korzystania z biblioteki (etnogra
fia, historia, historia sztuki).

Za zmiany w program5® redak
cja nie ponosi odpowiedz'a’noś i.

Opr, ws
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SKOSZENIA DROBNE

fark ' ,u , ' G ro d zk a 1 -Tanio,
owo, solidnie. Zapra

w y  od 9,00 do 17,00.
004096

r̂ Vn'a Sp rl eurolo9 'C2nyI Kata- 
$ / a [Kraszewska. Płock,
l6 n n h SzereQów 24, piątki 
D'°0* 18,00

004278
indywidualnie

004284
nV * 209-76.

003830

Łócj^a^J5 Pfock zamienię na
48-65-45.

yj?6°fiimowan
004197

ie, Gąsecki

003875

kty nlenię kwaterunkowe 60 m 
15 On mnieisze- Tel. 245-19 po

004310----------------------------
M-n spółdzielcze M-5 na 

0 Wielka Płyta. Tel. 313-24
004314

P°W oTanm lokal produkcyjny, o 
rnas uu m kw. co., woda oraz 
Wiecu-ny Przemysłowe kra- 
ofertule' ̂ dzierżawie lub inne 

^  Tel. 274-73, 262-92
004317

lastrykowe o wym.
> 25x12,5, 25x25, 
cm w różnych kolo- 

s c h ^  paraPety, stopnie  
^et0 Q° We Poleca Zakład 
l i  Vc/Cł̂ r°ki Maszewo Duże 

/p*ocka, tel. 209-21.
004071

^ k r a d —
bron “ n°  pozwolenie na 
00547^ S az°v/ą nr AB
25 i n 7 6'/2646 wydane dn.

v d 9u90przez KRP
__________ 004332

Płor?iim° wanie Hasiuk. 
Cktel. 34-383

004050

^ 0ro ^ k a0 p f,0[°S Wan?aKo;rn 2p Ka- Płock, Tysiąclecia 7 
Prakt;,te'. 33-725 - wieloletnia 
PrZyie • nowoGzesny sprzęt, 
l6 -tgCla: Worki, czwartki

3^ eo,ild59.6s

004334
m owanie, P łock

004148
>c-Ufvi — —tanin o ma!arskie - solidnie, 
"u- SierTpc tel. 75-57-87

S-9/92

40o^Ŝ *Wacze ciągnikowe 
lub u, 1 ° m> rurk‘ kwasowe 
r9 h c '^ e c'śnieniowe, gwa- 
402^ptna 12 miesięcy. 09- 
te| *0ck, Otolińska 1 

‘ ^33-00 |Ub 33-650.
8b

004149

Ró ż n e
J3jU4® ’TOMEX- Płock tel.

rp-----  v______ 004069
^prawy telewizorów Adamski 

'• 218-75

Filmowanie
Tel. 286-24

niskie ceny.

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

004168

004027
furgon, wolny 

ru ’ P°mieszczenie gospo
d ę  w Płocku. Tel. 267-57.

______   004253
telewizorów ra- 

4/it^ ich. Płock 1-go Maja 
/1S tel. 240-75.
— 004111 .

PoH?na Nauka Jazdy kat. B. 
Gau£0rskl Słav/ornir, Płock, 

Greckiego 3/26, tel. 218-13
fig-.----- 004276
I * s®rvlce, 299-05, Stypik.

______________003372
zarh^A2ETA’ polskie, 

bodnie. Tel. 240-75

219-52

Praca. PROWIZJA za zlecenia. 
Drukarnia ’AG’ 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

COPi - FLEK,
Płock, GrodzkaH , 

tei. 265-14
oferuje

kserokopiarki
/nowe i używane/ ,

serwis.
_________  CF-2

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

004209
PR2ESTRAJANIE~~77a PrX
WA tv, video, SAT. Montaż tele- 
qazety. Te!. 321-97'Tarczy.ński

004215
ALARMY z powiadomieniem 
najtaniej ALARMEX 269-57

004259

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

004265
Zakład Ślusarski w Łącku 
ul. Zielona 12, tel. 14-601 
wykonuje piece co. osz
czędnościowe oraz kraty, 
balustrady, ogrodzenia. Ce
ny do uzgodnienia

1 _______-04277
Mieszkanie spółdzielcze M-2 
dwupokojowe w Sierpcu za
mienię na podobne w Płocku. 
Tel. 295-78

0042S0
PIECZĄTKI - Tumska 6. Tanio, 
szybko, solidnie. Zapraszamy.

004293
Zamienię kserokopiarkę CA
NON na samochód. Płock 284-
78 wieczorem

004297
Posiadam do wynajęcia lokal o 
pow. 100 m kw na hurtownię, 
inne. Wyszogród, Rębowska 
29, tel. 188

004300.
Tel. 30-486 Zespół Muzyczny - 
wesela, bale itp. Tysiąclecia 
S/1 m 2

004307
Tanie usługi hydrauliczne.
Tei. 295-13 Wrzesiński

004319
Młoda, wykształcenie średnie 
podejmie pracę na terenie Kut
na lub okolic. Kutno tel. 347-77

K-34/92
Żaluzje zachodnie. Kutno 
344-74

K-37/92
KOWIMETAL - bateria do wóz
ków WW tanio. Kutno, Króler 
wska 29, tel. 425-28

K-39/92
Zamienię M-5 kwaterunkowe w 
Myśliborzu woj. gorzowskie na 
mieszkanie Płock lub okolica. 
Płock tel. 318-49

004325
Uładanie glazury, terakoty, bo
azerii oraz tapetowanie i malo
wanie. Tel. 263-66, godz. 
16-19.

004327
Video?ilmowanie Płock 
33-003.

004328

FOLIE OKIENNE przeciw- 
włamaniowe, przeciwsłonecz
ne. Płock tel. 288-51

004329
Absolutnie najlepsze, najpo
pularniejsze na rynku brytyj
skim AUTOALARMY "CEL" - 
montaż, gwarancja. Płock tel. 
288-51

004330
Lek. stomatolog 
D. Zdanowska - Podolska 
zawiadamia o przeniesieniu 
gabinetu na ul. Piękną 7 
w Płocku. Godziny przyjęć: 
pon. czyj. 8.30 - 10, 16 - 20 
wt. śr. 8.30 -14, pt. 8.30 -12. 
Zapisy w godzinach 
przyjęć.

004339

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

S-8/92
SPRZEDAM jamniki szorstko
włose rodowodowe, Płock 
tei. 36-817 .

004254
SPRZEDAM 4 haz budynkami. 
St. Owczarzak, Krubice gm.
Bulkowo

004286
SPRZEDAM w Płocku drew
niany pawilon z lokalizacją.
Tel. 216-10 po godz. 18,00

004296

SPRZEDAM działkę usługo- 
wo-m!eszkalną przy trasie Łąck 
- Gostynin. Płock tel. 284-78

004298
SPRZEDAM Citroen Visa 
11 RE po wypadku /poobijany/ 
1984r, poj. 1100-15 min. Płock 
tel. 265-45

004299
SPRZEDAM ciągnik K-25 W ca
łości lub na części. Wiad. Ja- 
ster, Sikórz
004302
Pilnie SPRZEDAM fermę lisów. 
Sierpc tel. 75-11-83
004303
SPRZEDAM bardzo funkcjo
nalną bazę produkcyjno-hand
lową położoną w centrum woj. 
płockiego. Tel. 247-35, 260-51 
pon. - piątek od 7,00 do 15,00
004305
SPRZEDAM Stara wraz z pra
cą. Płock, Gagarina 16/35 
po 16,00

004306
SPRZEDAM
261-47

M-2. Płock tel.

004308
SPRZEDAM ciągnik C-28 w 
dobrym stanie lub zamienię na 
malucha. Szymborski Kazi
mierz Malanowo Nowe 09-228
Ligowo

004309
SPRZEDAM 1,33 ha przy szo
sie. Kanigowski Mieczysław 
Goślice 09-422 Ciachcin

004311
SPRZEDAM 8 arów z budyn- 
kiem + pomieszczenia na 
działalność gospodarczą. 
Gawiński Stróżewko 19 
/obok RDP/

004312
SPRZEDAM dom jednorodzin
ny parterowy z podwyższo
nym strychem, woda, ogrzew. 
co., z działką o pow. 716 m kw. 
Wiadomość Surmak Stanisław 
Płock, O tolińska 31 a, tel. 
grzecz. w godz. 10-18 - 262-84

004313

SPRZEDAM działki budowla
ne w Grabiu Nowym przy trasie 
Płock - Gąbin. Baranowski 
Henryk, Grabie Nowe 3

004315
SPRZEDAM lady i regały skle
powe, zamrażarkę, lodówkę. 
Płock tel. 310-73

€04318

SPRZEDAM nowy dom z bu
dynkiem gospodarczym na 
działce 600 m kw w Rościsze
wie. Wiadomość Płock, 
ul. Mickiewicza 13 m 3

004320
SPRZEDAM garaż przy ul. Kre
dytowej w Płocku. Wiad. 
tel. 323-83 po 15,00

004321
SPRZEDAM ROBUR diesel 
izoterma 1990r, przebieg 10 
tys km oraz kamerę video 
VHSC. Gostynin tel. 39-26

G-3/92
PRODUKUJĘ i sp rzeda ję  
grzejniki "Fawiera". Włocławek 
tel. 361-535

004326
Tanio SPRZEDAM 7 ha z bu
dynkam i w S am ogoszczy 
k/Oporowa. Wiadomość Józef 
Janowski, Dobrzelin 19

K-35/92
SPRZEDAM kse rokop ia rkę  
CANON NP-150. Kutno, 
Królewska 29, teł. 425-28 *

K-38/92
KOWIMETAL - SKUP złomu 
metali kolorowych. Kutno, 
Pułaskiego 14/dawna 
Waryńskiego/

K-40/92
SPRZEDAM przyczepę rolni
czą 4,5 tony wywrotkę 1986, 
przyczepę do samochodu oso
bowego, ładowność 300 kg 
nową za 3 min, silnik benzyno
wy kompletny Ford 1600 cm 
sześć. 1986, przebieg 35. tys. 
km, duży rożen trójwidłowy za 
5 min. Kabulak, Kutno - 
Woźniaków 1.

K-41/92
SPRZEDAM 8,11 ha ziemie 
zmeliorowanej z możliwością 
budowy. Józef Kluska, wieś 
Wały przy trasie Kutno - Piątek.

K-42/92

SPRZEDAM Jelcza 317D, sil
nik na gwarancji, z naczepą 18t 
wywrotką. Stanisław Włodar
czyk, Elizanów 19, gm.Cho
dów, konińskie lub tel. 175 
Witonia.

K-43/92
VW JETTA1600,1984r. benzy
na, 98 tys. km, cena 55 min 
sprzedam. Wiadomość:
218-32

004331

SPRZEDAM działkę budowla
ną 800 m kw w Słupnie. Płock 
tel.214-01

004333
SPRZEDAM działki budowla
ne uzbrojone o różnej powierz- 
chni. Kacprzak W ojciech, 
Bielsk, ul. 1 Maja 41

004335
SPRZEDAM działki budowla
ne od 800 do 890 m kw przy 
trasie Płock - Gąbin. Pawlewski 
Jan, Grabie Nowe 43b.

004336

SPRZEDAM Mercedesa 250D, 
1990r., błękitny metalik. Płock 
242-49 po 19,00

004337

SPRZEDAM działkę budowla
ną o pow. 43 ary w Sierpcu ul. 
Rypińska. Wiad.: tel. 75-33-25.

S-10/92

ZGUBY
Zgubiono księgę podatkową
przychodów i rozchodów na 
nazwisko Janina Bagrowska. 
Łęczyca, Wojska Polskiego 
9/15

K-32/92

Nowo otwarty sklep
"RZEMYK"

Płock, ul. Bielska 14a

oferuje:
I torby
I obuwie skórzane 
I galanterię skórzaną 
I obrazy w skórze 

Zapraszamy

Z KBMPUim m F I  BRAT
Zainteresowanie komputerami o- 

sóbistyml jest w dalszym ciągu 
wysokie. Nic dziwnego. Są to z 
jednej strony urządzenia dość ta
nie, z drugiej zaś są to urządze
nia wielofunkcyjne, umożliwiające 
sp.awniejszą o ganizację pracy ' w 
różnych dziedzinach i na różnych 
stanowiskach. Koszt zakupu pro
stego zestawu komputerowego 
wynosi aktualnie ok. 5 min zło
tych, co jest równoważne 2—3 mie
sięcznemu funduszowi plac dla 
średnio kwalifikowanego pracow
nika. Natomiast korzyści jakie 
płyną z zastosowania komputerów 
w szeroko rozumianej pracy, biu
rowej, handlowej, w zarządzaniu-, 
projektowaniu - itp. są og‘omne.

komputerowych Politechniki War
szawskiej w Orodku Naukowo-
Dydaktycznym w Płocku. Ume- 
jętność podstawowego posłużenia 
się komputerem osobistym jest 
ćwiczona na takim kursie w wy
miarze 66 godzin zajęć praktycz
nych. Absolwent kursu potrafi 
wykorzystać komputer do wygod
nego zredagowania i wydrukowa
nia w ładnej szacie graficznej do
wolnego tekstu, potrafi zgromadzić 
i zilustrować diagramami oraz wy
kresami dowolne zestawy danych, 
potrafi przeprowadzić proste kal
kulacje bez koniecznold uczenia 
się programowania, a co najważ
niejsze uzyskuje podstawę do sa
modzielnego u ‘zenia się obsługi

KRAJOWA RADA NAUKI ZNP 
W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

w Płocku
organizuje

kursy komputerowe
w wymiarze 66~godzuf~ 
zajęć praktycznych, 

w cenie 1 min 400 tyś zł.
Zapisy do 21 lutego w gmachu 
Politechniki, pok. 12, 
tel. 260-61 w/231

Zainwestowanie w sprzęt kompu
terowy i oprogramowania może 
się zatem zwrócić po kilku zale
dwie miesiącach. -Warunkiem za
sadniczym tego stanu rzeczy jest 
jednakże umiejętność posłużenia 
się tymi szalenie ułatwiającymi 
i przyspieszającymi pracę narzę
dziami Wiele osób doskonale zda
je sobie z tego sprawę, jednakże 
nie decyduje się na kupno kom
putera z prozaicznej przyczyny, 
którą jest zazwyczaj brak umie
jętności posłużenia się nimi. Ale 
tę barierę można pokonać decy
dując się na podstawowe prze
szkolenie w zakresie obsługi kom
puterów osobistych na różnego ro
dzaju kursach. Takie kursy — 
sprawdzone n od czas poprzednich 
edycji — organizuje Krajowa Ra
da Nauki Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z wykorzystaniem ka
dry naukowej I laboratoriów

nawet skomplikowanych progra
mów licencyjnych.

Zapisy wraz z opłatą za kura 
(1.400.03,),—zł) przyjmowane są w 
kasie kwestury Politechniki przy 
ul. Łukasiewicza 17 pok. 12 w 
godzinach 9.00—13.00 w terminie do 
dnia 21 lutego br.

Liczba miejsc jest ograniczona, 
bowiem całość zajęć dydaktycz
nych realizowana jest na kompu
terach. Informację w tej sprawi* 
można uzyskać w Politechnice 
p rz y  u l. Łukasiewicza 17 w pok. 
105 lub telefonicznie pod numerem 
260-61 w. 231 w dnd robocze (od 
poniedziałku do piątku) w godz. 
8.00—14.00. Polecamy te kursy 
tym osobom, które pragną rozpo
cząć pracę (a i przygodę) z kom
puterem osobistym. Od kandyda
tów na kursy nie są wymagane 
żadne dodatkowe umiejętności.

(tekst sponsorowany)

'  YSJ-SS /  /ZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJWSSSSSSJZSSSSJrSSSSSSSSSł

‘ l
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S. A 
ZAKŁAD t e l e k o m u n ik a c j i
w Płocku

UPRZEJMIE INFORMUJE

abonentów telefonicznych 
w całym województwie 

ŻE Z DNIEM 15 LUTEGO BR. 
kończy akcję wymiany 

ŻETONÓW B NA ŻETON A LUB C.
SA-52

rrrrrz rrrrz rrrrz sz z rrz z rz z z rsz z sssrrsrz z s /z sssz rjrz z z ssfS /s*

w hurcie i detalu
o r a z

LONGM ANELT

w ciągłej sprzedaży 
- dla szkół marża.

"BALEX"
ul. Padlewskiego 2, 

tel/fax 294-07 
poza sobotami w godz.

rj3() ^ Jg00

Pilnie sprzedam, 
wydzierżawię, wejdę w spółkę j
uzbrojony teren 2 ha
- dobry dojazd, budynek - hala 
produkcyjna 100 m2, część biu
rowa - socjalna - magazynowa, 
chłodnia na 40 ton - garaż.. i 
Całość skanalizowana, studnia 
głębinowa.

Możliwość wszelkiej 
działalności.

Sierpc tel. 75-11-83,
004304

Zakład 
Ślusarski 

Płock, ul. Modrzewiowa 3 
teł. 262-92

poleca:
1! kraty stalowe 

i l  drzwi, okna 
SI garaże stalowe 

£3 inne konstrukcje 
Gwarantujemy wysoki} 

jakość
swoich wyrobów

______  0043 H

P. H. U. ’ROMIS’
( poleca )

I  akumulatory niemieckie - 9 pojemności 
H  opony samochodowe -18  rozmiarów 

H  rowery "Rometu" -15 typów 
Płock, ul.Obrońców Płocka nr 10

/znak kierunkowy w AUachowicza/
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BU RG ER  BOK
Płock, ul. Miodowa 8

i Zaprasza
MU na 0ITgmalną i niedrogą kuchnię 

g jd o  dobrze zaopatrzonego Drink-baru 
4 J Ę ' na dyskoteki w piątki i soboty - 20°°- 200 •

oraz dla młodzieży szkolnej i studentów 
we wtorki i niedziele ze zniżką -19^-24®°.

Codziennie lokal czynny w godz. 11^-2300

MOSTOSTAL 
k EXPORT S.A.

00-926 W arszaw a - #  
ul. K rucza 20/22

OSTOSTAL

z a t r u d n i

na budowach eksportowych w RFN 
inżynierów i techników budowlanych 
z uprawnieniami ogólnobudowlanymi i dobrą 
znajomością języka niemieckiego na 

n i atrakcyjnych warunkach finansowych.

iforrriącj O' adres jak wyżej,
pokoj nr 209, i! piętro lub telefonicznie 

/0-2/ 6614-216, 6614-158.
SA-44

SIĘ
absolutna dyskrecja.

GWARANTUJEMY Klientom od powierzonego kapitału 
wysokie zyski lieżone w stosunku rocznym.

Od kapitałów przeliczanych 
i ★  3-miesięezny<‘fo — 42 procent

★  6-miesięe/nych — 49 procent 
★  9-miesięezn.ycb — 54 procent 

★  12-miesfęczn.ych — 62 procent 
OFERUJEMY różne formy i sposoby inwestowania kapi

tałów, także indywidualne.
PROWADZIMY również doradztwp finansowe i wszelkie \- 

mne usługi związane z obrotem kapitałowym, a także 
powiernictwo majątkowe

PROWADZISZ WŁASNY INTERES 5
MASZ KŁOPOTY ZE ZDOBYCIEM SRODKOW 
LUB CHCESZ JE DOBRZE ZAINWESTOWAĆ 

PRZYJDŹ DO NAS —
JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG.

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

Z a p r a s z a m y
§

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

\xu D jiia ir
r Li &

f F ’

Z esp ó ł O św iatow o - K onsu ltacyjny

Płock, Jachowicza 2 p.3 /Politechnika/ teł. 247-33 

ogłasza zapisy do
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

!i4-letniego [po szkolepodstawowejJ 
H  3-letniego /po ZSZ/

na kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych 
z zakresu szkoły średniej. " 004295

SALETRA AMONOWA"
Zakłady Azotowe Włocławek

Fabryczny Punkt Sprzedaży 
[Gostynin ul. Zamkowa 18 
(lei. 40-76
Sc e n y  f a b r y c z n e

j f f
! s. ;v V

0040251

m  Ó/Okr. Płock

ogłasza przetarg nieograniczonyna sprzedaż ®  
| |  samochodu ,

g  STAR 200, rok prod. 1989, cena wyw. 65 min zł ^

m U przetarg nieograniczony na sprzedaż 
samochodów:

ł. Fiat 125p- 1500 combi, rok prod. 1988, cena wyw. 18 min zł ^  
EU 2. Nysa S-522 1/2, rok prod. 1989, cena wyw. 18 min zł HI
g  3. Nysa S-522 1/2, rok prod. 1989, cana wyw. 25 min zł

~  Przetarg odbędzie się 25 lutego 1992r. ogodz. 10-tcj.w świetlicy «_ 
%  NBP PI. Obrońców Warszawy 6.

m  Wadiuw w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić g*™ 
I  najpóźniej w przeddzień przetargu na r-k w NBP O/Okr. Płock fg 

61001-13-249-29. H
®  Samochody można oglądać na dziedzińcu NBP, codziennie 

" wgodz.9°°- 14°° ‘ JH

-4k J

Płock, ul. Grodzka 11, tel. 265-14
OFERUJE SPRZEDAŻ
Ul KSEROKOPIAREK japońskich RICOH i NASH U A

mai /nowych i używanych/ '
l i -Bi materiałów eksploatacyjnych 

części zamiennych

EB  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
H  papier ksero krajowy i zagraniczny

1

m i'A-4,A-3/
SERWIS ' RANK XEROX, MITTA, CANON,

* - ŚRODKI EKSPLOATACJI.
PONADTO:
□  faksy RICOH

□  bindownice i termobindownice do 
opraw książek, broszur, dokumentów itp.

pryporty i offsety 
- D  maszyny do pisania 
d l  notesy elektroniczne,
□  kalkulatory. _

N A JTA N IE J U PRODUCENTA*

Posiadamy w sprzedaży: 
boazerię z drewna iglastego i liściastego 

krawędziaki, laty, deski 
gg tarcicę iglastą i liściastą 

@§ deski podłogowe
) resztówki poprodukcyjne.

Z apraszam y do nas:
Przedsiębiorstw o  
W ielofunkcyjne

"LASBUD"
Jbąck, Uf. Lipowa 3, tek 140-54

D ysponujem y transportem . 
Z aład u n ek  bezpłatny.

a a |> .

SA-35̂

FABRYKA CZEKOLADY a

/■
${MM

(

w Żychlinie
99-320 Żychlin, Al.RacławickieT,

. - tel. 41, telex 83695

ż& trudnii-
1/Z-cę dyrektora d/s handlowych 
2/ Z-cę Głównego Księgowego 
3 /specjalistów do spraw zaopatrzenia i zbytu 
4/ sekretarkę
5/ panią do prowadzenia domu z wyżywieniem 

i zamieszkaniem
s . 6/ ślusarzy remontowych z praktyką

Oferty prosimy składać na adres firmy.

OWNIA
Kutno ul. Bema 1 /baza GS/ 

Gostynin ul. Woj. Polskiego 39/4

©  l e c  a
artykuły spożywcze 

HI artykuły drogeryjne

I z c z e j  o i n i g .
□  ryż - 1 kg/5850 zł, □  herbaty 1 ÓOg od 2400,
□  słodycze, □  konserwy, □  kawa PRIMA,
□  POLLENA Bydgoszcz □  i inne.

ZAPRASZAMY.

Płockie Przedsiębiorstwo 
Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi

_____w Płocku z/s w Bronowie Kmiecym v-

ogłasza przetarg nieograniczony 
' m  sprżedaż:

1/samochód Jelcz 325P, rok prod. 1981, cena wyw. 60 min 
2/ samochód Star SW-400, rok prod. 1983, cena wyw. 36 min

Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 1992r. o godz. 10,00.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
10% wartości najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem. 
Pojazdy można oglądać w siedzibie przedsiębiorstwa.

SA-5L

ZARZĄD 
MIASTA PŁOCKA

ogłasza
przedłużenie terminu 

składania ofert na:
1. 30-letnią dzierżawę nieruchomości położonej przy 
ul. Wyszogrodzkiej dz. nr ewid. 524/2 o pow. 1,3633 ha 
pod zabudowę stacji benzynowej wraz z infrastrukturą to
warzyszącą /gastronomia, stacja obsługi, myjnia, motel itp./

2. sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wieczorka 13 
"Spichlerz - Słoneczko" dz. nr ewid. 474/1 o pow. 457 m kw,

I budynek użytkowy o kubaturze 3600 m sześć. pow. użytko- 
| wej 693 m kw.

| Oferty można składać do dnia 1992.02.20 do godz. 12,00 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 70 
z podaniem ceny i innych warunków wejścia w posiadanie 
w/w nieruchomości.

j Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz 
| możliwość prowadzenia dodatkowych rokowań z oferenta- 
j mi, jak również prawo odwołania przetargu lub nieroz- 
| strzygnięcia bez podania przyczyn.

, : .. SA-49

| ZESPÓŁ HANDLOWO 
- USŁUGOWY

r-A - i * • :• t
• S : :

I

09-402 Płock, ul. Jachowicza! 
/Politechnika/ teł. 247-33

SPRZEDAŻ
rkomputery

PG XT/AT/386/4S6
drukarki

- EPSON, FUJITSU 
- oprogramowanie 

SIMPLEX
UJ finansowo księgowe 
[E system sprzedaży towarów: 
LU polecenia przelewu 
CD naliczanie kar za zwłokę 

r programy SHAREWARE ;
literatura komputerowa J 

|- peryferia komputerowe 
j- wydawnictwa naukowo-tech.
\ ■ ’ ' -I

^DORADZTWO
| J  SZKOLENIA j

004323

j PIECZYWO 1  
i FRANCUSKIE j
j na i
i Osiedlu Międzytorze j
| oferuje Klientom j
i Sklep przy ul. Fiaska ! 
* !
i i
\ /lokal sąsiadujący , i
i z  zakładami fryzjerskimi/ !

^  ^  ^  ^  _  ' 004322J

Nowe polskie 
telewizory kolorowe

m  2,8 min!
Części zamienne do 
telewizorów polskich 

i radzieckich

Szczegóły w sklepie RTV 
Płock, ul. 1 Maja, 

Pawilon 31 /Manhattan/

004269

TY JDNIK PŁOCKI SIU. 6
♦♦♦ ♦♦♦



SPORT
l  NOTATNIKA SPRAWOZDAWCY

tenis  stołow y

^ * t i J 5 L ? db?d2łe siQ w Piocku fuchar ę®.JU tenisa stołowego c 
fa tyslecv iandaru Młodych”. K il- 

dyscvniinmł°dyCh ^mpatyków 
^mina^e? ny. sportu rozgrywało

wszyscy SP 10

^ c>  gminm
le’ aby wyłonić najlep-S 2L w trzech

miejskie i wo-

?’-vych' kategoriach wie-
c°w. * wsrod dziewcząt i chłop- 

Pin
frek? wojewódzki odbył się w 
^SChemip,  ̂ , sah gimnastyczne; 
^iską ja Podamy teraz na-
®°̂ an . wodmk°w, którzy awan- 
Puchar %°,.finałow 37 turnieju o 

^ztanaaru Młodych”
Kat

2°e Tomasz Tvi 1 ? łodsi: l - miej- l  ^ojcias* Ty burs ki SP 7 Płodu 
v ^obastdn ^pychała SP Giżyce,
. .tegO'’iaa?n-^ODecki SP 21 Płock. 

Sn Sp 10 pI9/l°:J- MacieJ tasiń-
Sn SaPMki ^ T2-. ROhert Cich°ń ChocZQ: 3- Mariusz Nadrowski 
?  ‘"i Piat „Kateeoria 1977/78: 1. 
kk 3. fju.k’ }■ Radosław Matlew- 

bert Kotarski, 4. Marek
Ŝ rsOREH?

EIAHNo
°°St̂ in  85-44UkUrydZy sprzedam.

004349
S,«bh.„D̂ M wyposażenieb,te. teł. 69.

f M ą ^ n y
'̂044.

sklepu,

001351
pomieszczenia ' na 

w dobrym punkcie 
Sierpca. Bielsk, tel.

001352
komfortowe M-5 

w Sierpcu. Tel

----------- oM353
hl^^lę  rana, który w

rtbana gtefzie kupił psa do- 
Jel. 265-89. 004354

,5' « ? We

Fłakiewicz 
Płock.

W klasyfikacji drużynowej naj
lepszymi okazali się chłopcy z SP 
i0 zdobywając 39 punktów przed 
SP Choczeń — 15 pkt i SP Giży
ce — 13 pkt.

Sporo niespodzianek miało miej
sce w turnieju dziewcząt. Nieste
ty, do finału nie zakwalifikowała 
się żadna podopieczna trenera 
Wochowskiego z SP Ciółkówek. 
choć w finale wojewódzkim była 
ich 11 razem, ze zwyciężczynią u- 
biegłoi ocznego turnieju Anią 
Krawczyk.

Do finału turnieju zakwalifiko
wały się zawodniczki: kategoria 
1981 i młodsze 1. Wioletta Cudze- 
wicz SP Sudragi, 2. Kamila Sójec- 
ka SP Kuchary, 3. Monika Kra- 
żewska SP Sudragi. Kategoria 
1979/80: 1. Justyna Kawczyńska
SP Kuchary. 2. Joanna Mazurow
ska SP 1 Sierpc, 3 Alicja M&r- 
chewa SP Kuchary. Kategoria 
1977/78: 1. Joanna Przybylska SP 
Sudragi. 2. Agnieszka Cichoń SP 
Sanniki, S. Agnieszka Andrzejczak 
SP Kuchary.

W klasyfikacji drużynowej zwy
ciężyły dziewczęta z SP Kuchary 
-  48 pkt., 2. SP Ciółkówek -  33 
pkt., a 3. SP Sudragi — 31 pkt.

W łącznej klasyfikacji drużyno
wej 37 finału wojewódzkiego tur
nieju tenisa stołowego o puchar 
.Sztandaru Młodych” zwyciężyli 
młodzi zawodnicy SP Kuchary — 
55 pkt.. 2. SP 10 Płock — 39 pkt.. 
a 3. SP Ciółkówek — 33 pkt.

Wszystkich sympatyków tenisa 
stołowego zapraszamy 15 i 16 lu
tego do hali ZSZ MZRiP, gdzie 
odbędzie się finał turnieju.

„LETNI” DWUBÓJ

Jedną z imprez przygotowanych 
dla dzieci i młodzieży w czasie 
ferii zimowych były zawody biat
hlonów©. Niestety, brak śniegu u- 
niemożliwił przeprowadzenie błe- 
gu narciarskiego i dlatego organi
zatorzy zaproponowali bieg prze
łajowy i strzelanie z wiatrówki.

W grupie chłopców do łat 10 
zwyciężył Sebastian Dymek orzed 
Sebastianem Brzezińskim i Krzy
sztofem Drzewieckim, Wśród chłop

ców powyżej 10 lat zdecydowanie 
wygrał Robert Marciniak. 2 miej
sce zajął Mariusz Maruszewski, a 
3 Jakub Denke. ]

W grupie dziewcząt najlepszą o- 
kazała się Ania Woźniak wygry
wając z Kasią Milczarską i Martą 
Wenerską.

OGŁOSZENIA
DROBNE
RÓŻNE

MAGISTER — korepetycje: mate
matyka, fizyka. Dojeżdżam. Płock
273-51.

004342

P U K A  RĘCZNA
16 lutego (niedziela) godz. 18 

w hali „Chemika” rozegrany 
zostanie ostatni w Piocku mecz 
o mistrzostwo I ligi piłki rę
cznej w grupie play off. Prze
ciwnikiem zespołu Petrochemii 
Płock będzie MKS Pogoń 
Szczecin. Ostatni mecz w tej 
rundzie płocczanie rozegrają 26 
lutego w Gdańsku z zespołem 
GKS Wybrzeże.

(jol.)

PROWADZENIE podatkowej książ
ki przychodów i rozchodów, ksiąg 
rachunkowych (handlowych), roz
liczenia z ZUS i Urzędem Skarbo
wym w Płocku. Płock, teł. 278-58 
po godz. 16.

004344

POSIADAM do wynajęcia lokal o 
pow. 40 m kw. Płock. teł. 330-39.

004346

ZESPÓŁ muzyczny na bale, wese
la. Płock, teł. 35 513.

004347

KUPNO —  SPRZEDAŻ
SPRZEDAM 
Płock 273-51.

kiosk drewniany.

004341

SPRZEDAM dom jednorodzinny. 
Płock. Fabryczna 19. i

004345 !

SPRZEDAM 3 ha siemi we wsi 
Garwolewo gm. Czerwińsk. Wiad. 
Łukasiak Wanda, Kłębowice 09-152 
Naruszewo.

' 004348

WYPOSAŻAMY BIURA
w sprzęt i artykuły krajowe i importowane

A  MEBLE BIUROWE (czarne i białe)
A PAPIER (komputerowy, ksero, telefax, telex)
A ROLKI PAPIEROWE (EIwro, Dalton itp.)
A TAŚMY barwiące do drukarek komputerowych 
A GALANTERIĘ biurową 
A FOTELE obrotowe

EKSPOZYCJA I BIURO HANDLOWE
PŁOCK, ul. Łukasiewicza 17 (Politechnika)

Sala nr 20 (czynna od 8 do 13)
Teł. 252-16 lub 334-78

U W A G A !
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

a.1

dl'hgie«l0ny .tyPa milczeniem postanowił ruszyć na poszukiwania 
st"derd7' .vvê cia- ,Plzed tym jednak ujął jeszcze za klamko, 

z zaskoczeniem, że drzwi nie były zamknięte. Ugią-

(orlcinck 16)

Uszedł naciskiem, ukazując półmrok wnętrza niedużego holu. 
JWaiTS • dając znać o sonie głośnym wołaniem, ale otłpowie- 
ś\viat> nuJ cisza. Dostrzegł przed sobą pionowy pas różowego 
PoMą7.7Zdrad2a^ cy uchylone drzwi, ruszył więc w ich kierunku, 

Zn.a] a.J3c. wołanie, nadał jednak bezskutecznie.
Padąjy . się w obszernym pokoju z dużym oknem, przez które 
śtyia a l,eszcze resztki wieczornej zorzy, wypełniając wnętrze po- 

K i 4 C*pk;g° różu.
róż, ą y .'odszukał kontakt, białe, elektryczne światło zatarło ten 
kWanfierż?nt- stwierdził że znajduje się w jadalni, Której ume- 
^clnak0 ?‘a^owiły stare, rzeźbione w ciemnym dębie sprzęty. 
Msły . z ich dostojnym wyglądem niezbyt szczęśliwie harmonizo 
ladzie. , • , s.zidan ■ wazony ze sztucznymi kwiatami, stojące na 
*?ll%eiV7 kiej’ kredensowej szafy. Na ścianach wisiało kilka po- 
cie p ‘‘ fotografii ukazujących .bądź męskie oblicza z zadzierżys- 
^artych ręconymi wąsami i głupawymi spojrzeniami szeroko foz- 
t̂ ch, z oczu. bądź pucołowate twarze matron o obfitych bius- 
0°kóju "fokami włosów okalającymi ich dostojne głowy Środek 
ża§*o\vi. ZairnoY/al owalny stół, obstawiony krzesłami o wysokich 

ty równie pięknie jak bufet zdobionych rzeźbami.
Str*eżonk0ju me by}°  nikogo» wl<?c Przeszedł kierując się ku do- 
.^iedv m W drzwiom, również na wpół uchylonych,

kiitiiś " . stanął r.a progu ujrzał pod oknem duże biurko z ja-'

ĥ rrij p, óriigą znajdował się długi stół z zalegającymi go rulo- 
Otoc^ T̂0nów, jakie widział już w warsztacie.

to srprżanł obrzucił tylko krótkim, pobieżnym spoj- 
^  &  £dTż nncześnie dostrzegł ną podłodze zasianej rno- 
*ał na z Wylartym dywanem, wyciągnięte ciało Dzieżgonia. Ls-
°czanii Dt cach, z rozrzuconymi ramionami i szeroko rozwartymi 
ż̂ aWałvXV- ^^órych pozostał wyraz przerażenia, a rozwarte usta 

PoSz,v. s’ó .jeszcze wydawać ostatni, przedśmiertelny krzyk.
. Isą" • nachylił się nad leżącym i ujął przegub jego ręki. 

skór.H ó.yt°, a dłoń w przegięciu stawiała już pewien opór,
ha. kąri,as .óyla zupełnie zimna. Z kolei stwierdził, że widoczne 

Uęip jU J uszach pośmiertne plamy zaczęły się juz zlewać.
— iŜ  i spojrzawszy na zegarek mruknął:
^kiś c wie godziny temu, a więc około dziewiętnastej... 

hiyślfni CZas s‘a  ̂ jeszcze nad zwłokami, przyglądając się w za- 
cho\yj' a wykrzywionej, przerażeniem twarzy i obłędnemu stra- 
óomu. vv martwych już oczach, po czym ruszył «ia przegląd 

,Nig u, .
óżywan; f duży, bo posiadał jeszcze tylko jeden, wyraźnie nie 
^  którpi p°kój, łazienkę oraz dość obszerną kuchnię z alkową, 

P1 ............. ' ' żko, ale tylko z nie zasłanym ma
lenia nie zdradzały by sprawca

O Ktńr* • %JL<ZS, Ul
\  t°racrme’1 wPrawdzie stało łóżko, ale tylko z nie zasłanym ma- 
n C2egou„i' Wszystkie pomieszczeni 
V ,.  s°k°Iwiek W nich szukał.

Sierżant wrócił do pokoju zmarłego i rozejrzał się w poszuki
waniu telefonu. Dostrzegł go na biurku więc okrążył ciało i po
łączył się z komendą. Potem w oczekiwaniu na ekipę śledczą, 
nie ruszając z miejsca fotela, przysiadł przy biurku i zaczął ba
dać jego zawartość.

Szuflady zawierały teczki z różnymi dokumentami. Przerzucał 
je pobieżnie stwierdzając, że zawierają bądź oferty i kosztorysy, 
bądź rachunki, lub ich odpisy wysyłane klientom. Jednak nieomal 
kończąc już przegląd znalazł teczkę, która zainteresowała go bar
dziej. Była starsza od innych, nieco przybrudzona i o trzagach 
mocno wytartych. Wewnątrz znajdowały się niedbale wsunięte 
papiery, jakieś monity, płatnicze nakazy podatkowe, było też 
i wezwanie sądowe sprzed kilku lat nakazujące stawienie się w 
charakterze świadka, pokwitowania na jakieś popłacone kwoty, 
jak i wiele innych, już zbędnych szpargałów.

Ponieważ dotyczyły ubiegłych lat sierżant bardziej interesował 
się nimi niż dokumentami dotyczącymi bieżących interesów 
zmarłego. Ale i te stare papiery zdawały się nie zawierać ni
czego szczególnego.

Kiedy jednak wziął do ręki kolejny dokument stwierdzając, że 
był to rachunek za światło, nie odłożył go jak inne, lecz zmar
szczył brwi i zastanowił się przez chwilę. Zwróciło bowiem jego 
uwagę, że został wystawiony prze® miejscowy zakład energetycz
ny, ale nie na adres tego domu ani warsztatu, leci dotyczył 
zużycia prądu przy ulicy Wyspiańskiego 15, a więc w obiekcie, 
z którym pene.rując kontakty zmarłego jak dotąd się nie zetknął. 
Rachunek nosił datę sprzed roku, ale z kolei znalazł i inne, 
znacznie wcześniejsze.

Zabrał ten ostatni i po namyśle schował go do kieszeni. Po
nieważ doszedł go warkot zatrzymującego się na ulicy samocho
du, a po chwili głosy ludzkie zbliżające się do domu, wstał od 
biurka i ruszył ku przybyłej ekipie.

Jakoż zjawiła się i to z majorem na czele, który obrzucił 
zwłoki uważnym spojrzeniem, po czym w milczeniu wysłucha! 
sprawozdania sierżanta, zakończonego wyjaśnieniem:

&e stwierdzonych oznak pośmiertnych sądzę, że śmierć na
stąpiła około dwóch godzin temu...

— Posłuchamy co powie nasz doktorek... — Donat spojrzał w 
stronę lekarza, który badał zwłoki, potem spytał:

— Na którą było umówione spotkanie?
— Na dwudziestą pierwszą
— Umówione osobiście czy telefonicznie?
— Telefonicznie, w czasie dnia, kiedy jeszcze był w Warsztacie.
— Zatem powodem morderstwa mogła być obawa sprawcy 

przed wynikiem tej rozmowy... — mruknął major. — Musiał jed
nak wiedzieć o spotkaniu i jego terminie.

— I dlatego tak szybko się uwinął! — rzucił ze złością Poszwa. 
— Skąd jednak dowiedział się o moim telefonie? Może któryś z 
pracowników słyszał naszą rozmowę? Ale telefon znajduje się w 
w osobnym pomieszćzeniu, więc musiał w tym momencie akurat 
tam być....

— To możliwe, ale sądzę, że to raczej sama ofiara zawiadomiła 
swego zabójcę o tym spotkaniu, nieświadoma skutku, jaki jej to 
przyniesie.

— Tak czy inaczej, sprawca poczuł się zagrożony ewentualnvm 
zeznaniem Dzieżgonia, a to wskazuje dalszy kierunek śledztwa.

— A jaka przyczyna zgonu? Czy zdołałeś to stwierdzić?
— Nic nie wskazuje na uduszenie, brak też rany od kuli czy 

noża.
— Ciekawe... — zastanowił się Donat. — A jednocześnie ten 

wyraz przerażenia w oczach,'no i odsunięty na bok fotel świad
czący, że denat, zerwał się z niego nagle, zatem zaskoczony 
czyimś przybyciem...

Właśnie... — zgodził się sierżant. — Ju t się nad tym zasta
nawiałem.

— No cóż... Przybyło ci nieco roboty. — Major uśmiechnął się, 
ale raczej niezbyt wesoło, po czym zwrócił się do lekarza, który 
zbliżył się do nich: — Jaka przyczyna śmierci, doktorze?

— Chyba atak serca z powodu nagłego szoku. I to silnego, sa- 
drąc po oczach denata i skutki, jaki przeżyty wstrząs spowodo
wał. Jednak dokładniejszej odpowiedzi może będę mógł udzielić, 
ale dopiero po sekcji zwłok.

DALSZY CIĄG NA STR, tO A Ł S ż i  C IĄ G  N A  S T R . S j

Poziomo: 1) postać nierealna, 
zjawa, 5) filmowe komedie, 7) 
w niej wiosło, 8) polna, błotna lub 
pieprzowa, 9) wykonuje analizy le
karskie, 10) indukcyjne lub za
płonowe, 13) zwierzchnik, przeło
żony, 14) niedozwolony chwyt w 
zapasech, 19) gra hazardowa, 20) 
przywidzenie, złudzenie, 21) buna. 
karcenie.

Pionowo: 1) cherlak, mizerak, 2) 
ścierpnięcie lub bezwład np. ręki, 
3) biała niewolnica sułtana, 4) 
sportowy lub poselski, 5) zimą tam 
śpi niedźwiedź, 6) tytuł magnata 
hiszpańskiego, . 11) mężczyzn- o 
ciemnych włosach, 12) faj,.Łapa, 
niezdara, 15) jednostka miary ką
ta, 16) kobieta prowokująca, uwo
dzicielska, 17) rod aj sieci rj cac 
kiej, 18) opałowy, rycynowy lub 
sojowy.

Czytelnicy,, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukaizania się numeru 
nadeślą pod adresem redakcji 
(Płock, Stary Rynek 27) rozwiąza
nia na kartkach pocztowych z do-

H O R O S K O P
Baran — (21.03.—20.01.)
Pod koniec uóiegiego tygodnia 

kłopoty osobiste i rodzinne ustą
piły i najbliższy okres spędzisz w 
dobrym nastroju. Pamiętaj jednak 
o obowiązkach służbowych. Szef 
ma na ciebie oko, więc się pilnuj.

Byk — (21.04.—21.05.)
Musisz się iiczyc z wyjazdem 

służbowym. Przygotuj się wcześ
niej, żeby nie robić wszystkiego w 
os.atniej chwili. Pomyśl o prezen
cie imieninowym dla Raka. Nie 
musi to być drogi upominek, bo 
chyba nie o to chodzi.

Bliźnięta — (22.05.—31.06.)
Bliźniętom, które w tych dniach 

zmienią sran cywilny, gwiazdy 
gwarantują szczęśliwą przyszłość. 
Najlepszym partnerem będzie Wa
ga, a życie przy jej boku długie i 
spokojne.

Rak — (22.06.—22.07.)
Nie będ-iesz mógł sprostać wy

mogom Panny. Kłopoty finansowe 
dadzą o sobie znać. Cierpliwie 
musisz przetrwać ten trudny okres. 
Spróbuj może zagrać w Totolotka...

Lew (23 07.—22.08.)
Pomyśl o zimowym wypoczynku, 

bo i zdrowie szwankuje, i siły już 
nia te. Kłopoty os.atnm też cię ni,e 
omijały. Najlepiej odpoczniesz z 
dala od wszystkich, nawet od 
przyjaciół.

Panna — (23 08.—22.09.)
Rak za wszalną cenę chce skom

plikować ci życie osobiste. Za ple
cami sieje intrygi, a w oczy sprzy
ja i udaja przyjaciela. Sobotnie 
spotkanie z Koziorożc .m poprawi 
nastrój, ale nie na długo. Dobry 
dzień — środa.

piskiem „Krzyżówka nr 7”, wezmą 
udział w losowaniu nagród książ
kowych.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
NR 4:

Poziomo: 1) puder, 5) szał, J)
idiom, 8) spark, 9) spiekota, 10) 
mlecz, 13) jojo, 14) miecze, 19) 
ozzlidy, 20) Kain, 21) tendencja.

Pionowo: 1) pesymizm, 2) dra- 
perie, 3) rikszarz, 4) Pipi, 5) smo
ki, 6) Aneta, 11) kopiec, 12) jo
dyna, 15) imak, 16) cent, 17) Eden, 
18) bale.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 4 nagrody książkowe 
wylosowali:

1) Joanna Zapalska, zam. 09—500 
Gostynin, ul. Kościuszki.

2) Danuta Śmigiel, zam. 09—400 
Płock, ul. Jaśminowa.

3) Zbigniew Wiśniewski, zam. 
09—407 Płock, ul. Łachmana.

Waga — (23.03.—23.10.)
Może ominą cię zmartwienia i 

to te poważnej natury. Dlatego też 
najbliższy tydzień nie wróży odpo
czynku. Będziesz pracował dzień i 
noc, ale osiągniesz to czego prag
niesz.

Skorpion — (24.10.-22.il.)
Znajomość z Rakiem, która wy

dawała się tok niewinna, nieocze
kiwanie zmieni się w dłuższy, a 
może nawet s.ały romans. Poczu
jesz się szczęśliwy i akceptowany 
przez otoczenie.

Strzelec — (23.11.—21.12.)
Czujesz się zmęczony i osaczony, 

ale sam siebie jesteś winien. Nie
potrzebnie zwlekałeś z wykona
niem terminowych prac. Miej pre
tensję wyłącznie do siebie i nie 
szukaj winnych.

Koziorożec — (22.12.—20.31.)
Udało się zrealizować wszystko, 

co zaplanowałeś — stąd dobra 
forma i nastrój. W domu spokoj
nie, może aż aa bardzo. Sprawy 
zawodowe nie nastręczają kłopo
tów, zawdzięczać to możesz syste
matycznej pracy. Sobotnie niepo
rozumienie z Panną uda się zała
godzić.

Wodnik — (21.01.—20.02.)
Zdrowie zacznie ci szwankować 

ale to jeszcce nie powód, by c 
wszystkim zapominać. Wywiąż sit 
ze zobowiązań wobec Byka, bc 
inaczej zostaniesz nieuczciwym 
partnerem.

Ryby — (21.02.—20.93.)
W domu mała uroczystość. Bę

dziesz obciążony obowiązkami 
które spadną na twoje barki. Nie 
okazuj tylko swojego niezadowo
lenia, bo wszystko zepsujesz, a 
chyba nie o to chodzi. W spra
wach serca — posucha.

PORADY PANNY ADY
SZCZĘŚCIE 
TRWAŁO JEDNĄ oc

Droga Redakcjo! Nigdy nie są
dziłem, że będą Was pro;ił o po
moc. A jednak w moim życiu sia
ło się coś z czym nie mogę sosie 
po.auzie. Uprzedzam tylko — nie 
piszció, że to mi prze jazie, że czas 
leczy rany...

Justynę poznałem na dyskotece 
w poapłockiej miejscowości. By
łem w tym czasie na przepustce. 
Bardzo mi się podobała, więc 
przetańczyłem z nią cały wieczór. 
Wydawało mi się. że takiej dziew
czyny szukam. Przedtem znałem 
wiele dziewcząt, a!e ta była inna 
— ładna, inteligentna, wrażliwa 
Dużo rozmawialiśmy ze sobą. Po
wiedziała mi, że miała chłopaka, 
aie rozstała się z nim przed ty
godniem ponieważ nadużywał al
koholu. Była trochę przygnębiona 
tym faktem, ale stwierdziła, że 
już się z tym pogodziła.
< Umówiliśmy się, że spotkamy 

się ponownie na dyskotece za 
cztery tygodnie. Nie pytałem na
wet o adres skoro wyraziła zgo
dę na spotkanie. Cały czas żyłem 
tym dniem, kiedy znów ją zoba
czę. To mi dodawało siły i wiary.

Stało się jednak coś strasznego. 
Gdy przyjechałem na dyskotekę 
Justyny nie było. Nie było też je; 
znajomych. Nikt jej nie znał lnie 
wiem nawet gdzie jej szukać.

Ciężko mi życ w przekonaniu i 
już mogę jej nie zobaczyć. A nu 
że wróciła co s,vo.ego chło.ja.u 
Justyno, jeśli czytarz „TP” wysłi 
chaj mnie — zajęłaś miejsce 
moim sercu.

Arti

Od Ady: Razem z Arturem cz< 
kamy na sygnał od Justyny (mc 
żesz zadzwonić). Adres Arti a le- 
w naszsj rćdakcji. Nawet gć 
wróciłaś do swojego chłooaka Ai 
turowi należą się słowa wyjaśnk 
nia. Być może za bardzo serio Pc 
traktował znajomość z Tobą i stą 
to cierpienie.

Przypominam, że 14 lutego (" 
piątek) przypada Dzień Zakocha 
nych. Patron św. Walenty naka 
żuje, aby w ten sz:zegó'n.y zie. 
w toku zakochani obda-- vv >va 
się wzajemnie kwiatami i wysy 
łali do siebie krótkie liśiiki. Be 
względu na to czy jesteście _ iu 
zakochani, czy dopiero mił05, 
przed Wami, spotykamy fie ’4
tego o godz. 19 w „Burger-Boxie
Panna Ada zaprasza na bal bis 
Szczegóły na str. 1.
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PROGRAM I

>. &O0 „Dzień dobry”
P.O Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Jak cudne są wspom

nienia” — serial prod. poi.
10.25 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertyille ’92 — sla
lom mężczyzn do kombinacji — 
«anki. jedynki kobiet — skoki 
do kombinacji norweskiej

12.50—13.00 Telewizja eduka
cyjny

12.55 „Kolorowe przemiany” 
— film dok.

13.10 Fizyka — fale
13.40 „Go, jak i dlaczego?”
13.50 Chemia — azotowce
14.25 „Świadkowie przeszło

ści”
14.40 Przygody kapitana fte- 

mo
' 14.55 Sezam _
15.15 „Świat chemii”, (17) — 

serial
15.45 Klub Midi
18.00 Studio 7 proponuje
10.15 Dla dzieci: „Tik — 

Tak” — oraz kino Tik — Taka: 
„Przygody Kaczoraa Kwaka”

17.15 Teleexpress
17.35 „Narodziny firmy” ;
17.50 „Polska z oddali”
18.00 Family Album
13.20 „W Sejmie i Senacie”
18.35 „Królik Bugs przedsta

wia”. (22) —- serial
19.00 „Wyw ad tygodnia”

.1115 Dobranoc „Mały ping
win. Pik Pok”

19.30 Wiadomości
20.05 ,Kraina cieni” - film 

fab prc<l. ang.
21.35 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Alberty i Ile ’92 — hokej: 
USA — Niemcy — łyżwy figu
rowe — pary s-portowe — ho
kej: Szwecja — Wiochy

0,10 BBC

PROGRAM II
i
l 7.30 Panorama 
\ 7.40 „Rano”
' 8.00 „Gazeta domowa”

8.10 „Telewizja biznes”
8.35 .,Denver — ostatni Di- 

fiozaur”
9.00 „Świat kobiet” — ma

gazyn
9.25 „Pokolenia”
9.45 „Rano”
10.00 CNN;

'10.10 Język francuski (15)
.10.40 Dr Anatolij Kaszp row-

#ki
12.55 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie A3tbe.rtv.ille ’92--r ' hokej: 
Fnlandia — Polska — slalom 
mężczyzn — biathlon 7,5 km 
kobiet’ --••• ■ .... . . . . . . .  ,

10.25 Powitanie 
'16,30 Panorama
16.40 „Pokolenia” — serial 

, 17.05 Prz.egląd kranik filmo
wych

17.35 „Pod wspólnym da
chem” —: serial

1.8.00 Program lokalny
18.30 Moja modlitwa
1850 „Sztuka świata zachod- 

n ego” (18)
1.9.30 Język angielski (18)
2.0.00 Non stop kolor —

„AU Right No w” — film prod. 
ang.

21.00 Panorama
21.25 „Ekspres reporterów'” 
.21,55 „Chwały starczy dla

'wszystkich” (1) — serial prod. 
angięlsko-kanadyjskiej

22.50 „General Abraham” — 
film * dok.

33,15 „Stan krytyczny”
24.00 Panorama

PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9:09 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.33 „Giełda pracy — giełda

ezans”
9.50 „Dynastia”
1-0.35 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Al'bertville ’92 — bia
thlon 10 km. mężczyźni — san
ki jedynki kobiet — narty do
wolne -  muldy — zjazd ko
biet do kombinacji

12.00—16,00 Telewizja eduka-, 
cy.i na

16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Kino nostolaików: „Wy

chowawca” —- serial
16.40 Dla młodych widzów: 

„Łatający Holender”
17.15 Teleexpress
17.35 „Kinomania”
17.55 „KŁ-nika zdrowego czło

wieka”
18.15 „Test”
18.30 „Encyklopedia II wojny 

światowej”
18.55 „Zielona linia”
19.15 Dobranoc „Niesforny 

m 's:«c?ek”
19.30 Wiadomości
20.05 „Dynast a”
21.00 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertyille ’9*2 — łyżwy 
szybkie 1,5 km — mężczyzn — 
hokej: Francja — Szwajcaria, 
WNP — CSRF — podsumowa
nie dnia

23.35 BBC

PROGRAM n

7.30 Panorama
7.40 „Rano”
8.00 -.Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes’?
8.35 „Ulisses 31” — serial
9.00 „Świat kobiet”
9.25 „Pokolenia”
9.45 „Rano” .

10.00 CNN
10.10 Język niemiecki (18)
13.45 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertyille ’02 — ho
kej: Norwegia — Kanada — 
15 km do kombinacji norwes
kiej

16.25 Powitanie 
- 18 30 Panorama

16.40 „Pokolenia” . — serial
17.00 Losowanie zakładów 

gier liczbowych Totalizatora 
Sportowego

17.05 „Meandry architektury”
17.25 „Alio, allo” — serial
18.00 Program lokalny
18.30 „Era nuklearna” (6) —

serial
19.30 Język angielski (43)
20.00 „Raport o stanie kina”
20.30 „Światełko w tunelu”
21.00 Panorama
21.25 „Palce” ' — film fab. 

prod. USA
22.55 Fum dok.
24.00 Panorama

mrnmiMmf
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PROGRAM I
8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Przyjemne z pożytecz

nym”
9.50 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie — ..Albertyille ’92' 
slalom kobiet do kombinacji 
— narty 10 km — mężczyzn — 
narty dowolne muldy

12.30—16.00 Telewizja eduka
cyjna

16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla -.młodych widzów

„Kwant” - - ■ < ■■■
17.15 Teleexpress
17.35 „Telemuzak” - '
18.10 „Spin”
1 o.v*«) „Podn-^że do Polski”
lo.ł-0 Magarm katolicki
19.15 Dobranoc „Dz.wny świat 

kota'FileraOna” . \ •
19.30 Wiadomości
20.05 „Ghniarz i prokurator” 

(2) — Załzawione oczy” — se
rial prod. USA

20.50 „Decyzje” v
21.10 „Pegaz”
21.45 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie — Albertyille 62 -- ho
kej Niemcy — Szwecja _  łyżwy 
figurowe, soliści — hokej: USA 
— Finlandia — pd&sumowsńie 
dna

23.30 Family'Album (13)
24.00 BBC /

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 „Rano” -
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja brznes” -
8.35 „Nowe przygody He-Ma- 

mann"
9.00 „Świat' kobiet”
9.25 „Pokolenia” — serial
9.45 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Jeżyk angielski (18)
12.55 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie — Ałberlville ’92 — nar
ty 5 km kop et —  styl klasycz
ny hokej: Polska — Włochy ~  
slalom kobiet do kombinacji

16.25 Powitanie
16.30 Panorama
18 40 „Pokolenia”
17.05 „Giełda”
17.35 „Zrobiła się piątka” (1) 

— serial komediowy prod.-ang.
18.00 Program lokalny .
13.30 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie —' Albertyille (92 —
łyżwy szybkie •§ km mężczyź
n i----- konkurencje poranne

19.30 Język francuski (15)
20.00 Reminiscencje Festiwalu 

Chopinowskiego w Dusznikach
21.08 Panorama
21.25 „Bez : znieczulenia” . — 

program publ.
21.40 Studio Teatralne Dwój

ki” ( :.
22.45 „Wieczory z Tadeuszem 

Kantorem” . >
23.40 Publicystyka kulturalna
24.00 Panorama
0.10 Pasmo hipermultimediąl- 

ne Marena K.

PROGRAM I
8.00 „Dzień dobry”
9.09 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Szkoła dla rodziców”
9.50 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie — Albertyille ’92 — biat
hlon — sztafeta kobiet — san
ki — dwójki

12.00—16 00 Telewizja eduka
cyjna

12.00 Agroszkoła
12.30 „Extra” (4) — serial

dok.
13.10 Eko-lego
13.30 „Tropami mitów” • — 

film dok.
14.20 TeleplastLkon
14.40 Jeśli nie Oxf-ord, to co?
15.00 Telewizja edukacyjna 

zaprasza
15.15 Nerwice
15.30 Uniwersytet nauczyciel

ski
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla najmłodszych:

„Ciuchcia”
17.05 Język angielski dla 

dzieci (1)’
17.13 Teleespress
17.35 „Piłkarska kadra czeka”
17.45 „Klub dobrej książki”
18.30 „Bill Cosby Show” 

serial
18.35 „Raport”
19.15 Dobranoc „Boułi”
19.30 Wiadomości
20.05 „Szpieg doskonały” (5) 

— serial
21.05 Zimowe Igrzyska Olim

pijski® — Albertyille "92 — ho
kej: Szwajcaria — Norwegia — 
łyżwy figurowe — pary tanecz
ne hokej: CSRF — Kanada

22.05 Zespół „Zapis” przed
stawia...

22.35 Zimowe Igrzyska Olim
pijskie — Albertyille ’92 —
hokej: CSRS — Kanad* — 
podsumowanie dnia

23.45 Poezja na dobranoc
23.50 „Polskie Zoo” (.powtó

rzenie)
23.50 „Siódemka” ‘ w' „Jedyn

ce”

i.
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PROGRAM II
7.30 Panorama
7.40 „Rano”
8.00 ..Gazeta domowa”
5.10 Telewizja biznes”
8.35 „Lucky Lukę” — serial
9.00 „Świat kobiet” — maga

zyn ; .
9.25 Pokolenia” —.se r ia l 

prod. USA
9.45 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język ang'elski (48)
13.23 Zimowe Igrzyska olim

pijskie -  Albertyille ’92 -  
skoki drużynowe — hokej: 
WNP — Francja łyżwy szyb
kie 1 km — kobiet

16.25 Powitam e
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia”
17.00 Dzień zakochanych
17.05 ..Valentine day”
17.30 ..Doskonała para”
18.00 - 20.00 Program regional

ny
20.00 „Znane małżeństwa”
20.30 Horoskopy dla zakocha

nych
26.40 Kochać, jak .;t.o trudno 

powiedzieć — program rozryw
kowy

21.00 Panorama
21.25 „Zdradliwy pocałunek” 

— nim fab. prod. USA
23.00 „Znane małżeństwa”
23.30 Przeboje dla zakocha

nych
24.CO Panorama
0.10 Elvis Presley na Hawa

jach

PROGRAM I
7.30 Program dnia
7.35 „Wieści”
8.00 „Rynek” — agro”
8.30 Młodzieżowy. magazyn

katolicki
8.50 Wiadomości poranne
9.00 „Ziarno”
9.25 „5-10-15”
10.00 Język angielski dla

dzieci (2)
10.03 „Wojownicze żółwie Ni-

nja”
10.30 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie — Albertyille ’92 — bo
bsleje dwójki — narty 15 km 
mężczyzn - zjazd kobiet

12.30 „My i świat”
12.50 „Świątynie przyrody” —
13.20 „Rodzina rodzinie”
13.50 Walt Disney przedsta

wia — „Kacze opowieści” 
„Całkiem nowe życie” (ost.)

13.05 z archiwum Teatru Te
lewizji: Fiodor Dostojewski
„Zbrodnia i kara”

17.15 Teleexpress
17.35 „Butik”
13.00 Magazyn kulturalny „Wi

zje”
18.20 „Angielska limuzyna” 

(4) — ser al
19.15 Dobranoc: „Berta”
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie Zoo” t
20.20 „Klub 44” — film fab,
22.25 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie ’92 . — łyżwy fiurówe, 
soliści — podsumowanie 'dnia

23.40 Film fab.

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 „Peryskop”
8.00 „Ulica Sezamkowa”
9.00 Magazyn telewizji śnia

dań owej
9.30 Historia . cyrku — film 

dok.
10.00 CNN
10.15 „Ona”
10.40 „Tacy sami”
11.00 Polska Kronika Fjlniowa
11.10 Akademia polskiego. fil

mu: „Kamienne n ebo ’
12 50 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie -  Albertyille 92 —
narty 10 km ~ kobiety — 
konkurencje poranne

15.00 Zwierzęta świata
15.30 Program dnia 
15.33 „Klub Yuppies?”
16.05 „6 z 49” — teleturniej
18.25 Losowanie zakładów 

gier liczbowych Totalizatora 
Sportowego

16.30 Panorama
13.40 „Skrzydlaty lew” — 

film fab, prod. ang,
18.00 Program lokalny
13.30 „Wielka gra”
19.30 „Opera. v;va” repor

taż
20.00 Zimowe Igrzyska Ol m-

pijskle — Albertyille ’92 —

fotkoZOUULUt

hokej: USA — Polica —; łyżwy 
szybkie 500 m. mężczyzn —
łyżwy figurowe, soliści i— ho
kej : Włochy — Niemęy - 

21.09 Panorama
21.25 Zimowe Igrzyska Olim- 

pi j&kie —, Albertyille i ’92 ~
łyżwy figurowe — soliści — 
hokej: . — : USA — * 1 * Polska — 
łyżwy szybkie 500 m — męż
czyzn — hokej: Finlandia —
Szwecja — hokej: Włochy----
Niemcy:

2-2.25; „Słowo na niedzielę”
22.40 „Jackaróo” - (2) — serial 
23 30 ,;Rocknoc” (1)
24.00 • Panorama 
0.10 „Rocknoc” (2)

ki 120 m. hokej* *
Norwegia , -V

15,55 ..Mimłiśta ptzeb°j
10.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Misz -  Masz”

• 17.10 Kino familijne: ”
ni i Manai” (3)

18.00 '..Bliżej-świata” ,
19.00 „Wydarzenie ty?0?*,' *>
19.30 „Z ziemi polskie!

film' dok. ; i .
20.00 Gwiazdy świecą *'ie 

rem
21.00 Panorama * tfi.
21.25 „Żelig” -  film U  

prod. USA wyk.: Woody
22.45 „Okolice jazzu”
24.00 Panorama' ..- . _ .s. . __  24.00 Panorama \ I ■ . I

jSTedziels ' /
PROGRAM I

7:55 Program dnia
8.00 „Tydzień”
9.00 Tęleranek”
10.00 Język angielski 1 dla

dzieci (3) :: :
10.03 Kino Teleranka: „Spit 

Mac Pheę” (8 ost:)
10.30 Zimowe Igrzyska .Olim

pijskie — Ąlbertviłle ’02 — 
biathlon szlafeta mężczyzn — 
—, supergigant — mężczyźni

12.30 „Ściśle jawne”
12.55 -Telewizyjny-'koncert ży

czeń -
13.20 „Wikingowie”1 ’
13.25 Magazyn „Morze”
13.45- ,,Tęc2bwy* inusic-bok”
14.30 „Kalina”. — ■ ‘film dok.
15.25 „Smak życia” '
16.05 „Telówizjer”
16.20 W Starym Kiniś: Alek

sander Żabczyński
17.05 - ‘„Na i- '■"■■■' cenźurowańym’>

CZ. 1 '
17.15 Teleexpress —
17.30 „Na cenzurowanym” 

cz. 2
18.10 ,,'Parddise — znaczy 

raj”' G ): .
19.00 Wieczorynka — Walt 

Disney przedstawia „Chip i Da- 
leM .» (

19.30 Wiadomości "
20.05 Wielki, przewrót” (część .

2) ' serial.'prod.. fran. - r
21.00 Zimowe . Igrzyska Glim-’ 

p.jskie — -Albertyille , ’92

PROGRAM III

7.30 „Przegląd tygodnia” (dla 
nieslyazących)

0.00 .Klementynka” — serial
8.25 „Ojej, ojej”
9.00 Film dla „nieałyszących: *. 

„Wi.alki .przewrót':’ (część 2) —
9.35 Powitanie
10.03 CNN
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn , przechodnia-”

11.00 Podróże w .■, czasie v i i:
przestrzeni  ̂ „,

11 5Ó „Ąnimals”:■ - ■■ '
2.30 „100 pytań do...”
13.20 Zintowe ; Igrzyska Olim

pijskie Albertyille ?92 — sko-

PROGRAM l nm-
9,50- Zimowe Igrzyska ^ 'r*y 

pijśkie Albertyille 92 — n 
—  sztafeta kobiet ■

13;25 Wiadomości : 
13.35-16.00 Telewizja :eCiU 

cyj.na- . ,
13.35 Język fran. (17)
1445 Język niem. (21)
14.50 Język ang. (21) • ićl-
15.30 Uniwersytet naucz? 

aki
16;00 Studio 7 proponujs 

‘ 16.15 „Luz” ' ‘ \  ' V 
17.-15 Teleexpress
17.35 „Rokendroler” . <rn«
IS.iO „Kraje,- narody, ^

• rżenia” * -! !, •:
18.50 „Alf”
19.15 Dobranoc „Reksio”
19.30 Wiadomości ; ^
20.05 Teatr Telewizji —, f f

klasyka -  Jerzy Szaniawski ,1"
' 21.CO „Good News Festi** 

(3)
21.45 Zimowe Igrzyska ^  

pijskie Albertyille 92
23.30 Poezja na dobrano0
23.35 BBC

PROGRAM II _.,w
12.00 Zimowe1 Igrzyska r. 

pijskie Albertyille '92 • — jj 
gigant kobiet — skoki . 
kombinacji norweskiej y  n 
kej: Polska — Niemcy

16.25 Powitanie
16.30 Panorama .
16:40 „Sonda” .t
17.15 „z kart fcrak 

archiwum” (2)
17.35 „Biuro, biuro” (9):
18.00 Program lokalny
10.30 Zimowe Igrzyska UO ^

pijskie Albertyille '92 — 
szybkie -5;- km kobiety 
hokej: Finlandia Wloch7

19.30 Język nieba. > (19)*
20.00 „Sąsiedzi” . v
20.45 „Ojczyzna — polsz<®

na”
21.00 Panorama

. 21.25 Zapraszamy do DW
. 21.35 „Staż” _  film 

prod. radź. j  ... . ■ •
23:10 Reportaż i ■
23.40 Recital Piotra Polaka
24.00 Panorama

swój koiorowy wierzchołek pomiędzy smukłymi, ale mocnymi

DALSZY CIĄG ZE STK 7 
* * *

Szczyt wzgórza porastał rzadki, dębowo-brzozoww las, o luźno 
rosnących drzewach, wśród których dzięki dostępowi słońca zie
leniała Soczyście bujna trawa, a pomiędzy gałęziami rozrzuconych 
miejscami zarośli z jerzyn i głogów, beztrosko ćwierkało ptactwo.

Droga, choć polna, ale nie poorana koleinami, biegła skrajem 
lasu, z drugiej zaś strony rozpoczynał się łagodny scek schodzą
cy ku gęstwinie sadów u dołu, pomiędzy którymi bielały ściany 
domów przedmieścia. Samo zaś miasto rozciągało się na szerokiej 
przestrzeni kotliny, z wijącą się środkiem rzeką, której skrawki 
migotały tu i ówdzie pomiędzy domami.

Letni dzień tchnął ciepłem pod bezchmurnym kloszem nieba, na 
którym gorzał jedynie biały krąg słońca.

Samochód  ̂ po . opuszczeniu asfaltowego pasma szosy, niejako 
zachęcającej do szybkości, teraz sunął wolno, jakby ulęgając 
spokojowi słonecznego dnia i urokowi widoku, jaki -ukazywata 

. wyniosłość wzgórza ■ ; .
Rozległa przestrzeń miasta rozpościerała się zbitą gęstwiną do

mów;, niby małych klocków ustawionych szeregami jeden obok 
drugiego. Obszerne plamy zieleni, jakie między nimi tworzyły 
większe skupiska drzew, wskazywały miejsca parków czy cmenta
rzy. Tu i ówdzie mierzyły w niebo ostrza kościelnych wież, a 
już we mgle oddalenia majaczyły nikłe kontury fabrycznych ko
minów.

7- Cóż za piękna panorama! — Nora przerwała milczenie, 
które na chwilę .zaległo w aucie. — Zatrzymajmy się tu, Oska
rze!

— Zgoda, ale musimy poszukać cienia nie tylko dla siebie, 
wóz też chętnie schroni się przed słońcem — Krzemień zakręcił 
Kierownicą i zjechał w trawę, a potem zagłębił sie pomiędzy , 
drzewa, zatrzymując się wreszcie pod rozległym debem

Rozciągnął koc pod jego konarami, Nora zaś wyciągnęła z 
torby termos oraz jakieś paczki i puszki, które zaczęła na nim 
rozkładać.

— Już jesteś głodna? — roześmiał się.
— Sądziłam, że może ty...
— Ależ nie — przerwiał jej. — Zabierzemy się do tych specja

łów później. Teraz rzućmy się w odmęty lenistwa i przygniećmy 
łono natury!

—■ Przesuń eatem koc na pełne słońce, bo chcę się ooaiać,
— Byłaś na tyle przezorna, że wzięłaś kostium?
— Mam go na sobie. A ty?
— Latem chodzę w slipach, więc bez narażania twojej wśty- 

dliwości mogę dotrzymać ci towarzystwa.
Przeciągając koc na nowe miejsce nie dostrzegł, kiedy pozbyła 

się sukienki. Ujrzał ją przed sobą dopiero gdy zatrzymała się o 
parę kroków, oczekując aż będzie mogła się położyć. Widział ją 
po raz pierwszy nieomal nagą, bo dwuczęściowy kostium zasłaniał 
tylko konieczne. fragmenty całości, toteż dopiero teraz mógł za- 
chwycie się pięknem jej ciała. Wąska przepaska na piersiach 
tylko nieznacznie ośłaniała ich stromizny, ukazując zaległy, między 
nimi kuszący cień, a Odwrócony trójkąt drugiej części skrywał

Dostrzegła jego wpatrzony w nią, pełen zachwytu wzrok, wi<N 
burknęła z rumieńcem na twarzy:

. Czego się tak gapisz?! Nie widziałeś dotąd dziewczyny '•v 
kąpielowym stroju?  ̂ /

— Tak pięknej istotnie nie widziałem!
— Też mi znawca! — rzuciła drwiąco, ale z wyraźnym zado

woleniem. —- Uporządkuj wreszcie ten koc, a potem posmaruje^
. mi plecy — podała mu tubkę z kremem.

V' krótce l-żeli _ oboko siebie z głowami wspartymi o podłożom'
• tanuona. Po chwili, nie patrząc na nią, odezwał się.

~  Odwołałaś ostatnio moją wizytę, potem widzieliśmy się tylk« 
raz t to nję sami, .więc pie miałem możności powiadomić cię 
o^giozmę, która nade mną zawisła, a właśnie wczoraj spełnił3

— Cóż to za .groźba? — .z  niepokojem w gibsie zwróciła ko memu twarz.
Delegacja służbowa i to co najmniej na dwa tygodnie! Mn 

szę wyjecnac óo Rzeszowa.-najdalej pojutrze, gdvż jeden-z na- 
kzych projektów należy uzupełnić. No i tak się złożyło, że właś 
me ja dostałem to polecenie.

— Aż na dwa .tygódriie? i
— Jeśli powitałyby już na miejscu jakieś komplikacje to może 1 na dłużej...
-r A ja właśnie wkrótce rozpoczynam letnie ferie! — rzuciła 2 

rozżaleniem. —■ Nie mogłeś, się z-tego wykręcić?!
— Próbowałem i to, mocno,, ale: spotkałem się ze sLanowczym 

sprzeciwem dyrektora. Oświadczył że uważa- moją kandydaturę 
za najlepszą 1 decyzji nie Zamierza zmienić.

— Jestem pełna uznania dla tak pochlebnej opitiu — rzuciłaz przekąsem. ‘
T" Mimo to nie jestem na tyle zarozumiały-by sądzić, że nikt 

z kolegow równie dobrze nie wykona tej roboty. Toteż nie ro
zumiem uporu tego-pawiana! -

Noi cóż... Znajdę sobie na ten czas jakieś zastępstwo... — 
mruknęła z rozdrażnieniem.

Jek mam to rozumieć?! — obruszył się. 
ł-sLi cł-ener-w-tij się, po powrocie być może przywrócę cię * do

— Uniżone dzięki!
“  Naturalnie, o ile będę cię jeszcze pamiętała....
— Jestes bardzo miła. Nie sjpodziewałęm ' się takiej reakcji! 

q-i i Jestem na ciebie wściekła! — Wybuchnęła raptoWńie.' —
teso, hpc-a! Ty:Przecież także pląnow*ałeś na

ten cząs urlop, a teraz okazuje się, ze nic k ,tego! ,
Wzburzony usiadł i rzucił gwałtownie:

Si<! iedmtk' “  obie'
gniewaj się,--..Oskarze... Powiedziałam. tak, bo byłam zła

obiociła się na bok i spojrzała mu w oczy.
o ciebie?Vi?C nl® b<?d<3 musiał dostawać skrętu ' kiszek 2 zazdrości 
go~powodu C* okręcać,: bo na to zasługujesz! Ala nic a me*

Spojrzał jej w oczy i uśmiechnął się
— Dobra; i taka obietnica... - ; S

S
... N f^ w rą c a ją c  od  ̂niego spojrzenia milczała prze* chwile,, zanim znów aię odezwała: v

— To obietnica na przyszłość. Bo jeśli chodzi o teraźniejszość,
mam ci cos do wyznania... .

k^Jakiś czas nie odzywał się, po czyni spytał z pozorną bózfcros-
Słuchani-cię,, kochanie. Mocno się nagrzeszyło?

— • « * ! ' ■*■ ' ?
(eda)


