
CZY OJCIEC

Gdy podejmują decyzję o 
wspólnym życiu wszystko 

PieknAW? a;ie Się łatwe» Proste i
łość ^ 1Czą się tylko oni * mi'  
ktńł-A Potem rodzi się dziecko, 

J *a scementować ich zwią
żą -nt16 2a.wsze jednak tak by- 
ry ‘ INle wiadomo nawet, w któ- 
konflikt?,mencie zaczynają się 
onrtc, iy 1 nieporozumienia,
nief>hCa-ne rosnącą wzajemną
^echęcu*. Potem sala sądowa,
cokni, -e? rzadk0 3UŻ daje się
nie l^ lek ,naPrawić. I oni już 
sin Jl1 ®ami walczą zawzięcie o 
o swoich argumentów i
nVr>h ecko- w  dramatach rodzin
ek r sytuacia taka zdarza się

‘ tereo^pem.48 iUŻ 5taĆ

» ańi!°ria drama»u Zdzisława B. 
tynpLr^ fzym akcie jest stereo- 

Peż było pięknie, uro- 
sala ^  ,syn Krzysztof i też była
Pnia ifonWa\ na której 31 sier- 
hdod?; i .a ?ku znudzeni sobą 
SVV04 1 indzie usłyszeli o końcu 
letni v-° małżeństwa. Dwuipół 

Krzysio został z matką, Te-resą,
Ten dramat rodzinny miał

M ICHAŁ BAJOR:

-  NIE MA SŁOWA MOŻE, 
JEST TYLKO SUKCES

a jor liryczny, dramatyczny i tra§lkńnnczny wzruszył sŵ mch 
K  fanów brawurowo wyśpiewanymi monodramami P. , ; V a 
JD? koncercie w Płocku. Dla wielu chętnych zabrakło ,'-eao

widowni Teatru Dramatycznego im. Jerzego 
długo nie milkły oklaski. Młoda głównie publiczność P  ̂ ,
artyście owacją na stojąco, domagając się bisów. . ; , • rv‘o-

Usłvszeliśmv stare i nowe teksty. Najbardziej podobały ~ h*-

ROK ZAŁ. 1972, NR 8/1009 23 LUTEGO 1992 R. CENA 1.500 ZŁ

B A L  ZAK O CH ANYCH  U  P A N N Y  ADV

liC2v lCIą-8 dalszy- Teresa B. nie 
Uc2ura bowiem z ojcowskimi 
możlila* i  byłego męża i unie- 
ckiemWla â P u spotkania z dzie- 
dnj n Więcej nawet, w dwa 
skala 0rzeczentu rozwodu uzy-

za granicę
na ^d Sądu Rejonowego zgodę 
do S lazd chłopca 
jak + . na» na 4 tygodnie — 
doK ^erdziła  -  w . 
jest lArf^16'5 krewnej. Dziwne 
Wala -nak’ ze ta krewna naży
ła Kurt Nachtigal i mia-
naniLlat’ tak Przynajmniej było 

ane na zaproszeniu.
Uz’asS tem. i est ~  czytamy w 
°statW-ni enm wyroku — iż w  
jeźdź 1Ca tatach dużo osób wy- 
10C2 a za granicę i nie wraca, 
ka?,d zdardeip sądu nie można 
rze\y!®° w jeżdżającego podej- 
ch0c]^C °. pozostania na Za 
tak} 16 *. nie ma podstaw, aby 
skodaZam âi  ̂ Przypisywać wnio- 
tnji. aWczyni, co sugeruje uczes- 
i ą {r _P  03tęp ° w a ni a. Posiada ona 
dom • zawdd, wysokie zarobki, . 
ktk Jednorodzinny wyposażony \ 
się t^ 0 i nie wydaje się, aby ' 
Przyc ł ° ' wyrzekła ćlia nieznanej 
k\x"y0sci 2;a granicą w  dodat.- 
chod •rna^ m dzieckiem. Jeżeli 
to Zl 0 bezpieczeństwo dziecka, 
aby ,0cenie s^du nie wydaje się, 
bard?-5*0 ono w jakimś stopniu 
niż \163 ZaSrożone w Berlinie 
jest m k-ra-iu' Fakt, iż dziecko 
nie 7trtale’ bo niespełna, 3-letnie 
go ..Mniejsza, zdaniem sądu te
go' w^iazd ten będzie dla nie- 
° cenf bewno dużą atrakcją. W 
cierne sddu większym przeży- 
WpiVv» mW y m niekorzystny 
Po2qJ  n.a małoletniego byłoby 
okrestawienie go na tak długi 
które-, pod opieką ojca, 
zna A° właściwie dobrze nie 
ra2 L z którym nie jest zżyty o- 
osóbaabki, która jest dla niego 
kg °bcą, gdyż od przeszło ro- 

18 ma z nim kontaktu” .

Nikt r. uczestników, którzy przy
szli po raz drugi do restauracji 
„Burger Box” 14 lutego, a było 
ich wcala niemało nie miał co do 
tęgo żadnych wątpliwości. Było 
świetnie! jeśli tylko ktoś miał o- 
chotę się bawić, mógł szaleć iście

strony. Wtedy bilety rozeszły się 
w mig, teraz jeszcze szybciej. Dla 
dziewczyny z  Radomia (jak się o- 
kazało studentki rodem z Gosty
nina) zabrakło biletu, ale wycza
rowaliśmy jej dodatkowe miejsce 

drugi raz nie można było od-
karnawałowo. Jedynymi chwilami mówić. Przecież, pana, któ- 
przerwy były zaplanowane przez ry z przepiękną czerwoną różą 
nas atrakcje: pokazy mody „Bia- przyszedł prosić o bilet na pc- 
łej Damy” i „Galerii M” , występ przedni bal,, też jakoś posadziliś- 
mistrzowskiej pary tańca towarzy- my, mimo strasznego tłoku. Wza*
skiego Ewy i Piotra Czarneckich 
i. okraszone cennymi nagrodami 
konkursy. Naprawdę nie było kie
dy się nudzić.

Byliśmy już Za pierwszym ra
zem mile zaskoczeni zaintereso
waniem tą imprezą z państwa

■bawmy sposób kupował zaproszę 
nie pewien starszy mężczyzna. 
Pytał o bal emeryta, kiedy usły
szał, żs to pomyłka „wszystko 
jedno jak się nazywa i tak pój
dę” .

Oba bale pokazały, że czytacie

fWISTRZ W O-WO:

N;e . w gestii sądu widocznie 
aeźało ustalenie, z jakich 
Powodów mały Krzysztof

^iduiz się ani z ojcem, ani
g e s t ;^  Kia pomogła także su- 
zaftv:^  Zdzisław3 B., że Teresa 
trVmerza wyjechać w celu... ma- 
8ję ^°njalnym, o czym chwaliła 
ąrg,, ^ ' adk°m jej matka, ani 

^;er't, że ma ona chore ser- 
nie może należycie o- 

aWać się dzieckiem i to je- 
S2ym W 0’0cyno kraju. W  dal- 
Ząnje c^gu tego aktu dramatu 
ź.ąjo^fbojony ojciec Krzysia 
Pl6ion rewizte od wyroku Sądu 

nowego i celowa chyba wy

ce
Pię]r
s2cz

f
■i- . t

TO 90% PROCESU LECZENIA

naszą gazetę, lubicie ją i macie do 
niej zaufanie. Jesteśmy z tego 
strasznie' dumni. Dziesiątki im
prez, które odbyły się*w tym sa
mym okresie świeciło pus
tymi krzesłami, a kilka bali i 
koncertów odwołano z braku chęt
nych, Obiecujemy zatem, że bę
dziemy częściej serwować wam 
takie niespodzianki — równie u- 
dane.

Co jest przede wszystkim zasłu- 
. gą naszych snonsorów. O doka
zach .,Białej Damy” i „Galerii M 
już było. bardzo podobał się wy
stęp mistrzów tańca, (który zafun
dował „Optimal” ). Konkursy 
zgrabnie poprowadzone przez Anię 
Romanowską przyniosły uczestni
kom piękne nagrody od Copi-F!e- 
x*uv Balexu” „Toyoty” . Impreza od
była się w dniu zakochanych ’ 

} nie ^apcrAiiełjśmy o tym. EJemen: 
serca dyrpi-nował ^ we wsl|stklm. 
Obszernie.1, o balu ze zdjęciami s* 
nawet z wierszem ułożonym przez 
jednego z gości w następnym nu
merze. '

(mab)

Z notatki prasowej: „Spędził w 
Chinach 9 lat. Dotarł tam z ekipą 
polskich budowlanych. Po przyjez- 
dz.e okazało się. że choruje na 
stwardnienie rozsiane. Dał się 
namówić na kurację miejscowym5 
metodami. Nieoczekiwanie został 
przyjęty na leczenie do instytutu 
naukowo-doświadcżałnego przy Pe- 
kińskim Uniwersytecie Tradycyjnej 
Medycyny Chińskiej. Po trzech 
miesiącach odzyskał władze w no
gach, ustąpiła afazja i oczopląs 
Stał się słuchaczem uczelni. Ukoń
czył .studia, uzyskał dyplom, a ko
legium dwunastu mistrzów z ca
łych Chin uhonorowano go tytułem 
„mistrza Wo-Wo” .

— Wiem, że stosuje pan diagno
stykę opartą przede wszystkim nai 
oglądzie plam na gałce ocznej, tak
że na badaniu punktów refleksote- 
rapcutycznych na małżowinie usz
nej. nosie i języku, a leczy pan 
kuracjami ziołowymi.

—. Właściwa diagnoza to 90*proc. 
cmego procesu leczenia. Pozwała1 
poznać przyczynę choroby, która 
może być zaskakująca. Podam 
przykład. Przed godzina była u 
m-nie rodzina, która zgłosiła się na 
badania 2 miesiące ternu. I co cie
kawe—  matka miała obrzęk koń
czyn dobrach córka uciążliwe bóle 
głowy, które wskazywały na bóle 
migrenowe, mino że nimi nie by
ły, oiciec cierpiał na silne bóle żo

łądka. Tęczówka oka była czysta 
nie wskazywała na żądne zmiany 
nowotworowe, nieżyty. Podałem im, 
tak jak uczył mnie mój mistrz 
mieszankę jednakową dla wszyst
kich. Dzwili się —- dlaczego? Prze
cież każdemu dolegało co innego. 
D^iś przyszli, żeby podziękować.

— Bóle ustąpiły?

— Tak, zioła wyregulowały prze
mianę materii. Wszyscy mieli tę 
samą przyczynę choroby —  złą 
dietę. Błąd moich kolegów lekarzy 
polega na tym, że oni leczą obja
wowo. Ale to na marginesie.

— Czy diagnozuje pan tylko na 
podstawie obserwacji tęczówki oka?

— Przede wszystkim. Irydologia, 
bo tak nazywa się ta nauka, nie 
jest jeszcze w Polsce dobrze zna
na. Często prowadzę wykłady dla 
lekarzy i studentów na ten temat. 
Zainteresowanie i jest coraz większe. 
Mówię o tym, jak się odczytuje 
stany zapalne, jak wrzody toładka 
— w 93 proc. bardzo łatwo je roz- 
eoznnć. bez żadnych gastroskopii i 
prześwietleń. Drugi sposób jakim 
się posługuję jest hardziej boles
ny — badanie odczynów bólowych 
tzw. akupunkturowyćh. Rzadko to 
stosuje, ale czasami musze. Irydo
logia daje pewność w  70 proc., po-

PALSZY CIĄG NA STR. 4^ Y  C1ĄC. NA STII
aasEESEsasrasy

Spółdzielnia Trący
OGŁASZA KONKURS OFERT 

NA W YKORZYSTANIE KAWIARNI

senki, do słów Brella i Młynarskiego, fragmenty spektaklu ;p z£.T~ 
wony stolicząjk’' i... kompozycja własna artysty do słów ,Marn ■ 
nopnickiej,

-r Przez .kilka ostatnich miesięcy byt pan w USA,, Obccpa_P — 
Urasa konodrtówa, 'prowadząca przez Płock, prżypoutniala Mi™*' 
Bajora starego i łubianego, takiego jakiego zna i Akceptuje “ *sz* 
publiczność. Wrócił pan z tarezą, czy na tarczy?

— Pozostałem taki jaki byłem, a jedyną ekstrawagancją, na którą
sobie pozwoliłem, są trochę dłuższe włosy. Nie wracam milionerem,

DALSZY CIĄG NA STR. i

ALICJA MAJEWSKA 
ZNALAZŁA W  PŁOCKU RODZINĘ

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

PŁOCK, STARY RYNEK 27 • ;r—
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA M

ytuł nie jest precyzyjny, 
bo tak naprawdę to rodzi- 
dzina dała znać o swym 
istnieniu zaraz po koncer

cie znakomitej piosenkarki, który 
odbył się 2 lutego w Muzeum Ma
zowieckim w Płocku. Obok Alicji 
Majewskiej w cyklu ..Spotkania 
orzy lampie naftowej” wystąpił 
także Włodzimierz Korcz. Sala 
wypełniona była po brzegi, co os
tatnio w naszym mieście we Te 
ni© jest regułą, mimo atrakcyj
nych nazwisk na afiszach (koncert 
zespołu „Śląsk” z tej przyczyny 
odwołano).

Nie należę do wielbicielek Alicji 
Majewskiej, ale musze przyznać,

że pokazała klasę. Śpiewała całą 
sobą, nie oszczędzała się. Publicz
ność doceniła to, żegnając artystkę 

. owacjami na stojąco. W ciągu ca
łego wieczoru zmieniała kreacje 
trzykrotnie,, ale za każdym razem 
była w kolorze czerni. Zaczęła od 
piosenki poetyckiej, aktorskiej, w 
skromnym dopasowanym źakiec.e 
z białą różą w klapie. Swoje naj
większe przeboje, w tym także 
„Być. kobietą” zaśpiewała w sto
sownej, ,obcisłej małej czarnej z 
głębokim dekoltem o:az długim, 
estradowym piórem przypiętym 
do sukni. Na koniec powróciła do 
repertuaru aktorskiego znów w 
małej czarnej, ale pod szyję i w

wysokich szalikach. Niewysok*. 
drobna, dysponująca silnym ehi- 
sem, ozaząła się w rozmowie nula 
j pogodna.

— Jak układa się współpraca 
pani l Włodzimierzem Korczem-

— Przez 20 lat wspólnej _ u racy
uzupełnialiśmy się wzajemnie r u" 
zupełniamy do dziś, Korcz 
dobrym przyjacielem i cudownym 
artystą. . .

— W ubiegłym roku odniosła 
pani spore zawodowe sukcesy.

— Minio to nie wspominam 
najlepiej Boleśnie przeżyłam 
śmierć Andrzeja Zauchy, kólea' 1 
przyjaciela.

A leja  Majewska powiedziała 
także, że zbyt dawno, bo dwa ra
ta temu nagrała ostatnią piosenkę- 
Częściowa winę przypisuje smo
kom masowego przekazu. Uważa.
że nie są one zainteresowane
promocją polskiej piosenki. Pre
ferując zagranicznych wykonaw
ców spychają na margines krajo
wych twórców. Wspomniała rów
nież o trudnościach w organizo
waniu koncertów. Wielu ludzi bo
ryka się z problemami dnia j°- 
dziennego. Nie zawsze maja oie- 
niądze i ochotę wyjść na konce't.

W takiej sytuacji artyści pol
skiej estrady wyruszają poza C-ra- 
n:ce kraju, koncertując dla Ocz
nej i szeroko rozsianej po śwjecie 
Polonii. Alicja Majewska i Wło
dzimierz Korcz w ten sposób od
wiedzili wiele krajów europej
skich, USA, Kanadę, a ostatn  ̂
Australię Artystka optymistycz
nie wierzyj że ten rok będzie d.a 
niej lepszy,. Jako zwolenniczka 
występów na żywo pragnie ̂  od 
czerwca rozpocząć serię koncer
tów, min. ze Zbigniewem Wodec
kim.

Jak wspomniałam na wstępie "" 
Alicja Majewska znalazła w PfOC" 
ku rodzinę. Tym razem i w;e2,_ 
krwi były te same, nie tylko naz
wisko. Powiedziała: — Wielokrot
nie zdarza mi się poznać , ludz 
przekonujących o łączącym a 
pokrewieństwie. Nigdy jednak U® 
było to prawdą. Jestem mim ^  
skoczona. że tym razem to nie v- - 
my łka. . .

Może dzięki temu . częściej c 
dziemy oglądać ją w Płocku •

(BeBJ



POM ÓŻM Y SZKOLE

FUNDACJA UCEUM
IM. SOI. JA D M im o  W KUTNIE
J  trosce o losy szkoły, w maju 
1991 roku z inicjatywy dyrektora 
Liceum powstała Fundacja Liceum 
imienia generała J.H. Dąbrowskie
go w Kutnie. Zgodnie z inicjatywą 
założyciela, Fundacja gromadzi 
środki pieniężne na rozwój bazy 
materialnej szkoły oraz finansowa
na potrzeb młodzieży szkolnej. 
Daje możliwość każdemu obywa
telowi, przedsiębiorstwu i instytu
cji wspierania jej inicjatyw, a 
przez to przyczynia się do rozwoju
intelektu,inego naszego społeczni-
stwa.

Działalnością fundacji w oparciu 
o Statut kieruje Zarząd, składają
cy  ̂się z siedmiu członków za
twierdzonych przez Radę Pedago
giczną Liceum Zgodnie z paragra
fem 14 Fundacja przejawia swą 
działalność w następujących for
mach:

I. finansowanie potrzeb Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. J.H. 
Dąbrowskiego w Kutnie,

2. zakup pomocy naukowych i 
książek ^ia rzecz szkoły,

3. finansowanie lub dotowanie w 
całości lub w części potrzeb mło
dzieży szkolnej,

4. podejmowanie czynności wy
mienionych w punktach 1—3 na 
rzecz innych placówek szkolnych i 
wychowawczych oraz uczniów in
nych szkół znajdujących się na te
renie miasta Kutna.

Tą drogą Zarząd Fundacji zwra- 
,ca. do_ wszystkich instytucji i

nosci do absolwentów Liceum, któ
rym losy ich szkoły nie są obojęt
ne, o przekazywanie środków fi
nansowych w każdej walucie na 
rzecz Fundacji.

Adres i konto Fundacji: FUN
DACJA LICEUM imienia J.H. Dą
browskiego w Kutnie, Powszechny 
Bank Gospodarczy w Łodzi Od- 

^bunku

Płocka giełda samochodowa...
W niedzielę 16 lutego pojawmy 

*ię pierwsze oznaki wiosennego o* 
żywienia w autobiznesie. Na gieł
dę zjechało ponad 500 pojazdów, z 
czego ok. 180 maluchów na przy
ległą do placu głównego ' ulicę 
Targową. Największym powodze
niem cieszyły się pojazdy ofero
wane przez obywateli b. Związku 
Radzieckiego. Cen.y Ład '„Sama;’’, 
Zaporożców „Tawria” oraz ..Oka1’ 
były naprawdę atrakcyjne i u- 
względniały opłacone już cła i 
podatek. Długa kolejka ustawiła 
się również do giełdowego biura 
ogłoszeń. Zawarto kilkadziesiąt 
transakcji.

A  oto ceny wywoławcze:

56 min, 90 — 49 min, 89 — 40 
min, 88 — 35 do 37 min, 87 — 32 
do 35 min, 85 — 28 do 29 min 
85 — 24 do 25 min, 84 — 19 do 23 
min, 83 — 18 do 21 min, 82 — 16 
min

feo 1500 rocznik 83 — 25 min. 
87 — 22 min, 86 — 23 min

łada samara rocznik 92 — 75 
min (ale i 5,4 tys. dolarów od 
Rosjan) 90 — 61 min, 89 — 55 min

zaporożec tawria rocznik 91 — 
49 min (ale i 3,6 tys. dolarów od 
Rosjan). .

oka rocznik 92 — 3,1 tys. dola
rów (Od Rosjan), 91 — od 37 do 
40 min (ale i 2,6 tys. dolarów od 
Rosjan)

moskwicz aleko 2141 rocznik 91 
— 53 min

trabant polo combi rocznik 91 —

fiat 126p rocznik 92 — 36,5 min,
91 — 31,8 do 33 min, 90 — 25 5 do 
28,2 min, 89 — 25-26 min 88 -  
19 do 21 min 87 -  17 do 18,5 min,

r l t 14’5! d0c / 6,7 85 “  12 9 *42.5 min
m? r *  *■ 

do M 30 „ 'T  g % s r s f L V J S
polonez rocznik 92 — 72 min, 9! “ mi *

—  68

m'n, 
83 —

(mgj)

GIEŁDA TOWAROWO-PRZEMrSŁOWA
(Kostrogaj, plac giełdy samo

chodowej, czynna codziennie od 
godz. 4.00).

Cytryny -  10 tys/kg; pomi
dory — 24 tys./kg; banany — 
9 tys/kg; jabłka — od 3 do 5 
tyj./kg; kapusta — 700 zł głów
ka; cebula — 1000 zł/kg; buraki 
—- 2.500 zł/kg; pietruszka —

2500 zł/kg; marchew — 1000 
zł/kg; pieczarki — 13 tys. zł/kg; 
pomarańcze — , 8 tys. zł/kg; 
mandarynki —  16 tys. zł'kg; sa- 
łata —̂  4 tys. zł główka; ziem
niaki — 800 zł/kg; jęczmień — 
75 tys. zi/q; żyto — 55 tys. zł'q ; 
pszenica — 80 tys. zł/q.

(mgj)

Si A  O LGA  L IP IŃ SK A  §
A  W ŁOSCY KAM ERALIŚCI

ZAPRASZAMY DO MUZEUM
MAZOWIECKIEGO

W  ramach koncertów „Przy lampie naftowej” w  sali ba
rokowej Muzeum Mazowieckiego w środę, 19 lutego br. o 
Łoaz. 17.30 wystąpi świetny zespół kameralny z Włoch „11 

arnaso Musicale” . W  programie koncertu < znane utwory 
Vivaldiego, Telemanna i J.S. Bacha.

Bilety: normalne — 20.000 zł, ulgowe — 10.000 zł (dla
młodzieży szkolnej i emerytów) do nabycia w kasie mu
zeum.

Nie mniej atrakcyjne będzie zapewne spotkanie ze znaną 
reżyserką telewizyjną, teatralną i kabaretową — panią Olgą

° dbędzis sif? ono w środę 26 lutego o godz 18 
Bilety w cenie: normalne 35.000 zł i ulgowe 20.000 zł do 

nabycia w kasie muzeum.
\ (jer)

OTWARCIE SEZONU
W  SANNIKACH

23 lutego o godzinie 14.00 w sali koncertowej sannickiego pała
cu odbędzie się koncert inaugurujący sezon 1992 roku. Wystąpią 
znam artyści: Maria Gozdecka (fortepian) i Krzysztof Kalczyński 
(recytacje).

Bilety wstępu w  cenie 5.000 zł (normalny) i 2.000 (ulgowy — 
mj odzieży  szkolnej i seniorów) do nabycia przed koncertem 

od godz. 13.00, Przyjazdy zbiorowe należy zgłaszać wcześniej do 
Gmipnego Ośrodka Kultury w Sannikach tel. 170 

Można będzie również kupić pamiątki chopinowskie: kasety, 
płyty kompaktowe, widokówki, grafiki itp.

Po koncercie w GOK zaprezentowana zostanie wystawa prac 
malarskich z pleneru „Sanniki ’91 artystów plastyków: Zofii K i
siel, Julii Gniewek, Marii Krauze.

Organizatorzy serdecznie zapraszają
z (ws)
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PREMIERA W TEATRZE

„RYCERZE” ARYSTOFANESA
23 lutego o godz. 18 spotkamy się w Teatrze Dramatycznym im.

J. Szaniawskiego na premierze dotąd nie granej w Płocku sztu
ki antycznego dramaturga Arystofanesa pt. „Rycerze” . Jest to- ko-, 
media z podtekstem politycznym, ukazująca w satyrycznym świe
tle problemy Greków i ich słynną demokrację. Sprawdźmy jak 
się to ma do naszej rzeczywistości.

Grają: Henryk Błażejczyk, Seweryn Mastyna, Eugeniusz Pauk- 
szto i Dariusz Sycz. Reżyseruje Marek Mokrowiecki, scenografia 
Fiszer, muzyka Kohut. Warto obejrzeć.

(I)
sąggr-.^aai

SZKOŁA PODSTAWOWA 1 2 3
MA Ł A D O R A U M  B Y K Ó W

Wbrew ogólnej recesji w oś
wiacie, Szkoła Podstawowa nr 23 
w Płocku rozwija się i to jak. 
12 lutego, w środę, w obecności 
kuratora oświaty — Andrzeja 
Głowackiego otwarto tam uro
czyście dwa laboratoria do nau
ki języków obcych, salę audio
wizualną i radiowęzeł.

Wyposażenie do laboratoriów 
było_ wcześniej, ale brakowało 
pieniędzy na zainstalowanie go. 
Sumę ok. 30 min zł udało się 
zdobyć dzięki sponsorom: 
PERN „Przyjaźń”, „Stilanię 
„Argentum” i indywidualnym 
wpłatom rodziców i przyjaciół 
szkoły, m.in. pana Grzegorza 
Błaszczyka. Brakujące sumy u- 
zyskano z wypłat za wynajmowa
nie lokali od Komitetu Rodzi
cielskiego i Rady Mieszkańców 
Osiedla. Oczywiście, cała opera
cja nie miałaby szans powodze
nia* gdyby nie osobiste zaanga
żowanie dyrekcji szkoły i grona 
nauczycielskiego.

Szkoła nr 23 jest jedyM \ 
województwie płockim podstâ 
wówką wyposażoną w laboraW' 
ria językowe na wysokim P°f 1 
mie. Na bazie tych urządzą 
planuje się edukację ling^i^T 
czną najmłodszych dzieci P° 
cząwszy od II klasy. Jak P° 
wiedział nam dyr. Grze!,01 
Karpiński — na tym nie konie * 
Zam erzają uruchomić Sab1̂  
dentystyczny częściowo 
wyposażony, brakuje jednak 
sztownego fotela. Jest pilnie Po
trzebny, gdyż dzieci z rosnące® 
wciąż osiedla miesiącami tcl, 
kają na swoją kolejkę w ośf°a' 
ku zdrowia. Tak jak potrzeb113’ 
więcej — niezbędna . — jest 
gromnej, przepełnionej 
(1900 uczniów zamiast plano'v*' 
nych 1000) sala gim nastycy 
Rozpoczęta budowla straszy 
im widokiem, a dzieci ćwiczą 
korytarzach. Szerzej o n.owycn 
inwestycjach za tydzień.

(mab>

Z REDAKCYJNEGO DYŻURU

■■•r.mnemKP. b b s w  — -

kbntm  m m  M e m
 ̂Pożar .w- magazynku zakładu ta- prowadzenia wyrywkowej kontroli 

picerskiego, zlnikal-zow; ' ego w* pomieszczeń piwnicznych adąpto-
kłatką franych na sklepy i zakłady usłupiwnicy i .łączącego się 

schodową jednego z budynków 
mieszkalnych, stał się sygnałem 
dla Komendy Wojewódzkiej Stra
ży Pożarnych w Płocku do prze-

Z POLICYJNEJ KRONIKI
^mssaE3Bxmssisesm BEMBMW

SKOK NA KURNIK
W  nocy z 6 na 7 lutego w Bo- 

guszewie Starym, gm. Czer
wińsk,. nieznani sprawcy włama
li się do kurnika Zbigniewa W. 
i skradli drób wartości 7 min 
zł.

DWUKROTNIE
PRZYŁAPANI

Policjanci z K R P  w Płocku 
zatrzymali w nocy, 8 lutego, 
dwóch nieletnich: 14-letniego 
Andrzeja P. i 8-letniego Marcina 
A., którzy usiłowali włamać się 
do sklepu W PHW  nr 320. Dzień 
później ci sami nieletni zostali 
przyłapani przez OP K W P w

Płocku, gdy próbowali wynieść 
z baru „L iza ” przy ul. 3 Maja, 
do którego przedtem się włamali, 
naczynia i przedmioty wyposa
żenia wartości 270 tys. zł.

WŁAMANIA .
Nie ustaleni dotąd sprawcy 

włamali się w  nocy z 8 na 9 
bm, do sklepu n r  18 przy ul.
Narutowicza w Żychlinie i 
skradli stamtąd napoje alkoho
lowe i papierosy wartości 20 
min zł na szkodę PSS „Społem”.

*  *  *  /
W okresie od 8 do 10 lutego 

nieznani sprawcy dokonali wła-

■■■

U W A G A ! TRZY KARTY!

PRZEGRAŁA I CHCIAŁA SIĘ 
POWIESIĆ

Kilkakrotnie przestrzegaliśmy wcisnęła się między budkę a 
Państwa przed zgubną „dla kie- siatkę ogrodzeniową i... zawisła 
?ze.?,. „ gr^ w ,,trzy karty”, „trzy na własnym szaliku. Mężczyźni 
kulki’ , „trzy krążki”. Okazuje ledwie zdołali ją odciąć. Kobie- 
się, że czasem może ona przy- ta straciła przytomność i do bli- 
mesć prawie śmierć. • -- *

8 lutego, w samo południe, na 
targowisku miejskim przy ul.
Królewieckiej, młoda mieszkan
ka Radziwia przegrała w trzy ....... 6aHIUW posv
karty 2 min. 600 zł. Oświadczy- niedoszłej samobójczyni 
ła głośno, że idzie się powiesić, mował jednoznacznie:

sko 30 min., odjechała pogoto
wiem do szpitala. Gracze na
tychmiast zniknęli, policja nie 
miała już kogo szukać.

Tłum gapiów postępowanie 
podsu- 
dobrze

mania do warsztatów samocho
dowych Zespołu Szkół Samocho
dowych nr 5 w Płocku, skąd 
skradli narzędzia i przyrządy e- 
lektroniczne. Straty w wysokości 
35 min zł poniosło Przedsiębior
stwo Wielobranżowe Polcar w 
Płocku.

SKRADLI DRUTY
W  Stropkowie, gm. Zawidz, w 

nocy z 7 na 8 lutego, po uprze
dnim zdemontowniu przewodów 
telekomunikacyjnych sieci napo
wietrznej, dokonano kradzieży 
przewodów miedzianych długoś
ci 1.400 m wartości 4 min zł na 
szkodę Rejonowego Urzędu Tele
komunikacji w  Sierpcu. 

KRADZIEŻ SAMOCHODU 
170 min zł straciła Bożena 

Malicka w wyniku kradzieży 
należącego do niej Mercedesa 
nr rej. ONX 1043, jaka miała 
miejsce 9 lutego o godz. 22.00 z 
parkingu nie strzeżonego przy ul. 
Baczyńskiego 1 w Płocku.

ŚMIERĆ NA DRODZE 
Do tragicznego wypadku dro

gowego doszło w nocy 9 lutego 
w  Mijakowie, gm. Słupno. K ie
rujący samochodem Mercedes 
16-letni Dariusz P. nie dostoso
wał prędkości do warunków at
mosferycznych i na łuku drogi 
zjechał na pobocze uderzając w 
przydrożne drzewo. W  wyniku 
zderzenia śmierć na miejscu po
niósł mężczyzna o nie ustalonych 
personaliach, drugi* pasażer Ma
rek O. zmarł po przewiezieniu 
do szpitala. Badania kierowcy 
na miejscu wypadku wykazały, 
że znajdował się on w stanie 
wskazującym na spożycie alko
holu.

(kaz)

gowe. Przypomnijmy, że tempera
tura i zadym en i e klatki schodowej 
w czasie tego pożaru spowodowały 
zagrożenie bezpieczeństwa miesz
kających w budynku lokatorów, dla 
których klatka schodowa była je
dyną drogą ewakuacyjną. W dra
matycznej sytuacji strażacy ewa
kuowali mieszkaców oknami.

Przeprowadzona kontrola po
twierdziła, że spółdzielnie miesz
kaniowe oraz właściciele lub za
rządcy budynków mieszkalnych nie 
nadzorują i nie egzekwują od 
dzierżawców zaadaptowanych po
mieszczeń handlowo-usługowych 
spełnienia warunków technicznych, 
wymaganych przepisami bezpie
czeństwa pożarowego, mimo że 
jest to zagwarantowane ustawą 
„Prawo budowlane”.

Komenda Wojewódzka Straży 
Pożarnych prosi o podjęcie dzia
łań, mających na celu wyelimino
wanie wszelkich nieprawidłowości, 
stanowiących potencjalne zagroże
nie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
na wypadek pożaru. Jednocześnie 
informuje, że podobne kontrole 
będą prowadzone ze wszystkimi 
konsekwencjami administracyjnymi 
dla właścicieli i zarządców budyn
ków, wynikającymi z ustawy.

(kaz)

DLA KOGO TEN ZNAK?
Kilkakrotnie dzwonili do redak

cją nasi Czytelnicy z prośbą o wy
jaśnienie, dlaczego na przedłuże
niu ul. V. Karadżica, prowadzącym 
w stronę torów kolejowych, przed 
wjazdem na wiadukt ustawiony 
jest znak zakazu ruchu? Pytanie 
szczególne, gdyż rzeczywiście dro
ga ta jest najwygodniejszą dro
gą dojazdową do ulicy Piaska, a 
także zespołu sklepów przy u!. 
Gierzyńskiego, bez zbędnego koło
wania pod wiaduktem. Obserwacje 
prowadzone przez mieszkańców po
bliskich osiedli wskazują na jeden 
fakt: prawdę mówiąc wiele osób 
nie przestrzega tego znaku, bezce
lowe więc wydaje s:ę jego usta
wienie.

Z pytaniem o powody takiej de
cyzji zwróciliśmy się do Naczel
nika Wydziału Komunikacji UM w

Płocku. — Jerzego Cichocki^0 
który stwierdził, że kwestia ta P0' 
ruszana była w interpelacjach n 
sesji Rady Miasta i odpowie^ 
udzieliła Wojewódzka Dyrekft 
Dróg i Mostów. Wvnika z n?ej! 
że droga nie iest oddana do eks: 
ploatacji, gdyż stwierdzono lię2’’ 
usterki nawierzchni wymagaj^ 
usunięcia. Dopóki sprawa nie 
stanie załatwiona, będzie z& p̂\ 
Ruch co prawda odbywa się «a te 
ulicy — stwierdził Jerzy CicIWc' 
ki — ale wbrew prawu...

Zainteresowanym pozostanie 
czekiwanie na ekipę, która usun5? 
wszystkie braki, odważnym z , 
nadzieja, że nie zostaną zatrzyfl13* 
ni przez policję, czy Straż PrefŁ 
dencka co z pewnością odbiłoby sl, 
na ich kieszeni. (k®*'
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Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej 
naszego

S Y N A

TOM KA SOKOŁOWSKIEGO
składamy serdeczne podziękowanie.

drodze

RODZICE
004418

składa

KOLEDZE

TOM ASZOW I ZŁOTOW SKIEM U

wyrazy głębokiego współczucia z powoda śmierci

R O D Z I C Ó W

rodzina Jankowskich i Gawrzaków
004416

aasiSŁ-

Dyrektorowi Hotelu Orbis „Petropol”

M AR K O W I W IĄC K O W I

wyrazy współczucia z powodu śmierci

M  A J  K  I

Kibice przyjęli to z ironię. Tyl- je j tak,'szkoda, że się nie po- 
ko dwaj kupcy poszli za kobie- wiesiła, kretynka” . 
tą. Powiadomili też kierowni
ctwo targowiska. Desperatka (mgj)
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NAWOZY 
SZTUCZNE
C E N Y F A B R Y C ZN E

KI Saietrzak 
H  Salmag f

W  Polifoska 
H  Fosforan amonu 

®  Mocznik 
H  Saletra 

Sprzedaż hurtową 
i detaliczną prowadzi• 

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA 
W ROGOZINIE

□ r o g o z i n o
tel.136-82, 136-11 

IZ] Piaski k/Sierpca, 
tel.75-21-09 

tZ  Ruszki k/Kutna, 
____teł. 84-19-93.

\
składają

PRACOWNICY GASTRONOMII

SA-58

Panu M AR K O W I W IĘCKOW I
- łącząc się w  smutku i żalu po stracie

M ATKI

z kondolencjami koleżanki i koledzy 
z recepcji Hotelu "Petropol1

004393

Koledze Adamowi KORACHOWI
wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci 

syna BARTKA

przyjaciele z Zakładowej Organizacji 
N SZZ  "Solidarność" 

Hotelu Orbis-Petropol w Płocku
004365

TYGODNIK PŁOCKI STR. 2

♦



kRES LOKALIZACYJNEJ SAM OW OLI

b u d k i z  f I M
^ ' e, czasy wymagają no- 

i l j  ?vvch rozwiązań. Odkąd w 
"raju zaczęły się przemiany

^ukiwiLaSPOda,rcize’ ludzie w po- 
le îj „„  1 y^SOdzn.yego zarobku wy*

’• Cen,rum Płocka, a 
k r a r S ° lnosci blac Przed Teatrem 
*ei zaroif(i sie od róż-
stelatv ,SCI 1 estetvki straganów 
Wie i„4. ,vv; samochodów. Właści- 
••starei” , , . osiemdziesiątych. za 

w.adzy \y Ratuszu był

terenów wszystkie działające w 
Płocku Spółdzielnie Mieszkaniowe. 
Uzyskały pozytywne opinie Komi
sji Ładu Przestrzennego i Wydzia
łu Urbanistyki i Architektury UM

Panie prezydencie, chcę postawić 
sobie kiosk handlów.;'.' - -mi me ńn 
stałe. Gdzie mam się z tvm udać? 
— to pytanie kieruję do wicepre
zydenta Jacka Waglewskiego.

— Oczywiście do Urzędu Miasta. 
W Wydziale Urbanistyki i Archi
tektury otrzyma Dani informacje o 
terenach przewidzianych pod za
budowę tymczasową. Po wyborze

— Obecnie są to kwoty rzędu 
3-4 min za m kw. Jeżeli ktoś za
inwestuje w swą działalność taką 
gotówkę, to nie możemy mu wią
zać rąk w jakikolwiek sposób. Nie 
mamy takiego prawa —  mówi pre 
zydent Żaglewski.

Zarząd Miasta przyjął zasadę, że 
niezależnie od daty wydania posia
dacze lokalizacji tymczasowych w 
miejscach nie ujętych w nowych 
planach, będą prowadzili swoje 
punkty do czasu wygaśnięcia u- 
mowy. Później beda mogli prze
nieść się w wybrane miejsca.

^ar îngiemyVi^n1ft/!,e.tzl n̂,n' e ***«*“ > Manlfctlatji, ftklnatare jest największym nie zagospoilarowanym
Fot. St. Bąkiewicz

problem „
ioii!:dizacif uzyskaniem w mieście 
CzRsovve ' i. , D0C* kioski handlowe 

,staje- indzie zaczęli 
zakroc-. *en Drobłem we włas- 

bardziei HS'e* stawiajac mniej lub 
Cr°stu dekoracyjne budki po 

Tę , ,na dziko” .
budowlaną zastałą 

lVstl'2ymona piasta. Decyzję o 
» 0racoJa""U lokalizac.ii do czasu 
nC2eRólQy ' L  ?rzez fachowców 
^e?o, n ‘ R° Planu architektonicz- 
°Srom > radni podejmowali przy 
■a hozVt,r uaciskach społecznych 
inIerD eS ^ n| decyzie- Mnożyły się 

z dotyczące tego tematu, 
azo sarnA«V?h zaz3dał nawet wy-

p^iazan-a 8aIĘ w°bec rajców de 
£a 199] tef.° Problemu do koń- 
^h c iem  ką'uSłowa dotrzymał. Z

Peanie iezPn Û:!e obszerne oprą- 
b rn°żliwnl!P^r^f 'Iczrie b t „Anali- 
«?andlow os<;: lokalizacji zabudowy ̂ lI?:łmtrkTr»/>;55 V\.. z.__  _■aiatpakr- ^fugowej” . Dotyczy ono 
eI*ó\v ^T’ j le ®̂?ych handlowo te- 

« ^ n y  f°drn*Ĝ cia i Starówki.
Zadu ju;® zosfałv na zlecenie Za- 
a 0̂Ds?Vr,,s 'a sporządzone przez 

nt',rie nr--” fachowców, zaakceofo- 
Ładu Prze- 

Prr°^odm ” adv Miasta, której 
n r o ^ V dr -facck Kubissa. 

braco\yan. w ladz miasta podobne 
’a wykonały dla swoich

odpowiedniego miejsca złoży pani 
do Wydziału podanie z opisem 
przedsięwzięcia. (Parametry obiek
tu, zapotrzebowanie na media itp.) 
utrzyma pani warunki lokalizacyj
ne z określeniem ewentualnych 
wymogów architektonicznych. Tak. 
żeby nie były to budki z piernika 
a coś estetycznego, wpisanego w 
ogólną zabudowę terenu. Potem 
pozostaje tylko decyzja wydawana 
przez Wydział Nadzoru Budowlane
go Urzędu Rejonowego.

Zabudowę tymczasową miasto 
przewiduje na terenach, w których 
w przyszłości będą prowadzone in
westycje. Na przykład w okolicach 
osiedla im. Józefa Piłsudskiego przy 
ul. 3 Maja. Kioski handlowe staną 
w miejscu, w którym w przyszłoś
ci będzie przebiegała droga łącząca 
ul. Padlewskiego z ul. Jachowicza. 
Zarząd Miasta podpisuje z przy
szłym kupcem umowę dzierżawną, 
wyspkpść, opłat, wstali, na jednym z 
najbliższych posiedzeń Rady Mia
sta. Umowa zastrzega konieczność 
zaprzestania działalności handlowej 
w wypadku podjęcia przez miasto 
planowanej inwestycji.

Jeżeli jedno miejsce zyska dwu 
lub więcej zainteresowanych odbę
dzie sie przetarg. Ta zasada doty
czy także wydawania stałych de
cyzji lokalizacyjnych. Tvm razem 
z inwestorem miasto zawiera akt 
notarialny na wykup gruntu. Jest 
on już pełnoprawnym właścicielem 
terenu..

Dotychczas nie odbył się jeszcze 
żaden przetarg. Ludzie przychodzą 
do Urzędu i zapoznają się z pia
nami. Między klientami wydziału 
rysuje się pewien charakterystycz
ny podział. Niedzielni sprzedawcy 
uważają, że lepszy jest wózek na 
czterech kółkach i podjechanie na 
Manhattan. Prawdziwi kupcy uczą 
się z tym. że lepiej pobud >wać 
sklep z prawdziwego zdarzenia, dla 
siebie i swoich dzieci.

Gdzie można otrzymać nowe 
wskazania lokalizacyjne? Jak wy
nika z map. w najatrakcyjniejszych 
dzielnicach miasta. Architekci wy
gospodarowali przestrzeń dla han
dlowców tam, gdzie tylko była 
to możliwe. Powstanie ciąg han
dlowy od wspomnianego już os 
Piłsudskiego przez układ Króle
wieckiej (pawilony). Stary Rynek, 
potem deptak i  No%Zy Rynek/ po
nownie Królewiecka do Bielskiej z 
przejściem na ul. Ostatnia'! .Man
hattan przy Kobylińskiego, który 
niedługo zostanie poddany moder
nizacji.

Klienci w obrębie Śródmieścia ’ 
Starówki mogl:bv kup;ć praktycz
nie wszystkie towary. Przewidziano 
także miejsca na parkowanie po
jazdów. aby zanewnić przejezdność 
głównych ulic miasta.

* MILENA
GURDA-JAROSZEWSKA

M azowieckie Zakłady Rafine
ryjne I Petrochemiczne ro
zesłały niedawno do wszyst
kich wykonawców działa

jących na terenie kombinatu pis
mo z pytaniem o możliwości ba
dań laboratoryjnych materiałów, 
wykorzystywanych do pracy przez 
każde z tych przedsiębiorstw. Pis
mo to stało się bodźcem dla In
stytutu Budownictwa Filii Poli
techniki Warszawskiej w Płocku 
do wystąpienia z bardzo ciekawą 
propozycją: postawienia własnego 
laboratorium do dyspozycji przed- 
s ębiorstw, które chciałyby, a czę
sto też muszą, badać swoje ma
teriały

— Zdaje sobie sprawę z tego — 
przekonywał na spotkaniu z przed
stawicielami firm dyrektor Insty
tutu Budownictwa, doc. dr hab. 
inż. Jacek Kubissa — że wiele 
przedsiębiorstw nie ma takiego 
zaplecza i w wielu przypadkach 
utworzenie własnego systemu kon
troli jakości nie miałoby sensu ze 
względu na opłacalność. W związ
ku z tym zasadne wydaje się li
tworze nie takich jednostek usługo
wych, umożliwiających przedsię
biorstwom zbadanie i własnych, i

OFERTA FILII PW

jest • to, że normy dopuszczenia są 
dokumentami obligatoryjnymi i 
prawo nakazuje ich przestrzegać. 
Nic nie wolno robić niezgodnie z 
przyjętymi normami. 
j W innych krajach natomiast nor
my te nie są obligatoryjne, nie mą 
takiego obowiązku, ale mimo 
wszystko większość producentów 
i wykonawców się ich trzyma. 
Wskazane byłoby więc, aby Boi
ska szła w tym samym kierunku 
i dobrowolnie, bez żadnych przy
musów administracyjnych dbała o 
poprawę jakości wyrobów.

— Na świecie przyjęte jest —• 
powiedział inż. Włodzimierz Ko
per z Politechniki Warszawskiej — 
że materiał sprawdzony, atestowa
ny jest droższy. Jeżeli przeniesie 
się to na rynek motoryzacyjny 
czy elektroniczny, nikogo to nie 
dziwi Na rynku budowlanym je
szcze do tego nie doszliśmy. Tylko 
w przypadku inwestorów prywat
nych poszukuje się dobrych ma
teriałów, w przypadku spółdziel
czych czy państwowych nie ma 
takiej potrzeby. Ludzie, którzy do 
nas przychodzą, są n edoinformo- 
wani, nie potrafią sformułować ce
lu swojej wizyty. Każdy rozpoczy-

jakości. Doc.. Jacek Kubissa zapro
ponował nawet organizowanie 
spotkań w gmachu Politechniki 
twierdząc, że mogą one mieć cha
rakter opiniodawczy w wielu spra
wcach, np. uprawnień budowla
nych. Dotychczas integracja ta u- 
legla pewnemu rozluźnieniu.

— Jestem bardzo zainteresowa
na propozycja —, powiedziała inż. 
Maria Stefańska z Przedsiębior
stwa Budowlano-Montażowego

' „AJMEX” — uważam, że jest ona 
szalenie potrzebna w naszym śro
dowisku. Odczuwa się rzeczywiście 
brak jakiejkolwiek integracji, któ
ry jest podyktowany konkurencją, 
ale trzeba na sprawę spojrzeć pod 
innym kątem. Chodzi o wymianę 
myśli technicznej, o przepływ in
formacji w stosowanych _ normach, 
jeżeli nie będziemy wymieniali po
glądów. zostaniemy w tym miej
scu, gdzie jesteśmy i nie podąży
my, za światem. Moją firmę inte
resuje współpraca pod kątem ba
dań kontrolnych, poruszamy się. w 
stali j musimy przedstawić doku
menty jakości wykonania roboty, 
żeby została sprzedana. Chcieli
byśmy korzystać z • usług wykony
wania badań np. wyżarzenia, rent-

LABORATORIUM JAKOŚCI
cudzych wyrobów, ponieważ przy
szły czasy, że trzeba dużo uwagi 
poświęcić problemom jakości w 
budownictwie. Sensowne dla tych 
przedsiębiorstw byłoby zawarcie z 
nami porozumienia, w ramach któ
rego prowadzilibyśmy badania. 
Dła nas miałoby ono także war
tość informacyjną, dla przedsię
biorstw mogłoby stać się dokumen
tem pozwalającym na wypełnienie 
w kwestionariuszu firmy odpo
wiedniej rubryki. Kontrola jakości 
u nas musi mieć charakter usłu
gowy. Ona się opłaci, ponieważ ten 
kto zleca, ma dowody, że dobrze 
robi i uzyskanie atestu jest też 
niewątpliwie jego reklamą- 

Pomysł utworzenia regionalnej 
sieci laboratoriów usługowych po
wstał w ubiegłym roku na konfe
rencji w Krynicy. Ideą jej było za
warcie porozumienia między Insty
tutem Techniki Budowlanej w 
Warszawie a istniejącymi laborato
riami uczelnianymi, określającego 
działalność w zakresie kontroli ja
kości według wspólnie ustalonych 
standardów. ITB w tej sytuacji 
byłoby czynnikiem rozstrzygają
cym trudniejsze sprawy, a także 
współautorem w przypadku ates
tów. Centralne porozumienie zo
stało już podpisane, reszta jest 
kwestią organizacji przez dyrekcję 
płockiej fili; PW specjalistycznej 
komisji naukowo-technicznej z u- 
działem pracowników ITB.

odróżnieniu od innych sy- 
stemów w gospodarce ryn- 

Wffl fcowej, do której zmierza 
■ riasz kraj,-, jakość- .wyrobów 

stąje się. kłopotem Właściwie w y - ' 
łącznie producenta. Stawki są nie
równe. Ten. kto nie atestuje, 
sprzedaje tanio i zazwyczaj jego 
wyroby ze względu na cenę cieszą 
się dużym popytem. Istnieją dwa 
rodzaje dokumentów. Tzw, doku
menty odniesienia to normy i 
świadectwa, które mówią, jak e 
warunki ma spełniać dany wy
rób czy dany materiał. Drugą gru
pę stanow ą dokumenty certyfika
cyjne, które mówią o tym, czy to, 
co się wytworzyło czy zrobiło zga
dza się z normą. Ciekawą sprawą

VV St Ro n ę  m e d y c y n y  w s c h o d u

LEKARZE CIAŁA I DUSZY
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„Od klku lat choruję na doleg
liwości kręgosłupa związane a je
go skrzywieniem. Ostatnio od ro
ku* cierpię na bóle w kolanach, 
szczególnie zaatakowane jest lewe 
kolano oraz barki, kręgosłup w 
okolicy szyi. Korzystałam kilka 
razy z zabiegów fizykoterapii oraz 
różnego rodzaju leków, takich jak 
voltaren, noproxen, mefacit i in
ne, które to przynosiły jedynie 
chwilowy skutek. Szukałam róż
nych dróg leczenia i zgłosiłam się 
do gabinetu pana Brzezińskiego. 
Okazało się, że bóle mięśni mają 
związek nie tylko ze sprawami 
kostnymi, ale także z osłabie
niem mięśni nogi i sprawami we
wnętrznymi typu trawiennego 
(ciągle zaparcia oraz zakłócenia w 
pracy pęcherza moczowego). Nikt 
w toku długiego leczenia nie wi
dział tego złożonego związku z 
innymi organami. Rozpoczęłam 
więc leczenie u masażysty. Po 
sześciu zabiegach tj. m s s s.z ach 
mięśni, barku, nóg, a także uo- 
budzaniu mięśni przez u.\,ski od
powiednich receptorów stan mo
jego zdrowia uległ znacznej po
prawie. W ramionach i kolanach 
bóle ustąpflły. mięśnie są rozluź
nione i mogę normalnie chodzić,' 
po prostu czuję się dobrze, a za
burzenia trawienne powróciły do 
normy.” ’

(mieszkanka Płocka, lat 57)
# * * t 

W gabinecie masażysty jest 
księga świadectw, w której każdy, 
kto ma ochotę, może opisać histo
rię swej choroby i ewentualnego 
wyleczenia. My,: rzecz jasna, bę

dziemy przytaczać te relacje ano
nimowo, ale w istocie każda po
świadczona jest danymi osobowy
mi.

— Skąd u pana to zaintereso
wanie masażem, akupresurą, hip
nozą? — pytam Mirosława Brze
zińskiego.

— W latach 1939—90 znalazłem 
się na kontynencie australijskm, 
i *— wiadomo, jaka jest Australia; 
bardzo ciepła, a jednocześnie w 
niektórych stanach występuje du
że zawilgocenie — tam zaczęły wy
stępować u mnie pewne bóle. z 
którymi nie bardzo wiedziałem, co 
robić. Poznałem tam ludzi, którzy 
zajmowali się masażami, medycy
ną niekonwencjonalną.

Zaproponowano md kiedyś masaż 
ogólny ciała. Nigdy do tej pjry 
takiego masażu nie miałem. Kie
dy zszedłem z łóżka po godzinnej 
terapii, to miałem złudzenie jak
bym był o pięć kilogramów chud
szy. Rozluźnione mięśnie, rozluź
niony umysł, spokój, siła przynaj
mniej na kolejny tydzień albo je
szcze więcej. Poprosiłem o powtó
rzenie zabiegu. Kiedy drugi az 
odniósł równie fantastyczny sku
tek powiedziałem do mojej masa- 
żystki: będziesz mnie tego uczyła

— Rzec by można „uwierzyłeś, 
Tomaszu, bo mnie ujrzałeś...” ? 
Osobliwa droga do niekonwencjo
nalnej terapii.

— Powiem pani więcej. Jeden z 
ludzi, kiedy miałem jakiś nerwo
ból w ręku,, odpowiednio ułoży} 
mi rękę i tylko pociągną* Ról 
zniknął, t0 już było nie do uwie
rzenia nawet dla mnie.

— Wrara pan do kraju •..
. — Sam początek był w Austra

lii. Później już kontynuowałem 
naukę ha terenie Polski. Kursy, 
ksjążki i rozmowy z mądrzejszy
mi^ bardziej doświadczonymi ode 
mnie np. prof. Szulc o hipnozie.

Wiedziałem już, że mogę pomóc 
ludziom.

— Zaczął pan właśnie od masa
żu. Teraz stosuje pan akupresuię, 
hipnozę, bioenergoterapię. Jakiego 
chorego zapamiętał pan najbar
dziej?

— Miałem pacjenta, który byl 
na okresowej rencie inwalidzkiej, 
w _ bardzo ciężkim stanie. Podcho
dziłem do niego z wielką ostroż
nością, były to dopiero moje po
czątki. Należało szukać najróż
niejszych przyczyn. Walczyłem , 
nim przez pół roku. Nie tyikc 
sam, ale on również ze mną. Tc 
był człowiek, który bardzo dużo 
pomagał, a w tego typu leczeniu 
to ma wielkie znaczenie. Szyb
ciej można zlikwidować pewne o- 
bjawy, dolegliwości, jeśli pacjent 
współpracuje. Psychika ma barazo 
duzê  znaczenie, można ból wywo-, 
łac i można go zlikwidować usy- 
chiką, ̂  Ten pacjent przechodził u 
mnie i masaż, i akupresurę, i hip
nozę. Był to człowiek, który nie 
potrafił przeczytać kilku zdań i 
powtórzyć, co było w nich naoi- 
sane. Patrzył w tełewizie i nie 
wiedział o czym mówią. Miał tyl
ko świadomość istnienia, widział 
przedmiot, ale nie miał z nim 
żadnego kontaktu. To była wege
tacja On wiedział, że on jest. że 
je, żê  pije, ale nic poza tym. O- 
czy wiście był pod kontrolą le
karzy,po którejś wizycie przyszedł 
do mnie i powiedział, że nozos'*} 
tylko minimalny ślad jego scho
rzenia. że wraca do pracy (na od
powiedzialnym stanowisku). To 
był jeden z większych sukcesów 
dźa mnie, a chyba jeszcze więk
szy dla tego człowieka.

— Dziękuję za tę rozmowę i 
współpracę % „TP ” .

MILENA 
GURDA-JAROSZEWSKA

na swoją mowę od słów: chcę 
mieć atest. Czasem przynosi kilka 
próbek i chce mieć świadectwo ja
kości. I w tym momencie widać, 
że jego wizyta nie wynika z we
wnętrznej potrzeby, motywacji 
zdobycia zaświadczenia, które mo
głoby być traktowane jako jeszcze 
jedna nowość na rynku. Prawdzi
wym powodem są wymagania in
spektorów nadzoru.

W wielu takich przypadkach 
Politechnika Warszawska nie mo
że wydać atestu, gdyż jest on 
sprawą zdefiniowaną. „Atest to 
kompleksowa ocena wymaganych 
normą właściwości materiałów, su
rowców i wyrobów, porównywal
nych z wymaganiami normy w 
tym zakresie” . Nie oznacza to jed
nak, że oferta Instytutu Budow
nictwa wyklucza jego wydanie. Za
leży to przede wszystkim od zlece
niodawcy, z tym, że w tym przy
padku muszą być spełnione pew
ne warunki: kompleksowe bada
nia wyrobu, a także jego zgod
ność z ustalanymi normami. W 
innych przypadkach, wydawane są 
orzeczenia techniczne, określające 
tylko właściwości materiału.

— Z niedoinformowaniem — do
dał inż. Włodzimierz Koper — 
wiąże się nieznajomość przepisów 
technicznych i norm zarówno ze 
strony producentów, jak i inwesto
rów, szczególnie producentów ma
teriałów budowlanych, którzy czę
sto nie wiedza, że na to, co pro
dukują, 6ą normy, są świadectwa 
dopuszczenia. Niepokojący jest 
fakt, że również firmy istniejące 
już od dawna też wykazują, brak 
znajomości przepisów. Wpadły nam 
w ręce świadectwa jakości wysta
wiane przez laboratorium zakłado
we jednej z płockich firm, które 
opierają się • na podstawie nie
aktualnych już od czterech lat 
norm.

Aby nie dopuścić do takiej sy
tuacji Instytut Budownictwa Poli
techniki proponuje w swojej ofer
cie utworzenie ośrodka informacji 
technicznej, w którym producen
ci, wykonawcy i inwestorzy mo
gliby uzyskać dane o aktualnych 
normach. I będzie to z pewnością 
pożyteczne dla wszystkich zainte
resowanych. Wykluczy chociażby 
ogłoszenia typu: „sprzedam cegłę 
atestowaną przez Politechnikę 
Warszawską” , w sytuacji gdy ów 
atest jest jedynie orzeczeniem 
technicznym.

I stotna w środowisku budo
wlanym — co zostało po
ruszone na spotkaniu — 
jest sprawa integracji 

przedsiębiorstw w celu wymiany 
doświadczeń w zakresie kontroli

PRAW O D LA  KAŻDEGO

genowania spo!n przed i po wyża
rzeniu. Moją firmę interesuje wy
miana myśli technicznej i usługi 
w zakresie poszczególnych badan, 
nie atestów.

Obecny na spotkaniu przedsta
wiciel „Hydrobudowy Włocławek 
zwrócił uwagę, że politechnika 
Warszawska powinna się również 
zająć badaniami specyficznymi j  
wprowadzaniem nowych technologu, 
zwłaszcza że do tego celu można 
wykorzystać wiele pochodnych pro
duktów z przerobu ro*py.

Zakres usług, proponowanych 
przez Instytut Budownictwa Poli
techniki, obejmuje obsługę labora
toryjną działalności przedsiębiorstw 
w zakresie badania oraz kontroli 
jakości materiałów, wyrobów i ro
bót budowlanych, ich zgodność z 
normami, świadectwami, dopusz
czenia do stosowania i innymi o- 
bowiązującymi przepisami. Tak 
jest napisane w porozumienin, 
które na pewno zostanie podpisa
ne przez firmy, których przedsta
wiciele uczestniczyli w spotkaniu. 
Są to jednak sformułowania ogól
ne. Szczegółowy zakres usług za
leży od zleceń zainteresowanych 
współpracą przedsiębiorstw, stąd 
też nieco sondażowy charakter 
spotkania.

— Wyczuwamy potrzebę — 
stwierdził doc, Jacek Kubissa — 
i stawiamy się do dyspozycji. W 
niektórych zakresach badań jesteś
my dobrzy, są badania, których 
nie robimy, ale nie znaczy to, vże 
nie możemy tego. robić. Musimy 
próbować sie do czegoś dostoso
wywać, spoin nie prześwietlamy, 
ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, za 
pół roku możemy powiedzieć, że 
to robimy Musimy jednak wie
dzieć, czy nam- się to opłaci. Chce- 
mj’' się zorientować w zapotrzebo
waniu 1 będziemy starali się do 
tego dostosować.

Drzwi filii Politechniki Warszaw
skiej stoją otworem przed wszyst
kimi. którzy z różnych powodów 
nie mogli dojechać na spotkanie, 
a którzy chcą zawrzeć porozumie
nie oraz przed tymi, którzy o 
spotkaniu nie wiedzieli, ale ' we 
współpracy z uczelnią widzą obu
stronne korzyści. Podnoszenie ja
kości jest... przecież bardzo ważne, 
a przestrzeganie obowiązujących 
norm pozwoli uniknąć przede 
wszystkim zlej renomy, a także 
przykrych kontaktów z policją bu
dowlaną, o której utworzeniu mó
wi się coraz częściej.

KATARZYNA ZALEWSKA

ZWOLNIENIA GRUPOWE 
I PÓŁ ETATU

Jako emeryt byłem zatrudniony 
w zakładzie pracy na pół etatu — 
pisze Jan K. z Błocka. — Zmiany 
organizacyjne i związane z tym 
zwolnienia dotknęły najpierw ta
kich pracowników jak ja. Były to 
typowe posunięcia oszczędnościowe, 
bo półetatowcom nie ma obowiąz
ku wypłaty odpraw. Czy to praw
da? Proszę o wyjaśnienie.

Sytuacja prawna osób zatrud
nionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy jest inna niż osób za
trudnionych na pełnych etatach. 
Do nabycia przez nich uprawnień 
zagwarantowanych ustawą o tzw. 
„grupowych zwolnieniach” wyma
gane jest, aby wynagrodzenie ot
rzymywane przez nich w likwido
wanym czy reorganizowanym za
kładzie pracy stanowiło jedyne 
lub zostało wskazane przez' zain
teresowanego pracownika jako pod
stawowe źródło utrzymania.

Na tym tle dochodziło do wielu 
spraw sądowych, gdyż w praktyce 
porównywano wysokość dochodów 
i gdy okazało się, że wynagrodze
nie jest niższe np. od emerytury 
— odmawiano przyznania świad
czeń z ustawy.

W orzecznictwie Sądu Najwyż
szego odrzucone zostało sztywne, 
zwłaszcza liczbowe (ilościowe) kry
terium wyznaczania zakresu poję
ciowego „podstawowego źródła 
utrzymania” . Zdaniem Sądu Naj

wyższego „podstawowe źródł< 
utrzymania” nie może być rozu
miane tylko jako źródło utrzyma
nia, które w momencie ustalenis 
świadczenia ma największy pie
niężny wymiar, ale przede wszyst
kich jako takie źródło utrzymania 
które w decydujący sposób wpły
wa _ na sytuację bytową i poziom 
życia zainteresowanego.

W świetle wykładni dokonane; 
przez Sąd Najwyższy prawo dc 
odprawy pieniężnej może powstać 
nawet w takich wypadkach, gdj 
otrzymana emerytura przewyższę 
uzyskiwane wynagrodzenie z ty- 
tyłu zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze czasu pracy pod warun
kiem, że wynagrodzenie to ma 
podstawowe 'znaczenie dla poziomu 
życia pracownika —» w tym sensie, 
że pozbawienie pracownika tegc 
wynagrodzenia pociąga za sobą *- 
stotne obniżenie środków na utrzy
manie.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 
28.12.89 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami sto
sunków pracy z przyczyn doty
czących zakładu pracy oraz o zmia
nie niektórych ustaw (Dz U nr 
4. poz. 19 z późn zm.), wyroki Sa
du Najwyższego z dn. 20.02.91 
Sygn. akt I PR 426'90 i z 3.10.90 r. 
Sygn. akt I PR 272/90 (niepubl.).
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- NIE MA SŁOWA MOŻE,
JEST TYLKO SUKCES

DOKOŃCZENIE ZE STR 1

jednak Amerykanie mnie zaakceptowali. Nagrałem piosenkę w je 
z.ylfJ angielskim. Obecnie jestem w kontakcie z kompozytorami an
gielskimi i polskimi, przygotowuję nagranie płyty z wideoklipem. 
która powinna ukazać się jeszcze w tym roku. Podpisałem pierwszy 
kontrakt z amerykańskim agentem, który został moim menedżerem.

^Czy Ameryka chce Michała Bajora z trudnymi poetyckimi teks* 
tami, czy tez zmienia pan image, styl?
, ‘C~. '̂a Plyrie amerykańskiej znajdą sie piosenki pop-musik, bar-
ziej popularne i rozrywkowe, które nie będą miały nic wspólnego z 

CO teraz wykonuję, bo Amerykanie nie chcą tego. Spróbowałem 
^asPI®w'â  »Ogrzej mnie” — i nic (...) Zostało to przyję- 

^^-ku.lt^raIrue’ ale, ,bez emocp. To, co proponuję teraz, to są rów- 
niez teksty poetyckie, ale na miarę Ameryki z trochę inną muzy* 
hą, bardziej rozrywkową, bardziej melodyjną.
. -~1Ni® obawia się pan że widownia może nie zaakceptować ta- 
Mzdwo^my?3’ kt° ry będZ1G m al reperłuar • na Stany, i na Polskę,
— T  ^ubb;czno ć̂ _ zaakceptowała mnie z moim repertuarem tutaj w
Polsce. Nie zamierzam z niego rezygnować, wzbogacając go o coraz 
nowe piosenki. Na pewno nie mogę nagrać dwudziestu’ nowych rze- 
czy w ciągu roku ale jestem w stanie zrobić pięć — sześć. Będę 
PPf ro .̂u 1 .P ^ / r°ku tu. Być może, że ta część ludzi, która mnie
teraz nie lubi, będzie właśnie wolała nowe piosenki.

— Zdjęcia stamtąd pokazały Bajora w dziurawych dżinsach i 
T-shirt oraz w skórzanej kurtce...

— Dostosowałem się do wymogów publiczności amerykańskiej. To 
jest reklama, to jest biznes,

— Co się panu tam podobało?
— Gwiazdy mówią głośno o sobie, o swoich sukcesach i poraż

kach. Mówią o swojej prywatności. Poza tym alkohol, papierosy i 
narkotyki stały się już niemodne. Teraz lansuje się zdrowie i mło
dy wygląd.

— Więc...
— Już dwa lata temu rzuciłem palenie, a z alkoholem też sobie 

radzę.
— Słyszałam, że pana pobyt w Ameryce mógł stać się kanwą 

scenariusza filmu kryminalnego.
— Dzięki niektórym naszym rodakom i • tzw. zawiści bezinteresow

nej. Otoz organizator polonijnych koncertów zaprosił mnie na wy
stępy w klubie do Chicago. Uszczęśliwiony wziąłem urlop, pozamy
kałem polskie sprawy. Pozrywałem kontrakty, żeby na dwa dni 
przed wyjazdem dowiedzieć się, iż moja amerykańska wiza ważna 
jest tylko 6 dru. Nie mam więc po co jechać do Ameryki, nie ma 
zapotrzebowania na Bajora. Co zrobiłem? Postarałem się w Polsce o 
wizę turystyczną _ (na rok) i 11 listopada poleciałem. Dzięki wysił
kowi wielu luazi wielu instytucji i amerykańskiej Polonii mia
łem koncert w galerii Jerzego Kenara w Chicago. I tu zaczyna się 
kryminał. Na godzinę przed pojawiła się policja poinformowara do
nosem, ze moja wiza jest nieważna. Po sprawdzeniu przepraszali 
Sprawiłem im zawód i zawiodłem także pana Z.K* który podpisał 
Pismo, a później wyparł się wszystkiego. Dla wielu chętnych zabrak-
l L bl f ° J ‘ ł M°nCf ,  ,byt sukcesem. Upadł mit o Polonii, która rzekomo lubi tylko folklor.

— Marzy się panu roił w Hollywood?

DOKOŃCZENIE ZE STR.

zostałe 30 proc. sprawdzam na pod
stawie odczynów bólowych. Pa
cjent musi odróżnić, czy to jest 
tępy ból, czy ostry, czy ukłucie w 
ucho odczuwa w okolicy żołądka 
czy ieiita grubego itp., nie będę 
tu wchodził w szczegóły.

— Strasznie skomplikowane dla 
kogoś kto bliżej nie interesuje sie 
tą tematyką Ale pan nrzecież jesz 
eze 10 łat temu był także zuneł- 
nym laikiem w tych sprawach...

-j Oczywiście. Z zawodu łestem 
budowlańcem inżynierem bur/**J.*- 
nym. Zachorowałem jak kr dy,
zwykły człowiek i szukałem pomo
cy.

— Znalazł pan najpierw pomoc,
a potem swojego mistrza, który 
całkowicie odmieni? pana życie
7dobvJ pan tvtrł mistrza i dyniom 
w zakresie tradycyjnej medycym 
ch ńskiej.

—■ Jestem w trakcie nostryfikacji 
tego ivplomu w Polsce, napotykam 
różne trudności. Póki ten pro
ces nie zostanie zakończmy. nie 
chciałbym na ten temat mówić.

— A czy wielu Polaków go po
siada? Przyznam, że ja też prze
czytawszy na plakacie o mistrzu 
Wn Wo, sądziłam, że ujrzę Chiń
czyka.

— Zdaję sobie z tego sprawę. 
Ludzie pytaia czv bedzie tłumacz, 
młodzież -  czv to może mistrz 
kunę fu? Nie znam w Polsce ni
kogo kto posiadłby taki tvtuł Na 
śwlecie z tego co wiem. żyie 409 
osób. które mam tytuł m:s rza. Może 
on przekazać swói tytuł dopiero oj 
śmierci, ewentualnie przekazać i 
już sie nie udzielać. Wraz z tytu
łem otrzymuje sie dyplom, buławę 
mistrza i DFawo posiadania swoich 
uczniów.

— Czy pan także posiada ucz
niów?

— Mam ich 12, wszyscy są dzien
nikarzami. Sa dopiero na początku 
wtajemniczenia. Najstarszy uczy sie 
8 rn’'es;ecv. edvbv przyrównywać 
go do rozwoju owada, jest w ®tn- 
d"um poozwarki. ?ebv opanować

rych zielarzy jest w Polsce zaled
wie kilku, 3—4. Prym wiedzie, po 
śmierci ks. Klimuszki, ksiądz Grze
gorz Soroka, napisał świetną mo
nografie o ziołach. Nie pochwalam 
komercjalizacji w ziołolecznictwie 
za co uważam produkowanie go
towych, numerowanych mieszanek 
na poszczególne schorzenia. Jestem 
zdania że do każdego pacjenta

Michał Bajor w piosence „Pali się” ze spektaklu „Czerwony sto
liczek”.

tę sztukę, potrzeba wiele czasu. 
Ja uczyłem się 12 lat, nie odważy
łem się udzielić komukolwiek po
mocy, dopóki nie poczułem, że 
mogę.

— Leczy pan ziołami, polskimi 
ziołami.

— Zioła chińskie są zbyt drog;e 
nie opłaca się ich sprowadzać. U- 
żywam polskich zamiennkćw. Dob

WŁAŚCIWA

..ależ.y podchodz.ć indywidualnie 
„u w.em, że taki sposob pozwała 
na znaczne uproszczenia przyjęć, « 
co za tym idzie przyjęcie w.ększaj 
liczby pacjentów Powiedzmy — ja 
jestem w stanie przyjąć dziennie 
60 osób, ktoś inny 100—150. Jest?*:i 
zmęczony potwornie, trwa to bo
wiem kilkanaście godzin.

— To strasznie wyczerpujące. W 
jaki sposób regeneruje pan siły?

— Sposobem, którego nauczył 
mnie mistrz — medytacją. Tego 
tvtułu nie otrzymuje sie ot tak 
Trzeba przejść wtajemniczenie- ini
cjację Mój mistrz był mistrzem 
taoizmu i nauczył mnie regenera 
cji sił w sposób naturalny, poprzez 
ćwiczenie 5 figur. Pisałem o tym 
w różnych publikacjach: małpa, ty
grys. ptak. drzewo, wiatr. Porwała 
mi to pozbyć się zmeczen:a z ca
łego dnia i odebrać s;łę kosmiczna 
z wszechświata. Kto um'e to robić, 
nie czuje zmęczenia. Jestem tego 
raileoszym przykładem Przyimine 
b*z nrzerwv — w święta mod-pele 
po IR godz:n dziennie, nawet ro 
80—100 osób i n:e jestem zmoczo
ny.

— Czy siła, o której pan mówi 
to energia tchi? Energia, którą po
sługują się chińscy bioenergotera
peuci?

— Nie, energia tchi ma swoje 
skupisko w brzuchu. Ta jest kos
miczna. trzeba tylko umieć zrobić 
z siebie odbiornik. To jest dar, 
k^óry dał nam Bóg.— Chińczycy 
wierzą, że to Budda — do regulo
wania siły  ̂•Jang i jing. Ona poz
wala znaleźć równowagę w sferze 
psychicznej, psychosomatycznej, f i
zycznej utrzymuje też równowagę 
kwasową i zasadową żołądka — 
bardzo ważne rzeczy.

Odżywianie, My z reguły ro
bimy to źle.

— Gj źle. Jemy za dużo, posiłki 
są zbyt zimne lub zbyt gorące 
>. zanirn pójdzie do lekarza,
stara się wyleczyć dietą. My me 
przywiązujemy do tego wagi, a 
szkoda. Chińczycy spożywają głów- 
n.e -potrawy przetworzone, oczy
wiście z wyjątkiem owoców ja
rzyn. które ziada się na surowo 
My zachłysnęliśmy się pdżywkam? 
zachodnimi, które ja stanowczo 
odradzam maja dużo czynników 
chorobotwórczych. Chińczycy wie
rzą. że jednym z powodów stanów 
zapalnych, np. górnych dróg ode- 
chowych czy tvpu reumatoidalnego 
jest tzw. zimnica Idzie więc do 
lekarza a ten leczv go... gorara 

"fa z wyciągiem jaśminowym 
Jaśmin jest tu środkiem rozprze 
"•;” 8cv'm T faktycznie, w tych 
pierwszych sfad:ach choroby maia 
hardzi dobre rezultaty. Wysoka 
gorączkę np. z nadmiaru słońca

— Tak, oczywiście. Nie jest to wykluczone ponieważ w kont^ 
de powiedziane jest, że jeżeli stanę na nogi w piosence to jest sza 
sa. że wejdę dzięki temu do kina. Wszyscy, którzy w Stanach sp 
wają grają w filmie i wszyscy, którzy grają w filmie, także sp 
wają. To jest właśnie to.

— Nie bywa pan już aktorem dramatycznym?
—* Nie istniałbym gdybym nie był aktorem teatralnym. Ta, rC. 

tale nie byłyby bez teatru, natomiast Ameryka nauczyła mnie 1-- 
nego, że tam wszyscy artyści, każda osoba publiczna ma imię i r‘ y 
wisko. Ludzie nie.-są nazywani tym co robią: piosenkarz, aktor- . 
nas funkcjonuje wciąż etykieta, szufladka. Ktoś gra. ktoś pisze, 
tylko komponuje. Anthony Qu:n jest wybitnym aktorem filmowym 
teatralnym. Jeśli zaczyna rzeźbić to nikt nie mówi. że jest W;* 
rzeźbiarzem To jest Quin, koniec i krooka. W związku z t?-’ 
chcę być Michałem Bajorem i do tego będę dążył cokolwiek t:ov£: 
czy nagrywam bajki dla dzieci, czy gram na scenie dramatyczny 
czy będę kręcił film czy podróżował po św'ecie. To wszystko nw 
dzie firmowane moim nazwiskiem Nie. bede miał fioletowych 
sów kiedy śpiewam piosenki, a różowych kiedy jestem aktorem 
mowym. Robię to na co mam ochotę ponieważ wyszedłem z za‘ , 
żenią banalnego, ż* bardzo krótko trwa to życie. -

A co mają zrobić ci artyści, którzy kochając klasyczny *e 
repertuarowy nie potrafią śpiewać?

~  Polska kultura teatralna jest w tej chwili opuszczona i zanil  
dbana, ale musi się tak jak wszystkich kraiach podnieść z P °, 
wojną siłą. Kryzys będzie trwał tak długo aż znajdą się ludzie, kt0 
rzy zechcą w teatr inwestować.

—■ Kubiak na razie inwestuje w music-hall...
• ~;,T?k’ aIe 01} >.iest dopiero pierwszy, a za nim oójdą inni. 
ze.Kutz z Cywińską i "Warchołem założyli zespół w teatrze na 
1; i. będą tworzyć pod możliwościami finansowymi sponsora, które# 
mają Będą robić błyskotliwe, efektowne. małoobsadowe ' 
sztuki, za które będą płacone tantiemy i tak sedzę na,0ży sie st>0' 
dziewac tam wydarzeń teatralnych. Jeśli to hedz:- na pozmim?
przyjdą ludzie i zapłacą dużą c-ette za bilet, ale muszą być naiPp;! 
aktorzy najlepsi reżyserzy, świetna oprawa muzyczna i scenogra 
ficzna. Sredm me maja szans.

— Recepta na sukces? ,
— Przestałem się bawić w przesadna skromność. Jeśli przez 6 ‘s. 

zapełniam sale to jestem jakąś tam frmą skupiająca rzetelnych ' 
fachowych ludzi wokół siebie: dobrych kompozytorów. znakorrutv# 
autorów tekstów, którzy razem z* mną pracują na sukces, Jestc!r 
przygotowany i nastawiony na sukces. Ameryka nauczyła mnie. z 
nie ma słowa „może” , jest tylko sukces.

— Co pan aktualnie robi? „3
— Po nagraniu kolęd przed świętami teraz nagrywam bajki 0 

dzieci Tuwima i Brzechwy. Kontynuuję też moją polską trasę ko 
certową. Będzie również teatr w TV z Barbarą Wrzesińską. Pot“ 4 
wyjadę do Nowego Jorku, by obejrzeć premierę „Metra” da-lsze 
miesiące spędzę na Florydzie Ucząc się piosenek i przygotowuj3 
glos do nowych nagrań. ^

Postanowiłem robić tylko to na co mam ochotę i co mi 
duszy gra. a nie to w czym kto mnie widzi. Już nie te czasy. N' 
ci dyrektorzy, inni ministrowie i nie ten ustrój. Ja zresztą od daw 
na jestem niezależny, do tej niezależności zawodowej i prywato6' 
dążę wciąż. I to iest moje zadanie.

— Ostatnie pytanie — czy na amerykańskiej płycie Michała 
jora będą polscy kompozytorzy np. pan Gogolewski, znakomity P,a 
nista. z którym pan wystąpił w Płocku?

— Współpracuję z najlepszymi muzykami w Polsce, także z korr1' 
pozytorami amerykańskimi, m.in. tym od Joan Baez. ale będę 0a' 
grywał w studio w Polsce ze względów finansowych. Mamy już 
k-omite studia Kubiaka wielkiej, europejskiej klasy.

— Powodzenia i dziękuję za rozmowę.

LENA SZATKOWSKA
Zdjęcia: STANISŁAW BĄKIEWJCjŁ

— Wiera, ż wspomaga pau T1” 
nansowo dom dziecka pod W10' 
Ciawkiem 1 bierze udział w 
nych akcjach charytatywnych- ’ « 
Płocku przeznaczył pan 8 min 1 
na choinkową zabawę w MłodżJf . 
żowym Domu Kultury i paczki 
najbiedniejszych dzieci. Dlaczego*

— Nie chce wyliczać wszystkie 
swoich akcji charytatywnych, h. 
nie na tym to polega. Przeznacz3™

leczą gorącą zieloną herbatą. Pod
stawą całego leczeńią jest szuka
nie n>w uu wag* pomiędzy dwiema 
przeciwnymi siłami jing i jang np : 
kobieta — męzczyzna, woda — 0- 
gien, kwas — zasada. Kto to po- 
traii może unikać lekarzy

— A jak pan się odżywia?
— Ja przede wszystkim uciekłem 

z miasta. Na wieś, mam gospo
darstwo rolne w Witkowie k. Wło
cławka. Miasto mnie dekoncentru
je, chociaż stamtąd pochodzę. 
Mieszkałem najpierw w Toruniu, 
potem we Włocławku. Odkąd nau
czyłem się medytacji szukam spo
koju, potrzebuję go. Znajduję go 
tylko na wsi.

—• No tak, ale wszyscy nie mo
żemy uc!eo z miasta.

— Ale można odbywać bardzo 
długie spacery wyjeżdżać często 
na łono natury Uważam,, że nav 
lepszym lekarstwem na wszystko

żyć bliżej natury. Ja odżywiam 
się w sposób naturalny, nie uży
wam nnkarmów. które maia ch v- 
ciaż ślad nawozów. Po to kupiłem 
'Tosf>odars,wo. a moja żona nauczy
ła s;e robić masło i piec Chleb. 
Mięso też jadam, ale tv!ko dró
bmy we 7 własnych kurczaków. TJ- 
ważam że jest to jedno ze zdrow
szych mieś. czuję się po nim bar
dzo dobrze.

co miesiąc 10 proc. dochodów rH1
ten cel. z gospodarstwa ro ln e j 
które prowadzę też. Dlaczego? 53^ 
byłem kiedyś sierotą wychowy"^3' 
łem się w Domu Dziecka. Po 
stu spłacam dług. Wiem, co to • 
czy otrzymać paczkę. PamietalT1J 
jaki byłem szczęśliwy, gdy dost,a . 
łem raz na rok torebkę grószkoV 
na imieniny. Uciekałem do 
i sam jadłem, żeby nie dzielić »! 
z kolegami. ,T()

— Jaki zawód mistrz \Vo-'y 
wpisuje w urzędowe papiery? . v j

— Inżynier budowlany, właścic’ 
kliniki leczenia naturalnego, a^' 
rolnik.

Z mistrzem Wo Wo. czyli ^  „ 
dalmierzem Wojciechowskim- 
przerwie orzvjeć pacjentów 
płockim MDK rozmawiała

MAŁGORZATA BI Al ,ecka

MfciiWii-jBwigaw

D N I Z FORTEPIANEM
Wyjątkowo w Płocku tym ra

zem odbyły s:ę makroregionalne 
przesłuchania uczniów klas for
tepianu szkół muzycznych dru- 
kiego stopnia. W dniach od 
16 do 13 stycznia pojawiła się 
w Płocku muzycznie uzdolniona 
młodzież z Warszawy, Łodzi, 
Mławy, Siedlec, Radomia, Kali
sza, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Ostrowa Wlkp i 3 osoby z Płoc
ka — w sumie 42 uczestników. 
Przesłuchania odbywały się w 
szkole muzycznej, koncert fina- 
towy w Sali Barokowej Muzeum 
Mazowieckiego.

Oceniała 7-osobowa Komisja

Rzeczoznawców, powołana przez 
Departament Kształcenia Arty
stycznego Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, będącego głównym or
ganizatorem imprezy. Na czele 
jury stanął prof Czesław Stań
czyk z Akademii Muzycznej w 
Katowicach, w jego składzie 
znaleźli się płoccy pedagodzy: 
mgr Hanna Witt-Paszta i mgr 
Mariusz Tytman (sekretarz ko
misji). t

Uczestnicy podzieleni byli 
na dwie grupy o różnym stop
niu zaawansowania. Jury wyło
niło po 6 osób z każdej grupy, 
które na równych prawach re

prezentować będą okręg na  ̂
nałach w Białymstoku. _ ^

W obu grupach znaleźli 
przedstawiciele płockiej Pj?
I i II stopnia: Olga Fidos i" 
bert Kania z klasy mgr M- 
mana. Jacek Lachowicz 
mał wyróżnienie. Mimo ry^a 
zacji atmosfera w czasie P o 
słuchań była serdeczna i Pe0e 
wzajemnej życzliwości. To, 
przesłuchania tego szczebla ® 
były się właśnie w  P ł°cK,g 
świadczy o wysokim poz*01?1-, 
klas fortepianu w naszej SZ‘6 
te Muzycznej, co bardzo ciesZ/,'

Regionalny 
Informator Kulturalny

PŁOCK

Tratr Dramatyczny im. J. Sza- 
niawskiigo, u!. Nowy Rynek 11 
tel. 260-71: 18 02, godz. 11 -  Cali- 
ne -ka 19 02, godz 10 — Caline-z- 
ka. 23.02, godz. 18 — Rycerze — 
0 e nie:a.

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum
ska 2, tel. 244-91: eksoozycja sUla 
„Se: esja” , „Ikonografia i kultuia 
Płocka” .Wyroby z metalu fr-rr. 
warszawskich” . Wystawa czasowa 
„Zegary ze zbio<ów płockich ko
lekcjonerów” Muzeum czynne od 
wtorku do soboty w godz. 9-r-i5, 
n edziela 10—15. w poniedziałki 
ni"zvnne.

Muzeum Diecezjalne, ul. Tumska 
Sa, tel. 226-23: wystawa — rzeźba 
ś-ednlowieczna. Dóźniejsza i ludo
wa Muzeum czynne codziennie w 
godz. 10—14 niedziela 11—15. do- 
nipJzialki nieczynne 

Biuro Wystaw Artystycznych, 
ul. Nowy Rynek 11 tel. 289-82: 
Roman Wożniak ,Rzeźba”

Ośrodek Kultury MZRiP, ul. 
Wieczorka 41. tel 277-36: Bibliote
ka zaprasza do obejrzenia m.ni 
wystawki z okazji 150 rocznicy u-

rodzin Marii Konopniekej (18̂ 2— 
910).
Klub PAX, ul. 1 Mają 2: wy

stawa malarstwa Laury Beżdziek. 
18.02, godz. 17.30 — film „Kośmoły 
Wilna” . Prelekcja mgr Wiesław 
Kowalski.

Klub Międzynarodowej Prasy I
Książki, pi. Narutowicza 5. tel. 
243-40: wystawa Płockiego Towa
rzystwa Fotograficznego w 47 
rocznicę wyzwolenia Płocka.

Klub Inteligencji Katolickiej, u! 
Mostowa 1: sekretariat czynny w 
każdy piątek w godz. 16—37.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. 
Tumska 9, tel. 228-30: 19.02. godz.

17 — „Filatelistyka co to takće- 
go?” — spotkanie dla młodych fi
latelistów. 22.02. godz. 11—15 —
Giełda komputerowa — sprzedaż, 
Wymiana programów, wiedzy, cie
kawostek. 23.02, godz. 17 — „Po
znaj świat” — konkurs wiedzy 
geograficznej.

Płocka Orkiestra Kameralna, ul. 
Kolegialna 23. tel. 289-17 : 23 02,
godz. 10 i 11.30 dla młodzWy 
szkolnej i godz. 17 30 — koncert
otwarty z udziałem solistów: Ma
riusz Matuszewski (dyrygent), 
Wanda Jakubowska, Wiesława 
Kużnicka, Andrzej Wiza. Alek
sander Burandt. W programie

montaż operetki Imre Kalmana 
„Hrabina Marica” . Koncert >dbę- 
dzie się w sali Teatru Dramatycz
nego. Bilety w cenie 30.000 zł i 
15.000 zł ulgowf.

Poradnia Psychologiezno-Religij-
na przy katedrze płockiej czynna 
w godz, 17—19. Porad udzielu,ą: 
w poniedziałki — psycholog, we 
wtorki — instruktorka poradnic
twa rodzinnego, środy — lekarz, 
czwartki — prawnik, piątki — 
ksiądz, soboty — przedstawiciel 
grupy hospicyjnej. Te same osooy, 
w dni jak wyżej, czekają przv 
katolickim telefónie zaufania ńr 
264-20 w godz. 10—17.

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

Kino „Przedwiośnie” , ul Tum
ska 5, tel. 225-65: do 20.02, g. ćz. 
11, 17.30. 20 — Terminator II — 
USA. 1. 12.

KUTNO
Kino „Polonia” , tel. 424-58: 18— 

23.02, godz. 18 — Ptaszek na uwię
zi -  ■ USA 1. 15. 24—28.02, godz. 
16. 18 -  K-9 — USA 1. 15.

Muzeum Regionalne, pl. mar
szałka J. Piłsudskiego 21, tel. 
479-64: ekspozycja stała „Wnętrza 
eklektyczne” prezentuje dwa wnę
trza — gabinet i galerię umeblo
wane dziełami sztuki z drugiej 
połowy XIX w. Wystawo czasowa 
„Starej pocztówki czar...”  przed
stawia dawną polską pocztówkę w 
kilku działach tematycznych: 
świąteczną — Boże Narodzenie, 
historyczno-patriotyczną, miasta 
polskie, satyrę. Muzeum czynne 
codziennie z wyjątkiem ponie
działków w godz. 10—16.

Oddział Muzeum Bitwy nad 
Bzurą, Park Wiosny Ludów, tel. 
331-41: ekspozycja stała „Bitwa

nad Bzurą” prezentuje mil i ta '’3 
dokumenty, falerystykę. tnunć’Jl.J 
zdjęcia i sztandary. Muzeum ^ „ 
ne codziennie z wyjątkiem ^ n‘Z
działków i dni poświątecznych ' 
godz. 10—16.

SIERPC .
Muzeum Wsi Mazowieckiej

75-28-83, 75-28-26: Skansen 
kresie zimowym czynny codzi^  
nie z wyjątkiem poniedziałków 
godz. 9—14.

Wystawa stała „ S ie r p c ,  
wspomnienia” i wystawa czasr>*, 
„Biblia w sztuce ludowej” 
zentowane w salach ratusza 
czynne codziennie z wyjątki®!” 
poniedziałków, w dni powszech1’ 
godz. 8—16, w soboty i niodal€ 
10—16.

ŁĘCZYCA
Muzeum-Zamek, ul. Poczto^3, 

tel. 24-45: wystawa czaso*, 
„Garncarstwo ludowe 'poi5**
Środkowej” .

Za zmiany w programie redą*, 
cja nie ponosi odpowiedziało® ,̂'
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CZY OJCIEC ODZYSKA SYNA?
DOKOŃCZENIE z f  r tr  i j  . . .

,,mu dziecku z żadnych wzglę- poznańskiego, aby „robić intere-
daje się przytoczenie argnmpn do^  ??trz®bny' (•••)”• sy”, ale dokąd nie wiedzą i u-
^cji sądu drugiej instancfi- * . r i ? ™  argumentacja przy poważniła ich, aby w razie

KATARZYNA ZALEWSKA

»Sąd Wojewódzki ̂  zważvł rn J.rgu^ e”tacĴ  sądowej vvydaje sprzedaży domu przez ojca po 
następuje: Rewizja uczestnika o*ę zbęc?na' Y  c.aJte-i sPrawie na- śmierci matki wzięli połowę su-
gostępowania jest zasadna Sad kw? pytapie: czy PfzyPad- my, która jej przysługuje i wpła- 
ftejonowy zezwalając na wVia7d kiem leresa h. nie wiedziała ciii na książeczkę PKO ,Kon- 
płałoletniego Krzysztofa B dn ni2 ,CL|f° w.cz®srnej o swoich kluzja kuratora, który zebrał te 
Berlina Zachodniego nie wzńł wyjazdûy. n.a stałe 5 « y informacje, była jedna: skoio
Pod uwagę, że rodzice dzierka «  perspektywa małżeństwa z obco- p. B. zaufała pp. Balcerzakom i 
'Obecnie fklócen^ w s S i a -  była powo.dem upoważniła ich do operacji fi-
h ią  ze sobą w procesie wvcho- rwn^fdU’ 3 takz? V̂3fstfP ienia 0 nansowych, to dziwne jest, >e 
wtwczym syna, a Dreriwmp 0d? .na .wyJazd dziecka? Fak- nie zostawiła adresu do ewoit-
Pozostając ze sobą w ełphnkim y z<daj? się to potwierdzać. tualnych kontaktów i  mą. 
Konflikcie powoduia źo I P  fzeci akt dramatu zaczyna Ze swej strony sąd ustalił po
do zerwania kontaktów ’ ■» il» ! I<? dla Zdzis!awa B. 10 lu- nad wszelką wątpliwość, że Te- 
dzleckiem. Sytuacfa T  X i k a  J f E  I " A ./ ° ku w Misze- resa B. wraz 2 dzieckiem prze- 
Jodnocześnie z załączonych nrLt ^ ie’ kl?fy. Jadący z nadmier- bywa za granicą. Wyjechała więc 
®Ad Rejonowy akt snrpwy^ńy- Pakością Ford Granada na wbrew wyrokowi sądowemu ; 
bodowej, która była w tnkn &r’Z  ho^ nderskiej reJestracJ* uderza zdumiewający w tym wszystk ... 
^nioskodawczyni wvs'Hni}» ' w^,drzewo. W samochodzie o- jest fakt, że urząd paszportowy 
dzieleni® zgody na eV~« prf Cf zapewne Przystojnego, wydał jej zezwolenie, według

granicę. Uczestnik nnctcnn^1 3 m*0dego Holendra 1 nieco star- właściwości prawdopodobnie pło
ni* w sorawS i  k po?iępowa’ E2eS° je§o kuzyna, znajdują się cki.
ei«  I konsekwentnie°ẐfsnnnUm^at Ter<"fa i Krzysztof. Szczęśliwym Trzeci akt dramatu riie ma 
sprawę widzeń i a* zfz3dzemem losu chłopcu nic jeszcze zakończenia. Złożony do
kontaktów z dzidki/™ r a-n!a się ?ie stał.°’ mimo ze sila «de- sądu przez Zdzisława B. wnio- 
d*ąc, że sa one im ;em ^v^ier" rżenia wgniotła drzwi, przy któ- sek o ukaranie grzywną byłej 
Przez żonę 1 teściowi w  f!Vane ryc!1 s.iedział- Tragicznie zakoń- żony za utrudnianie kontaktu ? 
tołacji nie nalf>7v 3 syl pzy, się wypadek dla starszego dzieckiem został zawieszony, co
Urażanego or7ła7. Ro*endra> który doznał urazu jednocześnie niemalże przekreśla
zaufania co do rBi„ ®. braku głowy i zmarł w szpitalu Tęre- szanse na odnalezienie Krzysia. 
Rwania planowane: wł*vfv Sa ”?owił? P ^ m  w prokuratu- Są przecież jednak umowy mię-
tfanicami krałn poz*? r.ze’, zf  osien? dni wcześniej przy- dzynarodowe, w ramach których
przeczeniem rozwoź,, do n*e  ̂ narzeczony — można takie poszukiwania pra-
browolnie reeuiamio°JCieC ^ lRem G. (kierowca Forda), a- wnie prowadzić, tym bardziej 
fcfcył w kosztach811̂ ” 6 u.czest?:" by ustalić datę i miejsce ich że przecież w tym p^/.yyd>'i zj 
<fra, pracuje w dzic~ siubu* Zgodnie z polskim pra- stało pogwałcone prawo. Bezsil-
ńzyciel̂  udziain Cifl , 0 nauJ wem^ wpłaciła później, 18 lutego nemu, zrozpaczonemu >ieu pozo
społecznych ^  „• Pracach kaucję za narzeczonego — staje nadzieja, że może kiedyś.. 
•tw* brał czynna8?!!6- P 3*260- 13;838.900 zł, a pod koniec tego Czas nie bedzie jagt sorzyme 
ftiece nad ^  °~ miesinca wyjechała z Krzysiem rzeńcem, czas, który coraz bar-
tuacji ocena p ^ GJ Sy" i-  słuch 0 nie3 za§inął. dziej oddala go od syna.
W b y  Re30nowego, Sąsiedzi jej rodziców mówili
•Prieciwiai * r k0 uczestaika najpierw, że wyjechała do woj. ivn„ v-iWiaJącego się wyjazdowi
t S S j *  granic«  było nieprzeko- EESEEESr™“------------ — -------------

1 wynikało ze zlej 
W otrii- 2naiduje potwierdzenia 
DodnS,lCZnosciach sprawy. Na
*rSumentP° trakt0Wanie zasługu-ie 
nieoW^1’- , 12 dziecko podczas
&ozostcr°SCi matkl musiałoby 
którvrK  ̂ P°d ,opieka °Jca » babci,
by rozl,^naiWie nie zna- Przyczy-
•ynem » -en,a wi?Zi między 
Wyniknij 0JC;ern . 5 jego rodziną 
tymi rJA.2 k°nfliktu między by- 
klem Tiv5ZOnkam!' którego skut- 
stwa r f • rozw^zanie małżeń- 
nnch C2ą one po °bydwu stro- 
dawczynf wniosko-
prze? i ł  Mozliwość roztoczenia 
Podczas 3 0pie *̂ nad dzieckiem 
Przyczvnu aieobecn°ści matki 
•scfeśnin by si  ̂ zaPewne do
I t r z y -n w *  tych więzL u )  R o -'
pozbaw^16- Sądu Rejonowego 
Jehowa„0;1Ca wgtądu w sprawy 
Nwiefe l CZe dziecka i jakiego- 
Przyna;ł^Udz aiU w wychowaniu 

w okresie pobytu 
Kie ms „ p.0za. granicami kraju.
*ẑ ód hPatom3ast żadnych prze- 
jechala v, 'vntoskodaWczyni wy
pieką ojca* / T a4"p bVua p0d
#istych 'i ' Z Przyczyn oczy- 
«R, i*  piędne jest stanowisko 

' tfii rtt.*„yjazd ten będzie stano- 
Ŝ n struli atrakcję dla dziecka.
I  zatgl?11 aie_ ma jeszcze 3 lat.

nf  jest w Stanie poj- 
i odbiera, aczającej go sytuacji
^nikającyĉ razeb turvstvc?nvrh tt-ego ..^ycn ■ z poznawania no-

SJSy&t., Ars',nr? -a-braw 1 n e moze byc za‘
S s t  z 2  P0? uwa^> nato- 
dia tak pe^ n°ś<ną podróż będzie 
choc:aź 5 ' ^ °  dziecka męcząca 
wodem 3 e }est to głównym po-
ReasumiljącW2SlędnienLa tre,wizj?— wyjazd taki w 
ch' " 1 obe« e i  nie jest tak ma-

- _-■i-' 3S3â ®S3£*SSSS£Sai3

LISTY DO REDAKCJI

OFIARA BIUROKRACJI?
Jako lokatorzy bud ....u przy W grudniu ubiegłego i v._u brat 

ul. Toruńskiej 3 będącego w admi- wspomnianego opłać 1 całą zaleg- 
nistracji MPGKiM w Krośniewi- łość czynszu w kwocie 633.583 zl 
cach,  ̂a jednocześnie czytelnicy wraz z kosztami sądowymi.
Waszej gazety, prosimy o opubli- Nadmienić trzeba że po opłace- 
kowanie naszego pełnego goryczy niu zaległości współlokator nasz 
wystąpienia. Sądzimy, że sprawa zwraca) s ę * bezpośrednio do bur
ta nadaje sic nie tylko do szer- mistrza miasta o pomoc w celu 
szej publikacji, ale posłuży rów- odstąpienia od eksmisji. Niestety 
nież ku przestrodze władz wyda- nie znalazł tam pomocy, będąc od- 
jących podobne decyzje, które syłan.y do dyrektora MPGK M , 
doprowadzają ludzt do samobój- Ten z kolei odesłał go do bur- 
czei śmierci.  ̂ mistrza. Zbulwersowani takim o-

Nasz współlokator Leszek Ole- brotem sprawy, w dniu 3 stycznia 
siński (59 lat) przepracował długie br. lokatorzy nie pozwoli! praeow- 
lata w Miejskim Przedsiębiorstwie nikom Urzędu Miasta dokonać eks- 
Gosnodarbi Komunalnej i M esz- misji. V7 tym też dniu współloka- 
kaniowej w Krośniewicach jako tor w az z sąsiadami zgłosił się 
hydraulik. Po zwolnieniu go z pra- do Urzędu, gdzie przyjął ich z-ca 
cy wykonywał prywatnie usługi burmistrza. Spisano jedynie 
hydrauliczne u lu4z.i ną terenie oświadczeń e. Z pisemną petycją o 
miasta i gftuńy. Zńariy był niiej- odstąpienie ód. eksmisji i zobowią- 
scowej ludności, .ze. swej rzetelno- zartiiem o płaceniu przez nas wspól- 
ści 1 bezinteresowności. My lo- n-ie jako lokatorów czynszu za na- 
katorzy bezskuteczn e często Inter- szego wspóllokatora zwróciliśmy 
weniujący w administracji w spra- się w dniu 7 stycznia br. do bur- 
wie_ zalanych piwnic byliśmy zda- mistrza Spytaliśmy się jednocześ
ni jedynie na bezinteresowną po- nie, dlaczego nikt z podległych mu 
moc tego człowieka Nie zdawaliś- pracowników Zespołu Opieki Spo
rny sobie jednak sprawy, że ten łecznej nie zainteresował się wcze- 
samotny człowiek w ostatnim cza- śniej z czego żyje ten człowiek? 
sie przechodzi trudne chwile w W tym samym dniu okazało się. 
życiu Ze swych kłopotów finanse- że człowiek ten popełnił samo- 
wych nikomu się nie zwierzał, bójstwo. Urząd Miasta okazał się 
był skryty, małomówny ł n kogo łaskawy płacąc w części koszty 
nie prosił o pomoc Nie zwracał pogrzebu. Pytamy się jako iokato- 
się również o pomoc do miejsco- rzy i społeczeństwo miasta Kroś- 
wego Zespołu_ Opieki Społecznej, niewic kto moralnie ponosi winę 
który w docznie ma słabe rozezna- za śmierć człowieka, za śmieszną 
ńie w potrzebach mieszkańców kwotę uregulo.wanej zaległości 

Jesionią ubiegłego roku MPGKiM 633 tys. zł., podczas gdy czynsz 
w. Krośniewicach za nieopłacenie miesięczny wynosił 40 tys. zl? Ćo 
czynszu zaskarżył naszego sąsia- na tym ‘ zyskało MPGKM oraz 
da do sadu i złożył wniosek o władze miasta Krośniewice? 
eksmisję. Jeszcze przed uprawo
mocnieniem się wyroku mieszka- 9 podpisów lokatorów
nie to obiecano innym lokatorom, (nazwisko i adres znane redakcji)

M m m
isTsasaraa

U l

Masa
TU KUPISZ WSZYSTKO!

wian?, świ3HpiaSną budo- zapraszający napis: „MA TB UD — drzwi kasetonowych z fu- Dlaczego zaopatruje sie nan w
latorstwa san«Wn usługl* mSta' ~  SH0P ’• .T° dodatkowa infor- trynami w cenach od 870 tys. do „Matbudzie”? — pytam dyr” kto-
Akie, glazurn eźe' vGh° ’ apicei’ rYJac-ia dla indywiduatnych hen 1.050 tys. zl., ra handlowego ANDRZEJA

— A możr>\. ” 4 4 Ł . . , tô 7> kT01,2̂  nie obsługiwani kie- — wanien żeliwnych i blasza- CZERNIAKA,
nym 1 tych6 ra,:ze  ̂ Jestes jed- dys przez BCMB, często nie nych 140 i 170 cm, w cenach od

'~omŁ- r  Oferta jest. atrakcyjna . Zr6ć- * * * * *  ^  Ś Z
imprexów z drewna, koty pochodzą z renomowanych
kształtek wodociągowych, Zakładów Płytek Ceramicznych
umywalek, syfonów, misek w Opocznie. Praktycznie nie ma-

PRZEDSTAW IAM Y NACZELNIKÓW  K W P

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
4jTh d PÓLoca roku stanowisko zamierzają przekazać pewne śród gówki” — jest to specyficzna słuź- 
| |  liaczelmka Wydziału Ruchu ki finansowe na zakup radarów ba trzeba ia po prostu lubić, w 

iJ r^ ow ^ o  Komendy Woje- Wiadomo — im mniej wypadków przeciwnym razi*-* nie bedzie efett- 
, w°dzkaej Polic ii w Płocku tym mniejsza likwidacja icb skuł tów, W ,dr>ąówce’*  orat-o-

Ma komisarz Marek Wareck. ków ze strony P7U czy Westv wać ludzie d »4w:ad -zem Drze«z- 
iQ7H r ?? Policji pracuje od Kom. Warecki jest dobiei myśli kotem a!e iedn-^-ześmp rnł'>dz’ ^  

■ oku. £j wykształcenia jesi sądzii, że sprawa zostanie wkról oracy innvr;h wydziałów s<ars2v 
< if,r,l.r. r.ern Pr^wa (Wyższa Szkołę ce sfinalizowana. ,,Dla nas iest to oolicjant sprawdza i'ie 7* wzffłedu 
Uftcerska w Szczytnie 1 magiste
rium na Uniwersytecie łódzkim)
A w domu -  ja>k przyznał — ma 
trzy kobiety. żonę i dwie córki 
11- i U letnią.

— Wydział — powiedział kom.
Marek Warecki — zajmuje się za
pewnieniem ładu, porządku i bez
pieczeństwa w ruchu drogowym na 
drogach naszego województwa. Je
żeli chodzi u zdarzenia drogowe — 
zaczynamy je od wyki ■ arna czyn
ności na miejscu wvx>adku czy ko
lizji drogowej poprzez oroces po
stępowania przygotowawczego do 
przekazania sprawy z aktem o- 
skarżema do Prokuratury bądź Ko
legium ds. Wykroczeń. Obok pra
cy profilaktyczne propagandowej 
prowradzimy również działalność 
procesowa, podobnie iak Wydział 
Dochodzeniowo- Śledczy. Drogów
ka" funkcjonuje w systemie peł
nej centralizacji. Mamy jednostki 
terenowe działające w ramach 
Komend Rejonowych w Sierpcu 
Gostyninie t Kutnie, i sprawujemy 
nad nimi nadzór.

Jak wyglądała praca „drogówki” 
wt ubiegłym roku? Ujawniono 
141.767 wykroczeń, nałożono 14.375 
mandatów karnych na łączne kwo
tę prawie 1 mld 150 min zł Skie
rowano 2411 wniosków o u- 
karanie do kolegiów 1 udzie
lono 124.981 pouczeń Z dróg na
szego województwa wyeliminowa
no 1627 nietrzeźwych zatrzymano 
858 praw jazdy i 1853 dowody re
jestracyjne za niesprawność tech
niczną pojazdów. 120 osób zginęło 
w wypadkach (w tym 30 zmarło 
w ciągu 30 dni), a ponad 1000 od
niosło obrażenia i ze społecznego 
punktu widzenia sa to straty bar
dzo duże Takiej liczby zsonów 
nie spowodowała cała orzes*ep- 
czość kryminalna w naszym regio
nie...

Policjanci z ..drorówki” ujawni
li ponadto 109 przestępstw za*rzv- 
mali 7 poszukiwanych osób przy
łapali na gorącym uczynku prze
stępstwa 76 osób a także ujaw
nili 24 ooszukiwane pojazdy.

Marzeniem kom Marka Warec- wygoda w pracy dla nich interes’' na doświadczenie, u na® nie jest 
n S °  t i ę  J f  Sie? ° kaZU1’ - reaJ~ “  stwiereteił * już tak efek-ywny Wszystkim u-
nH?'i 1 u f  wyposażenie led- W klasyfikacji krajowej pod żytkowmkom dróg chciałbym ży-
p°s ek ruchu drogowego w rada względem bezpieczeństwa na dro czyć szerokm? drogi rozsaiku roz- 
łe c T n ^ ^ ?  ! Prędkości co sku gach płocki WRD plasuje się na wagi , przede wszy-tkim wyobra- 
eczne wpłynie na walkę ze zja- 7—8 miejscu. dwuprocentuwy źnł której nie ma człowiek co 

S S ; ”  DrJ dkosci po. wzrost wypadków w stosunku do spożyciu amoholu. Samochód *est
iazdow. która tak często przecież roku 1990 me jest tak wysoki, ie wtedy dla niego narzędziem do 
rest. przyczyna wypadków. Prowa żeli weźmie się pod uwagę wzrosi wyrządzenia krzywdy komuś łub 
dcone sa rozmowy z firmami u- liczby zarejestrowanych pojazdów sobie, 
bezo leczeń lewymi — Westą PŻU — Policja drogowa nie iest pęo
które we własnym interesie zresztą kłem świata — dodał szef ..dro- (kaz)

PRAW O D LA  KAŻDEGO

DODATEK RODZINNY DLA EMERYTÓW
Mam 63 lat, iona 54. o’ o.je je.- przysposobienia bądź doskonalon a -  do czasu zawarcia małżeństwa 

«y n  lek- zawodowego trwaj,,vm co aaj- prws.uglwal S,™k‘ o>'%n!?vny  
kim konania. -  nisze p Henryk mniej 3 miesiące -  do czaŝ  u- a małżonek takiei osoby n.e jest 
Borowski z Gostynina. Otrzymme- kończenia nauki, nie dłużej td- uprawniony do zasiłku rodzinne- 
my, ja i zona no 7o5 tys. zl. Jesz- nak mz do ukończena 25 lat ży- go
®*! .syna ,a‘ l.9' którv cia' jeżeli Ukończenie 25 lat ży- Ponadto ograniczenia orawa*do
u rzy. Złożyłem podanie i wszyst- cia przypada na ostatni rok stu- zasiłku rodzinnego nie stosuje sie 
kie formalności i do ZUS o ^odatek diów w szkole wyższej, zasiłek mimo że d z S J  osiąga d^ho^y; 
rodzinny. Proszę o, wyjaśnienie, rodzinny przysługuje do zakończę- w razie: ąB ”
czy dodatek taki należy się. czy nia tego roku studiów. —. osiaeania nrzez mvTi
ZUS może odmówić jego wypłaty? Zasiłek rodzinny .nie przysługo;e grodzenia za pracę podjętą na 

Dodatki rodzinne dla emerytów na dziecko: _ okres ferii letnich i zimowych,
i rencistów przysługują na takich . pozostające w związku małżeń- — przekroczenia granicy dochodu, 
samych zasadach jak w stosunku slarn» ' jeżeli kwota tego przekroczeń a
do pracowników. ~  przebywające w domu pomocy jest niższa od przysługującegr *a-

społecznej, w domu dziecka lub w siłku rodzinnego, bez dSatkowej 
A zatem na -dziecko przysługuje mne pl.acówce opiekunczo-wycho- kwoty zwiększającej zasiłek ro- 

dodatek do ukończenia przez nie w?wcze3- zapewniających całko- dzinny.
16 lat, a jeżeli kształci się w szko- wlta opiekę nad dzieckiem, jeżeli — osiągania wynagrodzenia o rzez 
le lub na kursie kwalifikacyjnym Pracownik nie ponosi choćby w dziecko, na które przysługuie za-

częsci kosztow utrzymania dziec- siłek pielęgnacyjny.

“  ks,2tałcące s^ ,w szkole wojsko- w  opisanej przez Pana sytuacji 
wej lub w innej szkole państwo- jeżeli nie zachodzą ww. og ani* 
wej, zapewniającej nieodpłatne czenia prawa do zasiłku rodzmne- 

utrZy™anie (wyżywienie, g0. ZUS winien przyznać dodatek 
^m.undur°wan:e). rodzinny. W tym celu winien Pan 

wyższel o f  ^  W k^ °CIe Zwróció sl>  ze stosownym wnios- 
—ynrzehvwata1i.t3n,ZSZeJi .e™®rytury- kiem i z wyraźnym wskazaniem, 

w zskładzie kar- że Chodzi o dodatek rodzinny na

-----W ij

kasz glazuries?4 mi.eszkanie’ szu- nicowana. Firma prowadzi impresuw z drewna
d2‘". j y w S w ierakoty- wyltla- ‘ P ™ ***:

nym lub poprawczym,

Dodatek rodzinny będzie przy
sługiwał jednakże na dziecko, mi
mo że zawarło ono związek mał
żeński, jeżeli:
— obydwoje małżonkowie kształ
cą się w szkole.

syna, a nie na małżonka.

Podstawa prawna: rozp. MPiPS 
z dn. 10 04 1989 r w sprawie -a- 
siłków rodzinnych j pielęgnacyj
nych (DzU nr 23. poz. 125 z późn. 
?m.)

(ik)

tael Tsubte!neieto e? o rZy °  P!?‘ „ ~  . dywanowych i « M e W e i .T d e Se¥”(w 'i »  kolo"- S $rłątkami  ̂ne] taPec c ze zwie- dywanów produkcji cuumowa rach), i. l -
do swojego pokoju? nych firm krajowych i belgij- -  listew podłogowych, gwoż- spodobała się żon?e.k Ceny” też "sa 

powInłen«5 t  < • . sk?cb (»Novita , Kowary, Toma- dzi, kitu i plaskitu, pianki po- konkurencyjne właśnie^i.tpon
d;> hurtm,0"? konieczn e zajrzeć szow Mazowiecki) w cenach od iuireianowei. 1  M  ’
s i Ę B i o S i , ;  t t er/'1 PRZED 33 **ORr pE DOKCJI I kw.

s. 2! do 84 tys. z! za metr — tapet i klejów do tapet,
— siatki podtynkowej.

że omijamy pośredników. Idzie
my w kierunku dużego obrotu 
przy niskiej marży.

Mój rozmówca opowiada też

^YBłt ̂ TTJ jt ' % — ło- a.-*.* a
15' W i .ą v v !t'  - f AM! BU- — wykładzin PCV produkcji
**®*ku, «i J ..MATBUD” w  kr-jawej i R^N ro tys. — 173 Przedsiębiorstwo zajmuje się
r * *  « * Ł j 0,trX a , 5* PraC°" tyS‘ Za metr bie^ cy>- ponadto konfekcjonowaniem pły- hiS*to ^ jk e T Wf « eeuP°Ws35edri-^a“̂  aa Ciebie w dni — glazury krajowej I zagrani- nu do chłodnic Petrveo” w no- °  fa c e , 1 ktbry sta(

(T4- !3S tss- “  “ • * »* >  iemnLch f  i%-litrowych g l  przez
<vszystkte) Od 8.00 do -  terakoty (92-114 tys. za pewnia dostawy calotransportó- bnej terakto“  Mnąc f  zterzol

(i Flrma . , . -b a t e r i i  krajowych , zagra- sT o r fm fn a b y w c Z  indywteCl Z  ^

A ’ s  7 łr : : alnych- ' Si w Z t S i ‘“y t  £ •
Ma ter i aTó w BBu do- ^  ^  S i t " ' *  «

został,ata późaiej baza — umywalek żeliwnych I z towaru, którego nie mógłby k u ^ c e ^ fk a L S a ? ^ 8? ^ a’
snlttbud” i 3 b,Iachy kwaso°dpi)rnej (franeu- sprowadzić, oczywiście w zbllżo- więc warS^^ladac^ dokÓM af
& budvnkû  A  ę d°  Wla;  !k e 7  cenach 735 tys« -  935 nej branży. W mojej obecności b u t W  § ą wMat’

ćól 'Piunego od tys. zl — ten ostatni dwukomo- na przykład, zadzwoniła pani z
& k hl'i'l Tvvó L Cdu nnVCJ P a* rowy z ° 7 ?kaczem)’ zamówieniem na siatkę ogrodzę- M r .^strogąjy .  ̂ "nv\ch na — kleju lateks do glazury w niową/ MGJ

ozma go wesoły, różnych pojemnościach, -  Wykańcza pan mieszkanie. adorowany)

łSBESSBEZIZZ—i

FERIE NA WODZIE
To była wspaniała gratka dla udział w licznych konkursach 

wszystkich miłośników pływania. Najmłodsi mieli do przepłynęoia 
Jałe ..dwa tygodnie ferii, basen w kole ratunkowym a 

S  wiceprezydent mia- starsi pływali z Diłka na brzuchu
2 L P^ .k • JOia?ty Krzerom- i na plecach. Atrakcja było pły- 
skiej, dzieciaki mogły bezpłatnie wanie w takt muzyki, a wiele 

płyWani przy ul* Ko_ śmiechu wzbudził konkurs na naj- 
DynnsKiego. śmieszniejszy skok do wody.

Nie trzeba chyba nikogo zapew- Sponsorami imprezy i fundato- 
’ ta *orma *P«daąnJa wol- rami nagród dla najlepszych była 

szk0+ły czasu cieszyła się firma ARPIL i ARFILM. Dziecia- 
w elkim zainteresowaniem dzieci i ki otrzymały nagrody za udział w
nłvwalrda# dnia. ,prz!d konkursach, były to słodycze • ka-pływalnią był tłum chętnych, sety magnetowidowe.
Dzieciaki przychodziły nie tylko
popływać, ale również wziąć u- Przy okazji warto dodać, że 
mJ- • w zawodach sportowych, dzięki sponsorom- udało się zmie- 
Najpierw odbyła się impreza pod nić całkowicie wystrój pływalni.

P»la«yZaC;,a, .spor*u Pracujący tam instruktorzy i 'a- 
zakończenie townicy zadbali o to. aby można 

feru „Karnawał na wodzie”. było wspaniale snędzić czas Po- 
Tfamamał »  * szukują jeszcze kogoś- kto ze.

nista nT dZłe 4 ^ Soa" rbciałby sfinansować lub wvma-
zabaf® na wesoło. Do u- lować sportowy motyw na głów-

c S t l i Wrh?incóJ Prw ^°n°  dziCT  nej ścianie Pływalni, częta i chłopców, którzy wzięli j

T Y G O D N IK  PŁO C K I STR. 5



WYSOKIE ZWYCIĘSTWO PETROCHEMII
PETROCHEMIA: Marszalek, Gó

ral — Dworek 1, Kisiel 4, U^iiżyc- 
ki 0, Sobolewski 1, Sobczak 2, 
Wróblewski 7, Michalski 11, Klucz
nik S, Mokrzki 8.

Karne minuty: 12.
POGOŃ: Andruszkiewicz, Brzo

zowski — Dębowski 2, Rykaczew- 
ski 8, Biały 2, Bartniczuk 6, Goś- 
ciński 0, Lubaski i, Buława 0, 
Marciniak 0, Matuszek 0, Pawta- 
szek 6.

Karne minuty: 4.
Krocząca od zwycięstwa do 

zwycięstwa drużyna Petrochemii 
(niedawno wygrała w stolicy z

(17:7).
Inne wyniki: Śląsk — 1 

27:25 (13:13), Pogoń (Z) - 
wald 10:13 (11:13). Fablok 
sza wianka 25:25 (12:13).

Griin- 
• War-

TABELA

1. Wybrzeże 22:3 360—473
2. Petrochemia 38:19 588—.>!io
3 Śląsk 29:11 6i 6 —533
4. Pogoń (Sz) 26:14 550 —5)4
5. Grunwald 23:17 495—473
6. Pogoń (Z) 19:21 446—493
7. Fablok 17:23 443-460
8. Warszawianka 17:23 453—505

(rom
■.•.'5ZSS9B

WYGRANA l  WŁÓKNIARZEM, PORAŻKA Z SIARKA
Tenisistki stołowe Spółdzielcy 

Płock gościły w Łodzi, aby roze
grać zaległe spotkanie o mistrzo
stwo I ligi z miejscowym Włók
niarzem. Łodzianki przegrały z 
płocczankami 4:6, a punkty dla 
Spółdzielcy zdobyły: Olga Skura- 
towiez 2 (wygrała % Tomaszewską 
i Wiktorczyk no 2:1), Marta Orze
chowska 2, Małgorzata Przybylska 
1 i debel: Skuratowicz — Przybyl
ska 1.

Dla włókniarek: Katarzyna To
maszewska 1, Beata Dośpial 1, 
Izabela Frączak 1 oraz debel: 
Świetlana Wiktorczyk — Toma
szewska 1.

W następnym spotkaniu roze
granym w Płocku, a przeciwnicz
kami były liderki — Siarka Tar
nobrzeg, Spółdzielca przegrał 1.6. 
a punkty dla płocczanek zdobyły: 
Olga Skuratowicz 2, Małgorzata 
Turalska i Małgorzata Przybylska 
po 1.

Inne wyniki: Alehem — Stal 
4:8, AZS AWF — Motor 4:8, Wan
da — Włókniarz 9:1 (mecz Zo
fiówka — Ogniwo przełożono na 
21 bm.).

8 MARGA -  TURNIEJ MISTRZÓW 
WIELKIEGO SZLEMA

.Czytelnicy „Tygodnika Płockiego” , którzy interesują się brydżem 
sportowym, zapewne z niecierpliwością oczekują wiadomości, że w 
najbliższym czasie odbędą się mistrzostwa województwa w tej dys
cyplinie śportu o puchar ufundowany przez naszą redakcję,

I nic zawiodą się, mamy dla nich dobrą informację. Turniej par 
odbędzie się w niedzielę 8 marca w sali Ośrodka Kultury MZRiP 
przy ul. Gałczyńskiego, Początek o godz. 10, zakończenie około godz. 
16. Jest więc okazja, aby w ten szczególny dzień dać. paniom' chwi
lę wytchnienia w domu albo zabrać małżonki, narzeczone, przyja
ciółki i zasiąść razem przy stoliku.

Więcej szczegółów o tegorocznych mistrzostwach województwa 
wszyscy zainteresowani znajdą w następnym numerze „TP ” .

PIŁKA RĘCZNA
W hall ZSZ MZRiP w Ostatnich 

dniach. ferii zimowych rozegrane zo 
stały dwa turnieje piłki ręcznej. Tur 
niej juniorów młodszych z udziałem 
10 zespołów odbywał się o pucha: 
redakcji „Fetro-Echa”, a juniorów

Tarnów, X  Petrochemia III. Najlep
szym piłkarzem w zespole Petroche
mii I został Tomasz Malesa, w II 
drużynie Jarosław Nowicki, a w III 
Michał Kowalski.

W turnieju o puchar NSZZ „Soli 
darność” była następująca kolejność 
drużyn: I miejsce Wisła Puławy, II 
Pałac Młodzieży Tarnów III MKS 
Gdańsk, IV Petrochemia Płock, V 
Kadra ZPRP, VI Wybrzeże Gdańsk

TABELA b'. Motor 15:17 ; 1—30
1. Siarka 23:4 114—45 7. Zofiówka 14:16 81—66
2. Alehem 27:5 105—55 8. Włókniarz 7:25 52-103
3. Stal 23:7 95—55 9. AZS AWF 4:26 45—'.05
4. Wanda 20:12 85—75 10. Ogniwo 2:28 39— i i I
5. Spółdzielca 16:16 81-79 (roni.)

O PUCHAR ,, i i

starszych o puchar NSZZ „Solidar
ność” MZRiP.

Przez pierwsze dwa dni od godz. 8 
do 21.20 drużyny rozgrywały mecze 
eliminacyjne. Ostatniego dnia zespo
ły walczyły o puchary.

W turnieju juniorów młodszych 
zdecydowanie zwyciężył I zespół Pe 
trochemii, II miejsce wywalczyła 
Iskra Kielce, III Łodzianka, IV MKS 
Ostrołęka, V MKS Gdańsk, VI War
szawianka. VII Kadra ZPRP II, VIII 
Peroehemia II, IX Pałac Młodzieży

Najlepszym zawodnikiem w płockim 
zespole był Krzysztof Załęski.

Obok rozgrywek ligowych seniorzy 
ZKS Petrochemia Płock startują tak 
że w’ Pucharze Polski Po -/wycie 
stwie £8:27 nad Anilana Łódź ploc 
czanie awansowali do ósemki lina 
listów. Spotkania finałowe rozegra 
ne zostaną dopiero po zakończeniu 
meczów o mistrzostwo I ligi.

Fot. P. Bromka

PIŁK A  N O ŻN A
8 marca rozpoczynają rundę rewan

żową II ligi piłki nożnej piłkarze 
ZKS Petrochemia. Zanim jeszcze 
płocka „jedenastka” wybiegnie na 
boisko, sprawdzana jest forma za
wodników w spotkaniach sparingo
wych.

W rozegranym w Nieborowie me
czu z Pelikanem Łowicz płocczanie 
zremisowali 2:2. Bramki dla zespołu 
Petrochemii zdobyli Robert Gapiński 
z rzutu karnego i Krzysztof Wewiór 
pod koniec spotkania. W meczu tym 
zespół wystąpił bez chorego Krzyw-

kowskiego oraz kontuzjowanych Se
rockiego i Cecherza.* «

W Płocku rozegrany został X Ha
lowy Turniej Piłki Nożnej LZS, w 
którym udział wzięło 16 drużyn. Spot
kania eliminacyjne 1 odbywały się w 
4 grupach, do rundy finałowej awan
sowały: Unia Brzozów, Skra Drobin 
Amator Maszewo i świt Staroźreby

I miejsce w turnieju wywalczyli 
piłkarze Amatora Maszewo,' II Unia 
Brzozów; a III Świt Staroźreby. Kró
lem strzelców turnieju został Zbi
gniew Grabowski, najlepszym zawod
nikiem Jerzy Koba (obaj Amator), 
a najlepszym bramkarzem Sławomir 
Łatała z Unii Brzozów.

PŁYWANIE
W Poznani:: rozegrane został*

Grand Prix Wielkopolski. Podczas 
tych zawodów,, w których wzięło u- 
dział 130 zawodników z kraju oiaz 
ze Szwecji, Litwy, Niemiec i Belgii-

Najlepszym płockim zawodnikiem 
był Rafał Woźniak, który zajął H 
miejsce ha SIO m delfinem 0 26,20 sek* 
Na dystansie tOO m R Woźniak wy
walczył III pozycję 0-57,56 sek.

Zawody te okazały się doskonałą 
okazją do poprawienia -rekordów ży
ciowych. Małgorzata Śmigielska uzy
skała pierwsza klasę sportową wyni
kami: na 58 m stylem grzbietowym 
0.31,64 sek, I 100 m -  103,02 sek-,
Anna Murawska 50 m kraulem 0.20,37 
sek., 200 m 2.16,9} sek , S00 m sty
lem dowolnym 9 53:67 sęk, Joann* 
Siekierska 100 m st. dowolnym 1-03,43 
sek. i 200 ra st, .dowolnym 118,55 sek.

Nieźle zaprezentowali się także 
chłopcy Krzysztof K iirek na, 50 ta 
st. grzbietowym uzyskał Czasi 0.28,43 
sek, a najmłodszy uczestnik .zawo
dów Piotr Lewandowski na 100 rn. 
kraulem 0 59.35 sdk, na • 100 m st. 
zmiennym 110,41 sek-. 5 300 m stylem 
zmiennym 2.2fi.74 sek. (jol )

ZAPRASZAMY 
NA TRYBUNY

PIŁKA NOŻNA
22 lutego w hali ZSZ MZRiP ro

zegrany zostanie H Ogólnopolski Ha
lowy Turniej piłki nożnej trampka 
rzy o memoriał Stanisława Tymowi-

Uroczyste otwarcie nastąpi o godz 
9.40 a pierwsze spotkania eliminacyj 
ne rozpoczną się o godz 10.30. W 
godzinach 12.45—14.30 będzie przerwa 
obiadowa, ale w tym czasie organi
zatorzy również przygotowali kilka 
atrakcji.

Na godz. 13 zaplanowano złożenie 
kwiatów na grobie Stanisława Ty- 
mowicza. O godz. 14 odbędzie się 
konkurs żonglerki, a o godz. 14.15 
rozegrany zostanie mecz trenerzy 
OZ PN Płock - Goście.

Dalsze gry eliminacyjne rozpoczną 
się o godz, 14 30,, a o godz. IS gry 
finałowe; Uroczyste zakończenie prze
widziano na godz 17 30

W turnieju weźmie udział 8 zes
połów: „Lech” Poznań. ŁKS Łódź 
„Zawisza” Bydgoszcz. „Jantar” Ust
ka, SFK „Neftjanik” Drogobycz 
Lwów. OZ PN Warszawa i dwie dru
żyny OZPN Płock. Najpierw wszyscy 
uczestnicy rozegrają spotkania w 
grupach.

HMSSaEIESSEiHSiE

O budowie hali targowej z 
prawdziwego zdarzenia mó
wi się w Płocku od dawna. 
Od początku wiadomo, 

gdzie owa hala ma stanąć. Zarów
no władze miasta jak i kupcy są 
za inwestycją. Co sprawia zatem, 
iż gotowe od lat plany i dokumen
tacja nie mogą doczekać się reali
zacji?

Przez blisko trzydzieści lat tar
gowisko miejskie przy ul. Króle
wieckiej było praktycznie jedynym 
rynkiem zielonym z prawdziwego 
zdarzenia w Płocku. Zaopatrywali 
się tu mieszkańcy całego miasta, 
rolnicy z powiatu, a potem woje
wództwa Sprzedawali tu swoje pro
dukty. Kolejno zmieniali się go
spodarze targowiska (PSS „Zgoda” , 
Zakład Budżetowy „Targowiska 
Miejskie” , Miejskie Przedsiębior
stwo Handloryp-Usfugowe, a obecnie 
Miejski Zakład Handlowo-Usługo
wy), opłaty z rynku stale jednak 
zasilały kasę miejską.

Wraz z upływem czasu infra
struktura bazaru coraz mniej od
powiadała rozrastającemu się mia
stu. szczególnie wtedy, gdy awan
sowało ono do rangi stolicy woje
wództwa. Nie wystarczały remonty 
budek handlowych, przeprowadzane 
przez kupców. Ojcowie miasta po
stanowili wówczas wybudować na 
terenie targowiska.

HALĘ TARGOWĄ

Konkretne rozmowy na wysokim, 
lokalnym szczeblu rozpoczęto w 
1382 roku. Prowadzili je m.in. pa
nowie: Korgul (ówczesny wicedy
rektor Wojewódzkiego Biura Pla
nowania Przestrzennego). Roguski 
(kierownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej) oraz pani 'Wolska 
(kierownik Wydziału Handlu i 
Usług). Patronował im wiceprezy
dent Płocka Kajetan Górzyński.

Początkowo padły słowa o „po
ważnym remoncie” targowiska 
później skonkretyzowano je jako 
„budowę zadaszonej hali targowej” .

Jednakże do listopada 1986 r„ tj. 
w  czasie gdy rynkiem zarządzała 
PSS Zgoda” , wszystko kończyło 
się na rozmowach. Dopiero wtedy, 
gdy gospodarzem targowiska został 
Zakład Budżetowy „Targowiska 
Miejskie” w sprawie coś zaczęło 
się dziać.

Rok 1987 upłynął na intensywmycb 
przygotowaniach do budowy hali. 
Zaangażowani w nie byli m.in. 
Biuro Techniki Komunalnej, kie
rownik Wydziału Handlu UM Jan 
Gorzelany, dyrektor ZB „TM” Ta
deusz Kiczek i ponownie Kajetan 
Górzyński. BTK opracowało wów
czas dokumentację projektową na 
modernizację rynku.

Wszystko miało charakter jawny, 
oficjalny, zsodn.y z prawem, w o- 
parciu o ućhwałv nr XXI-79-86 i 
XXVI-lll-87 MRN w Płocku. Prze
widywały one: 1. likwidację ist
niejącej zabudowy targowiska po
przez przeniesienie jej w miejsce 
do tego przygotowane. 2. budowę 
nowych obiektów: hali targowej, 
budynku handlowego, budynku so
cjalnego z sanitariatami, infrastruk
tury technicznej gwarantującej pra
widłowa eksoloatację.

"W sierpniu 1933 roku wiceprezy
dent Płocka Wojciech I-Ietkowsk’ 
wystąpił do ówczesnego minMPa 
rynku wewnętrznego Jerzego Jóź- 
wiaka ' o przyznanie środków z 
Funduszu Rozwoju Rynku na rzecz 
budowy hali targowej. Otrzymał
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Na bazarze przy Królewieckiej jak zawsze — ryż, mydło I powid
ło...

Fol. St. Bąkiewiez

wstępną zgodę na finansowanie in
westycji. Dzięki temu Płock miał 
w ciągu trzeca lat (Iu83— 1B»2) zys
kać nowoczesny, zadaszony rynek 
handlowy. Ale wówczas zaczęły sę

TRUDNOŚCI...

Na czas budowy należało kup
ców handlujących na targowisku 
Królewiecka przenieść w inne miej
sce. Początkowo proponowano im 
Podolszyce. Kupcy odmówili. Wów
czas wskazano nowo powstałe tar
gowisko przy ul. 1 Maja.

Zakład Budżetowy „TM ” przygo
tował dla każdego z posiadaczy o- 
biektu handlowego na rynku przy 
Królewieckiej umowy. Z ich treś
ci wynikało, że „w  związku z mo
dernizacją (...) działalność handlo
wa Obywatela (-ki) zostanie zloka
lizowana na targowisku nowo po- 
budowlanym przy ul. 1 Maja 
„Po zakończeniu prac kupcy mie
li zagwarantowany powrót na zmo
dernizowane targowisko. Jednak, 
mimo to, zaledwie kilku z handlu
jących podpisało tę umowę, pozo
stali, z sobie tylko wiadomych 
względów, odmówili.

Od października 1937 roku leżał 
gotowy projekt przyszłej hali han
dlowej wykonany przez BTK na 
zlecenie UM. Pod dachem miało 
znaleźć się 80 pawilonów oraz sto
ły. Liczba pawilonów w hali od
powiadała liczbie kiosków na ryn
ku. Istniała duża szansa na otrzy
manie dotacji z budżetu central
nego. Nie mogąc czekać w nieskoń
czoność miasto wystąpiło do sądu 
z wnioskiem o

EKSMISJE KUPCÓW

Zmobilizowało to właścicieli bu
dek do skierowania skargkdo UW 
Skarżący pragnęli... ustalić konkret
ne miejsca targowisk dla budek 
przemysłowych i rynku zielonego.

Domagali się także prawa włas
ności do pawilonów oraz terenu 
pod nimi. Jednocześnie „na dzi
ko” zaczęli zagęszczać rynek no
wymi budkami. W krótkim czasie 
ich liczba podwoiła się i taki stan 
trwa do dziś, łącznie stoi tam 168 
budek.

Po wpłynięciu do UW skargi kup
ców 19 maja 1989 roku odbyła się 
w  UM narada z udziałem dyrekto
ra Wydziału Handlu UW Stanisła
wa Ciesielskiego i kierownika Wy
działu Handlu UM Jana Gorzela-
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nego. Ustalono, że: 1. branża roi- 
no-spożywcza na czas remoniu 
przenosi się na ul. 1 Maja, 2. 
dla branży przemysłowej Lrzad 
Miejski zabezpieczy lokalizację przy 
Bielskiej 21. (Uwaga! Zapropono
wano więc bardzo atrakcyjne 
miejsca czego dowodem są obecne 
obroty na tym rynku).

W lipcu 1939 t.. k;ed.y Wydział 
Urbanistyki UM zatwierdził plan 
modernizacji zapadły już pierwsze 
wyroki o eksmisji. Kupcy, nie g >- 
dzac się na przenosiny, wystąpili
0 interwencję do Senatu...

28 sierpnia 1989 roku doszło do 
spotkania zainteresowanych stron 
(kupcy i przedstawiciele UM) z po
słami: Stępmakowa i Ścieżko. 
Kupcy zarzucał: władzern, że chcą 
ich usunąć z rynku na zawsze. Za
pewnienia prawników o prawom or
nych umowach nic nie pomogły. 
Posłowie obiecali, że będą czuwać 
nad sprawa. Doprowadziło to tylko 
do kolejnych zmian terminu opu
szczenia przez handlujących terenu 
targowiska (koleino czerwiec, li
piec, wrzesień, listopad 1989), tym 
razem na 3 stycznia 1990.

W jednym z pism do posła Ścież
ki wiceprezydent Górzyński p'sał 
m.in. „wyrażam nadzieję, że tym 
razem handlujący na targowisku 
przy ul. Królewieckiej wykażą już 
zrozumienie dla potrzeby pilnego 
przystąpienia do prac moderniza
cyjnych na tym targowisku, pod
piszą w najbliższych dniach ugodę
1 uzgodnione wcześniej umowy, a 
także dotrzymają terminów” . Jed
nocześnie K. Górzyński uległ na
ciskom komisji senackiej i podjął

N A ŁAMACH wszystkich pło
ckich tygodników ukazał się 
„felieton” Wojciecha Lisoc- 
kiego, rzecznika prasowego 

wojewody. Popełniwszy to „dzie
ło”, rzecznik mógł czuć się upo
ważniony do złamania zasad etyki 
dziennikarskiej, by zapoznać z je
go „odkrywczą” treścią jak najwię
kszą liczbę czytelników. Odebra
łem to jako kapitalny żart prasy...

Już z pierwszego akapitu dowia
dujemy się, że ludzką godność 
przywraca się u rzeźnika i w skle
pie obuwniczym. Według rzeczni
ka proces ten zaczyna się oczywi
ście wcześniej, bo ’ od momentu, 
gdy „z lubością (ktoś — przyp. W. 
Ł.) napawał się pękatym portfe
lem”. A co można kupić, napawa
jąc się tym, co powyżej (zamiast 
jego widokiem)? Odpowiedź pada 
jednoznaczna: kurczaka i kilka bo
chenków chleba!

Dalej dowiadujemy się, ie  „buty 
stąpają na ogól s właścicielem po

ziemi”, a półbuty nabywa się „w 
celu dokonania stosownych tańców”. 
Wynika stąd, że buty stąpają po 
ziemi z właścicielem w środku i 
nawet wbrew jego woli, a stoso
wne tańce odbywa się (nie wyko
nuje!) tylko w półbutach. Ale bu
ty stąpają na ogół z właścicielem, 
Czyli same mogą stąpać też!

Następny fragment: „Wchodzimy 
do sklepu. My dwaj, sprzedawczy
ni i buty”. Kto wchodzi do skle
pu? Oni dwaj, czyli pan rzecznik 
z przyjacielem, sprzedawczyni oraz... 
buty, które stąpają teraz same.

Dalej: „Znajduję dla siebie to, 
co chciałem. Są dobre”. Okazuje 
się, że każde to, co się zndjduje, 
ma liczbę mnogą. Język polski... 
toiecznie żywy.

Kolejny cytat:„Wychodzę x bu
tami. Jak w kinie. Jak na tzw. Za
chodzie” . Zapewne autorowi chodzi 
o to, że wyjście ze sklepu z bu
tami (które nadal same chodzą) 
zdarzyć może się w filmie science

decyzję o zaniechaniu eksmisj*. 
Chociaż radcy prawni. tej komisji,
• widząc, że; kupcy nie godzą się na 
budowę hali

PUKALI SIĘ W CZOŁO...

Ale kupcy nadal obawiali się, że 
zostaną usunięci z rynku bezpo
wrotnie. Przez długi czas nie po
trafili się zorganizować. Po każdym 
ustaleniu między kupcami oraz 
władzami miasta znajdowała sie 
grupa, która je negowała. Typowe
go polskiego piekiełka w Płocku 
n:e rozwiązała również Rada Kup
ców. powstała jako przedstawiciel
stwo handlowców.

Czas pracował przeciwko wszyst
kim. W końcu okazato się, /.?. nie 
wykorzystane w Płocku środki / 
Funduszu Rozwoju Rynku rząd 
przeznaczył na inne cele. Dla 
Płocka pieniądze te przepadły 
Miasto straciło bezpowrotnie szanse 
otrzymania centralnie dotowanej 
hali targowej. Straciło również w;e- 
!e milionów ra dokumentację, ka
ry za zerwanie umów z niedoszłym 
wykonawca („Stalbud” Płock), eks- 
pertyzy. Choć prawo bv!o po 
stronie władzy, nikt w tym gorą
cym okresie n:e zdecydował się 
ostrzej przeciwstawić kupcom. 
Wszak była to „stara” władza, a 
wśród, handlowców znajdowali s;ę 
„nowi”  działacze, szykujący s:e do 
przejęcie zarządu miastem przez 
„swoich” .

Uchwała z 30 stycznia 1990 ro
ku, na swym ostatnim posiedzeniu. 
Miejska Rada Narodowa w Ploc-

flction. Na dodatek cały tzw. Za
chód... to kino tego właśnie ga
tunku!

Jeśli do sklepu weszli oni dwaj 
(rzecznik z przyjacielem), sprzeda
wczyni i buty, a wyszedł ze skle
pu rzecznik i buty, to należy są
dzić, że w sklepie została sprze
dawczyni z przyjacielem:

„felietonu” dowiadujemy się, 
że przyjaciel, który wszedł do skle
pu, nie opuścił go. Rzecznik in
formuje: „Kolejny sklep. (...) Tu
taj znajdujemy finał zakupu mo
jego przyjaciela”. Dziś — jak wi
dać — finały nie następują, lecz 
trzeba je znajdować. Jeśli znajdzie 
się taki ‘finał, polega on ni mniej, 
ni więcej tylko na... zakupie przy
jaciela! Gdy już dokona się tego 
zakupu, nieuchronnie przychodzi 
refleksja, że... takiej Polski się 
chce i takiej pragnie! Takiej Pol
ski, w. której można dokonać za
kupu przyjaciela, który został w 
innym sklepie ze sprzedawczynią.

W zakończeniu znajdujemy uogól
nienie godne Szekspira: „Jeśli ktoś 
chce wiedzieć, czy to demokracja 
i co to jest normalność, wyjaś
niam, że to jest prawidłowość ży
cia społecznego”. I  dalej o tej de
mokracji: „Jeszcze niedoskonała. 
Jeszcze nie dla wszystkich. Reali-

ku postanawia zawiesić moderniza
cję targowiska przy Królewieckiej 
i wszelkie działania z-tym'związa
ne do czasu zapewnienia środków 
finansowych na realizację tego za
dania” .

Potem najważniejszą sprawą 
były wybory do nowej Rady Mia
sta (maj 1990), a później zmiany 
we władzach miasta, wybór nowe
go prezydenta i Zarządu.

Kupcy wykazali w tym 
czasie dużą aktywność. Jako 
Rada Kupców, a następnie 
Spółka Akcyjna „TARGPOL” , 
zaproponowali władzom miasta, iż 
sami, własnymi środkami zmoder
nizują targowisko. Zyskało to sym
patie nowych rajców i Zarządu 
Miasta.

22 czerwca 1991 reku, pod wra
żeniem ambitnvch planów inwesty
cyjnych kupców (budowa Centrum 
Handlowego z murowanymi pawi
lonami, pełnym zapleczem socia!- 
nvm i infrastrukturą miejska). Ra
da Miasta podejmuje kuriozalna u- 
chwałę o w y r a ż e n i u  > n 1 e n- 
<• i i nrzekazania targowiska nrzY 
ul. Królewieckiej w trzydziestolet
nia dzierżawę

SPÓŁCE „TARGPOL”  SA

Zgodnie z ustaleniami wszelki® 
koszty budowy, organizacji i zarząj, 
dzania targowiskiem mieli ponieść 
kupcy, zrzeszeni w spółce akcyjnej 
Brak konkretnych, praktycznych 
rozwiązań sprawia, że od tei pory 
na rynku ma miejsce swoista dwu
władza. Z jednej strony z ramie
nia miasta targowiskiem zarządza 
MZHU, z drugiej spółka „TARG
POL” . które już czuje się gospo
darzem obiecanego placu.

Stan taki trwa praktycznie do 
dzisiaj...

(ciąg dalszy za tydzień) 

MILENA
GURDA-JAROSZEWSK A

zowana przez brak pracy, poprzez 
brak możliwości. A  jednak to nie
podległość. Nasz raczkujący dobro
byt”.

17 ostatnim słowie rzecznik, za
chwycony demokracją polegającą 
na możliwości wchodzenia razem 
z butami do sklepu, w którym 
można nabyć przyjaciela, składa 
życzenia swoim antagonistom i... 
protagonistom (sic!) swojej osoby. 
Chodziło mu zapewne o życzenia 
dla swoich przeciwników i zwolen- 
ników, a złożył je tym pierwszym 
i (patrz słownik wyrazów obcych)... 
bojownikom i aktorom grającym 
główne role (!?). Słusznie.

Nic dziwnego, że tak wygląda 
nasza rzeczywistość jeśli walczą o 
nią tacy dyletanci. Mając ogólne 
dobro na iczględzie. polecam to ił
uj adze wszystkich kandydatów n<t 
tytanów pióra. Nic tak nie plami 
jak farba drukarska...

WOJCIECH ŁĘCKI

P.S. Nie uważam się bynajmniej 
za omnibusa, stać mnie zaledwie 
na kilka drobnych uwag. Strach 
pomyśleć, co zrobiłby z tekstem 
rzecznika Jan Miodek.

TY JPMK PŁOCKI YS. 8
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, Pracownicy »*„ ■.
Iłowie v? rcn^R J  ;i?ał1WnnW ^e~ na'Dyd wino. Wyjął z kieszeni ban- minął banknotu o wartości nabyw- 

br. zauw>V' Zlu- . stycz- knot o nominale 1 miliona . zło- czej 1 miliona złotych, którym u- 
,7 -iąćy banknot’ 11 Gziv n̂:e wyglą- tych. Na szczęście ekspedientka regulowano pieniężna należność za 
;°ha złotych Pr, °i [F IGinale 1 m'- błyskawicznie zorientowała ś,ę. że energię elektryczną. Pracownicy 
o?eniy okaza’c : .Gnym sPraw- „Reymont” jest podrobiony. Widząc sierpeckiej stacji CPN też w śro- 
vie. „Reymont” 12 ^eczywiś- jej reakcję mężczyzna uciekł Jed- dę (29 stycznia) powiadomili mie.i-
J!aiprawdopodohr>-e- P°ur°biony. nak o próbie dokonania nieuczći- scową policję z Komendy Rejono- 
;e2nany me7n -w Jei oszustem byl wej transakcji sprzedawczyni na- wej o otrzymaniu za zakupione 
“solo godzinv isnAktory tego dma tychmiast powiadomiła policję, 
pochodem"'nor* . , podjechał sa- Szybko i sprawnie przeprowadzę- 
'°rów. ZatanbC, ie,aen 2 dystrybu- na akcja pościgowa przyniosła o- 

naliwo sw°i o ° iazd ’ czekiwane rezultaty. Po kilku go-
Pbśhjgujący T acił falsyfikatem, dżinach w Gąbinie (29 styc'| a br.) 
r?łiw schown> gracownik stacji udało się zatrzymać grupę prze- 
f^kaśet ziotJrl „  ^monta” i oddał stępców: 33-letniego Henryka B.,

3S-letniego Edwarda J .' oraż 25-leł- 
nią Barbarę G. — mieszkańców 
Płocka.

Podczas osobistej rewizji u Ed

paliwo fałszywego banknotu, lecz 
z wizerunkiem Sienkiewicza o 
nominale 500.000 zł.

1 . —  złotwh ” T y.monia" 5 oddzł stępców: 
lUz w naleznej reszty, lecz
2adowolonv"niyczn.vc^ banknotach Wsłâ ł - nie żp r̂ynt* szybkoOsiadł "d ’F y’e.. F ężczyzna szy 
Ilatychm;sct"W01̂ 0 samochodu 
róm Pow sL  odjechał, o  fakcie

l̂Vcznia uF tydzień później (27

Wobec zatrzymanych około go
dziny 15.00. jak poinformował nas 
rzecznik prasowy Komendy Woje
wódzkiej Policji w Płocku — pod
inspektor Jerzv Gawroński, przez 
stróżóyy porządku publicznego z 
Komisariatu w Gąbinie Henryka

warda J. znaleźli policjanci falsy- B„ Edwarda J. i Barbary B., pró-
fikat „Reymonta” , zaś w samocho
dzie marki „Audi” , którym■yycznia br ł r ien D0Znie.i G7 dzie marki „Audi” , którym przv- 

^zielczego V- aF*eF or Banku Spół- iechąli fałszerze, ukrytych było 14* cl\V1 finrti rs rarłtri.o r! mann * } lan .il-tmfńtił TD/-*-.vs A f-Wróżów" DOr; Jj^widzu nowiadom'1 banknotów podrobionych. Ponadto 
^lejścoweim u. Publicznego z #osoby te podejrzewa się o to, że 
®°dziny 13 nn komisariatu, że około * rozprowadzały fałszywe pieniądze 
-'3cą w Sh=r Anpa W. mieszka- także w innych miejscowościach 

V od1 dokonując wpłaty województwa płockiego. Tego sa- 
^ręczyta k zacJ^ń'-ętego kredytu mego dnia kasjerka Banku Spół- 
0 nodeirya- '1erce dwa „Reymontv” dzielczego w Drobinie otrzymała
21° C i *  — ’ "  ...........................................  ■
n!eń Anna”  w  stf s°wnvch v 
prosty nie rZ ' ,stwierdziła, ż;
bnoty »  8 Uwagi na ban- nie. Natomiast pracowniczka Ban- knieciu palcami. Trwała

. dwa były dobrze ku PKO w Sierpcu otrzymała też zakrojone na szeroka skale

kurator rejonowy w Gostyninie 
zastosował areszt tymczasowy.

Obecnie specjaliści z Wydziału 
Kryminaliśtuki przeprowadzają 
stosowne ekspertyzy i 'badania la
boratoryjne, pozwalające w socmb 
szczegółowy określić stosowane me
tody podczas fałszowania „Rey
montów’” . W tei chwili wiadomo 
tylko, że nie posiadały one zna
ków wodnych, jak też farba nie

f°dziny"13 oftKATn’sar î,tu’ około ' rozprowadzały
.. sFrn Anna W* mieszka- także w innych miejscowość 

róty od « CI?' dokonując wpłaty województwa płockiego. Tego 
u z?C;a ' 
kasjerce

__>y wyglądzie Były dwa podrobione banknoty o nomi-
c’.- składani Dodr°bione. W trak- -nałach 1 miliona złotych, a wpła-
n;eń A im . stosownych wyjaś- cone z utargów przez ekspedientki bvła najlepszej jakości i odpadała 

że do sklepów w Swierczynku i Drobi- od papieru Po mocniejszym dot-
rówńież 

poli
cyjne działania, mające na cela 
odnalezienie nielegalnej wytwórni 
falsyfikatów pieniędzy.

BOGUSŁAW BURACZYflSKI

^  Pwsokoś .̂ ^uiacnia ona kwotę 
BpłynełvC:-! ^  milionów złcturh. 

rżenia B y dni od tego zda- 
*  Łącko ndv do >Memi

Uszedł mężczyzna. Chciał

dwa falsyfikaty .Reymontów” Do
chodzące ze sklepowych wpłat. 
Oprócz tego do kasv Narodowego 
Panku Gospodarczego także w 
Sierpcu wpłacono podrobiony no-

ogika pozwoliła jej na spę- 
dizemią 2,5 raku w Narodo- 
wym Lnstytucio Raka. w Wa
szyngtonie, pracując z dr

1

■ komórka staje
W  Wcn.fł sllWa? Wielu naUkp- 

Poń7^jP'rd5>u3® znaleźć od-
ńadzie^ . ®dz; ną to pytanie w __________, r_____ __ ________
B18 ną; znai0̂  odpowiedź wpły- Donem Blairem i jego zespołem, nającym wirus AIDS 
m Esther ai f zie'nie leku na raka. badając wiarus powodujący brak Priel i jej kolegom z 
“ en q„_. t r iei z uniwersytetu 
6iU’ dotar-'Ra w Negeyie, w Izra- 

odnruf - do kilku zaskakuj ą- 
dz%  do oivR€d^ ’ które doprowa- 
srodek . t6cująoego odkrycia, że 
^ ó b o ^ g ^ ^ o tn ie  odkryty i wy- 
'tutoc2in,i» w lQezeniu raka, może ńIDS_ 

dow,

$  Wfela urodzonych między 21 stycznia a 19 lutego kwia-
l j  tem życia jest gladiolus. Los obdarzy! go hojnie.
>1 Zdolny, praktyczny, o różnorodnych zainteresowa
l i  niach. Cóż z tego? Większość gladiolusów nie wykorzysta
l i  je tych darów natury. Brak im siły przebicia, są za delikat-
L1 ne.
s

Gladiolus lubi dom, rodzinę traktuje poważnie, ale nie- 
F  zbyt uczuciowo. Jest przewidujący, zawsze elegancki. Nie
> ; przepada za gośćmi, ale nie okazuje im tego. Ubóstwia dzie-

> 5  c i - •>)
-F Sprawy serca traktuje marginesowo, nie szuka partne-
L$ rów, trzeba go zdobywać z trudem. Najchętniej pozostałby
' < samotnikiem.

A

>1

Co lubi gladiolus? Najbardziej siebie i swoje upodobania. 
Lubi majsterkować, poszukiwać. Interesuje go sztuka i 
teatr, a w  nim — aktorstwo. Lubi najróżniejsze gry, z kar
tami włącznie.

Najlepsza rada: jesteś bystry, zdolny, ale co osiągnąłeś? 
Zastanów się i spróbuj realizować swe bogate plany." Po
myśl o zabezpieczeniu na przyszłość.

!̂ rcaJSsttâ .̂ 333EE5a!M£SJinE!ŝ 3aEiran5ESEHarś' z

gladiolus

2 1 .1 -1 9 .1 1
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ę j

zwierzętach pakacały, że ta sub
stancja może; badać rozwój ł roz- 
■przesttsstolasnie - się choroby u, m y
szy, zarażonej wirusem urzypcmj- 

Obcenie dr 
z Narodowego

Usprawnić leczenie 
az 2 kolegami z Naro-'T wego In»fUz koiegai

F?hie uzvctF tu Raka w Waszyn- i w tym wirusie” .
,e! substan a paient stosowania
At'I? reTrn11- u ck°rych z infe- Dc Pniel i dr Blair odkryli tak- 
AiBS. ‘■^wirusową, włączając Ż2 działanie tego enzymu w in

nych retrowirusach, jak koński wi- 
- -Ław-jc • Ł rus powodujący anemię (EIAV),

t&nn;n’"aresowa;am się zmda- który jest bardzo podobny do wi- 
.Fto w v ? ^ ery'CZ;ne®° enzymu rusa KIV, Tę chorobę zmano u 
x..rnv̂  dr ptF rF rkaeh złośliwych” koni już od dawien dawna.

odporności immunologicznej u czlo- Instytutu Raka w Waszyngtonie 
wieka —- HIV, który uznawany jest przyznano patent na stosowanie 
za przyczynę AIDS- „Chcieliśmy CPT w lecznictwie antyre* rowiru- 
sprawdzić, czy ten sam enzym to- sowym. Od czasu, gdy wypróbowa- 
poizotmeryćzny w DNA jest akty- n o ,go u pacjentów-chorych na ra- 
wny w przypad'feu HIV, w  mwią- ka. możną eksperymentalnie zasto- 
zku z tym rozpoczęliśmy badanie sować go u chorych na AIDS bez 
wirusa HIV Tali, jak myślałam, uprzednich tostów farm akolog tez- 
odkryliśmy działanie togo enzymu nych.

wa ale

Prowal13'3 leuk©mia i limfo
chaagą SeSld^°T1'e Z ProfesoreTn al«tn Ai?al Profesorem Morde-
Z  ^Oci^7tud pokazały, że enzym 

^ °ś liw s lL  2miany w ktomór-

- „Czujemy,1 że nosi on w sobie 
duży potencjał, nie- tylko dla AIDS. 
lecz także dla innych ratrowiru- 
sów” , mówi dr Pniel. Jest bardzo 
ostrożna w stwierdzeniu, że może 
stanowić podstawę do powstania 
leku przeciw AIDS. „W istocie” , 
mówi cna, „to nie może być ja
kieś proste lekarstwo. Nie może
my poprzestać wyłącznie na jod

dzieliła jądro wirusa ” E IA V F 1 tu nej substancji, prawdopodobnie zaj- 
tąkże zaobserwowano aktywność dzie potrzc/ba, by zastosować kom- 
„jej enzymu. binację środków, które pomogą w

Odkrycia te poprowadziły zespól, odbudowaniu systemu immunolo- 
do eksperymentu z substancją che- gicznego organizmu. Lecz każda

w
h '

Ns\
C' (p-.-

P / ; _

V
E v(MMu il l i

W ,5. f ) .  K Ą m rĆ óJ i

Bat ^4n=. eL ••E,nzym ten odgry- dopiero teraz dostrzeżono podo- 
0i ' A- tak ws r° ^  w transkrypcji 'bieństwo do AIDS. Dr Priel współ- 
F  czasn â c Przypuszcza się, że pracując z grupą z Narodowego In- 
^AaRo\v.n':.",cly. komórki rakowate siyfcutu Raka w Waszyngtonie od- 

-fz&hjig zmieniają się i dzielą,
2mi4.-‘' go enzymu, a sam en- 

atlyih G,. ‘a Sie, by być zaadaipto- 
82 komórki złośliwe” . .

Jej

r7T. "iAiiicKny w Komur-
S W a S g -  WCTkM iest SO

WtęCB) W kO-
ai,hych. ^kowatych niż w nor-

v ?Rn;is krokiem było apraw-
1 ern ~ ' a zmiana jest warun-

miczną CPT, Odkryli, że ta sub
stancja w 100 proc. skutecznie 
chromi przed zarażeniem komórki 
ludzkiej wirusem AIDS w hodo
wlach komórkowych im vitro i tak
że znacznie opóźniła rozwój wiru- choroby” , 
sa W zarażonych komórkach. Do
świadczenia. które prowadzili na (Biuletyn Ambasady Izraela nr 2)

substancja potencjalnie mogąca o- 
późniać działanie wirusa, może, w 
połączeniu z innymi substancjami 
doprowadzić do rozwiązania tej

„ wstp^„ “‘Miana iest warun 
Fęgo, i ; nym przeobrażenia zło- 

v"e0Tią 7 y róż j<eso rezultatem 
j, *hod badania jest po- 

rTna‘*nei komórki, żain- 
> ev " r Tptrowirusem zwanvm 

rarón,e t^kem ia  Virns (MLV) 
ale fQ.ł.°Tndrki nie są rakowa- 
OagjF!11,by 2bstaly wszczepione 
Jaikijyĵ 23111 zwierzęcego, mors 

' C2asia spowodować ra- 
r^ł ^^^P jem u  zaskoczeniu, dr 

Zrni<p,T1.f>̂  T̂ ła, że enzym ulega już 
^ y ch_ F' komórkach prerako- 
°d:<r?cie» ' ’ to pierwszorzędne 

: mówi.

ajń & n konkluzją było to. iż 
róst „agentem” prze-

T%śei J łoślŁw 
’ Łylo

lest
ego. Jedną z mo- 

Przypuszczenie. że 
^Phje nie tylko w ko-

róż 1 w samym wirusie, i 
. ^ i  (j,r .-W tym czasie
Y Szkśrąv r ról — każdy myślał, że

gdyż t 0, teg'° lvynifeu <uk-- 
a '' *sróowlrusy zawierają 

Jróęrri y Pracowaliśmy nad en- 
ró‘̂ ia,ch ''V. Lecz w końcu po 
C ° się R,’*d ró~m enzymem oka- 

Ł° całkiem logiczne” .

KRONIKA OBYCZAJÓW
®  Czy T N P  uratuje Płock nagrodę w  wysokości dobrego sa- sąsiadów mają pod podłogą k i- 

przed nowym podziałem admini- mochodu, a reszta martwi się, logram złota, a w garażu m er- 
stracyjnym kraju? Takie pytanie czy wystarczy pieniędzy na... pój-  cedesa przerobionego na syren- 
zadawali sobie goście Towarzy- ście do sklepu spożywczego. kę. Intuicja podpowiada niestety, 
stwa, słuchając wykładu z histo- że w ręce fiskusa wpadną płotki,
n i woj. płockiego wygłoszonego 0  Dla tych, którzy wyrośli ci zaś, którzy zarabiają miliardy 
przez wiceprezesa na uroczysto- już z wieku prywatkowego, lecz na pewno znajdą sposób, by się 
ści ku czci Stanisława Kostane- pamiętają jeszcze twisty i rock- wywinąć z sideł. K to nie wie- 
ckiego. Zapobiegliwy prezes ko- androlle tamtych lat, szef płoc-  rzy, niech przypomni sobie bilio- 
rzystając z pobytu ważnego goś- kiego Domu Kultury przygotował nowe afery na koszt państwa, 
cm przypomniał, że za trzy lata kolejne wydanie kawiarni jazzo- które rozeszły się po kościach 
obchodzić będziemy 500 rocznicę wej. Namysłowski i  Śmietana Szkoła szpicli działa, 
powołania województwa. Uroczy- grali do 1 to nocy. W tajemni-
stości jubileuszowe być może od.- czeni mówią, że nawet dłużej ®  Nie odbył się koncert zes- 
będą się już wówczas w mieście słyszano na pewnym osiedlu cu- polu „Śląsk”. Zabrakło chętnych, 
powiatowym. Co wtedy zrobią downy saksofon i gitarę. Niech których odstraszyła cena biletu 
wojewódzcy dyrektorzy? K to  m o- żałują ci, którzy nie przyszli.
że odchodzi na emeryturę. Pre - ’ $  Obchodzić czy nie obcho-
zes zauważył słusznie, ze pan to 0  Wszystko wskazuje na to, dzić rocznicę wyzwolenia Płocka? 
czapce, straszący dzieci nad W i -  że szpicel nie tylko dawniej, ale Oto pytanie, na które odpowie- 
słą, to nie Lenin a Krzywicki — i  teraz będzie zawodem pożąda- działa twierdząco garstka osób. 
socjolog. _ nym i premiowanym. Otóż P o - Widzieliśmy trochę łudzi w dniu

$  Utrwala się podział na elity licja  Skarbowa będzie reagowała 2{ stycznia, przy Odwachu. Rocz- 
i na resztę. Maluczko a doczeka- na anonimowe wskazania oby-  nic® być może dla niektórych 
my s ia w  Płocku nowej „Dyna- wateli o bliźnich, uchylających kłopotliwa, ale historii nie da 
stu”. Zony biznesmenów płacą się od płacenia podatku. Będą się zawrócić... 
za sylwestrową kreację po 7 m in , robione kontrole skarbowe u o-
odchodzący dyrektor otrzymuje sóh, które na przykład to opinii Jo-Anna

■!T r  f  ;;1T|7l>.7yTierMBiaaa«i

ścia dla pieszych, przezorny _ kole
ga postanowił nieco zwolnić. ale_ 
turysta słynący z przewrotne) 
sklohności do psikusów stwierdził, 

. . • że lolaściwie to tylko w Polsce na-
HiP patrząc wymownie na Pewna moja znajoma, notabene leży zachować wszelkie środki o-
1% rozmówcę _ bijemy się w też nie lubi mleka, gdy wyjeżdża strożności. Tutaj w przypadku ko- 

“* - ijersi i mówimy: „jak Boga z domu mężowskim maluchem, no- lizji z pieszym, należy przede wszy- 
kocham’, nie zdajemy so- torycznie zapomina o zabraniu do- stkim tolącżyć wycieraczki, bo szy 

7*® sprawy z sity naszych słów. kumentów. Ma też pecha, bo za ba może się ewentualnie zachla- 
właściwie ió perswazja jest nie- każdym niemal razem zostaje za- pać, i po co? Efekt byl piorunu- 
złym sposobem na życie, . zwłasz- trzymana przez patrol policyjny, jący, a siła perswazji absolutna.
cza toreoy gdy rzeczywiście chce- Mogą polemizować ze mną ci, któ- Kolega... włączył wycieraczki, 
my kogoś do czegoś przekonać, rzy twierdzą, że ładne nogi i  pro- Prawdę mówiąc. to można nawet 
niezależnie nawet od tego, czy ma- mienny uśmiech są jedynym suge- przekonać śpiącego i wcale nie mu- 
my rację czy me. Więcej, pers- stywnym argumentem w takiej sy- si on być ’ lunatykiem. Wystarczy 
wazja jest pewnym sposobem na tuacji, bo mężczyźni są czuli na jedno słowo, strzępki zdania i 
zalegalizowanie kłamstwa, choć nie kobiece wdzięki, a rzadko spoty- śuńadomość, że tego dnia rano 
zawsze  ̂skutecznym. Kłamstwo ma ka się na ulicy kobietę w mundu- właśnie kuzyn miał przywieźć 
Przecież krótkie nogi. No, ale cza- rze. Dałabym się przekonać, gdy- chleb. I potem taki śpiący na sy- 

™oze. udać, zwłaszcza w by nie ryzyko, że przecież moja gnał dany przez równie zaspaną 
arooiazgach t to zupełnie nieszko- zapominalska znajoma może zalo- żonę, że ktoś puka. podchodzi do
cuiwych. żyć spodnie. Skłonna jestem więc okna i wystawia rękę przez lufcik

Gdy przekonujemy dzieci do wy- uznać jej argumentację za skutecz- w oczekiwaniu na świeży, pachną- 
picia tranu lub Zjedzenia zupy niejszą. Któż boioiem odioaży się ćy bochenek. Nie musi nawet o- 
m ecznej, obiecując góry cukier- przeciwstawić kobiecie w stanie twierać oczu, po co ma pozbawiać 
vOW t prezenty oą wszystkich M i- błogosławionym, nawet gdyby w siebie pobytu prze9 jeszcze kilka 
kołajow na swiecie, sami ulegamy nim nie była, ale skoro tak twier- minut w objęciach Morfeusza Sko- 
l Umf n<°F* Srf l° nil l 9es- dzi... Więc kto przeciwstawi się jej, ro żona powiedziała, że ktoś puka, 
tesmy nawet zakosztować tych spe- mając w perspektywie inwazję ty- to ktoś ruka i ma być chleb, wię<- 

*ić?CV- d? , te) vorl  siący mysz> Ztołcszcz® jeżeli ona nawet kiwajac się sennie można
l,„nk! imle\a CZy blJ telki że tylko tak na chwilkę rzec do uczynnego kuzyna: „Co,

z tra.nem wywoływał u nas dresz- do sKlepu, bo nagle naszła ją o- k..., nie podajesz?”. Najzabawniej- 
c-e t wykrzywiał twarz na tysiąc chota na sałatkę, a w domu nie sze w tym wszystkim iest to, że 
stron• było groszku... Każdy policjant w za oknem nikogo nie było, nie by-

tamej sytuacji obróci się trzy ra- lo więc chyba żadnego pukania, 
zy przez _ lewe ramię i spojrzy e Tak zupełnie poważnie, to skoro 
przerażeniem, czy przypadkiem gry- Pan Prezydent powiedział, że nic 
zonie nie dobrały się do opon w sie nie stało, ale wyciągnijmy z te" 
służbowym samochodzie. - - - - * •

eźmy na przykład pewnego 
turystę, który z kolegą wy
brał się samochodem do za
przyjaźnionego kraju. Gdy 

jechali jedną z budapeszteńskich li
lie z prędkością załóżmy, że do
zwoloną i gdy zbliżali się do przej-

po wnioski, to ja mu wierzę i kie
dy mówi: „Jestem za, a nawet 
przeciw”, to też mu wierzę. Wie
rzę też tym, którzy wierzą, że to 
dlatego, że On przeskoczył przez 
ten plot.

Oto siła perswazji...
(kaz)

LIST DO REDAKCJI

SZ. PANI REDAKTOR 
MAŁGORZATA BIAŁECKA

„Jestem wzruszona i zazeno- chociaż wybór może się okazać 
wana Pani artykułem pt. „Jed- niezbyt trafny, 
wabne imprezy w M D K ”. Przy- Z  najserdeczniejszymi podzię- 
znaję nieskromnie, że mnie i kowaniami i głębokim wschód* 
moim bliskim sprawił wielką, ra- nim ukłonem” —
dość. Zającową —  plastyczkę u- 
satysfakcjonował wrażliwością 
toidzenia, a Zającową — poloni
stkę —  piękną formą literacką.

ELŻBIETA
CIESIELSKA-ZAJĄC

OD AUTORKI: Tyle miłych 
słów i taki piękny prezent! Gdy 

Zgodnie z japońskim obycza- ten list czytałam,[świat wydał mi 
jem proszę o zaszczyt podarowa- się ładniejszy, a moja praca ko
nia Pani tego, co się podobało, muś potrzebna. Z  serca dziękuję.

TYGODNIK PŁOCKI STR. 7
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KAM IENIE  OZDOBNE 
—  -,' - CHRYZOFEAZ

M l  V^lva „pochodz! od ereckich słów ,„Cłiry7,GS” -  złoto i „pra 
/Sl‘“ ° s zielonkawy. Największe złoża chryzoprazu. zaajdu-

"  ' 3ą SiQ. w Szklarach koło Ząbkowic Śląskich. Złoże to należy 
, v:̂ . najzasobniejszych na świecie. W średniowieczu chrvzo- 

prazow używano do ozdabiania naczyń liturgicznych. Największa "po
pularność zdobyły w epoce wiktoriańskiej, kiedy op raw iło  je w 
broszk, i pierścionki ze srebra, a później także w złoto. W X IX  wie- 

i Rosji tak ceniono polskie chryzoprazy, że osadzano ja 
Ł J -  £ierf ieniach na centralnym miejscu,. otoczone rna-
.yi.a orj icn.aini. Z chryzoprazu wyrabiano również rzeźby piecze

cie i sygnety. -

OPAL
minerał ten tworzy wiele odmian, bywa bezbarwny, krwisty, zielo- 

S LkN '• - £ * ,  P.°*SS:,? w większych ilościach występuje w okol.cach
Sooouki i Ząbkowic Śląskich. Niegdyś uważano go za kamień prze
rażający, niesamowity. Przez występujące w szlachetnych opalach 
nieawałe, zmienne barwy,-zwano go kamieniem złudzeń, dawcą ilu- 
z.j;._Opai był talizmanem mistyków i jasnowidzów, mającym odsła- 
L Y  tajemnice przyszłości. Najsłynniejszy polski opal średniowieczny 
znajdował s.ę w pierścieniu^ biskupim św. Stanisława. Zapiski głoszą 
ze leczył on „niemoc głowy i aberację umysłu”.

AGAT
Największe i najpiękniejsze agaty w Polsce występują w okolicach 

Nowego Kościoła, Wlenia i Sokołowska. Mienią się gamą kolorów —  
od kanarkowego do lazurowoszarego, a średnice niekHrvch osiągają 

Najstarszym wyrobem agatowym w Polsce jest kielich św. 
Wojciecha, pochodzący z IX  wieku. Bogactwem agatowych wyrobów 
odznaczał się barok. Szczególnie często wykonywano z nich imitacje 
owocow. O agacie wspomina w swych pieśniach Orfeusz. Wedle daw- 
nycn wierzeń miał on strzec przed ukąszeniami żmij i skorpionów. 
Zalecano noszenie go mówcom, pólitykom i adwokatem, gdyż miał 
dodawać krasomówstwa. Różowy agat z białymi smugami uważany 
był za kamień miłości. Dawano go w pierścionkach, by zapewniał go
rące uczucie. » -

JASPIS
Te twarde, barwne kamienie nazywano na Wschodzie „jaszm” , w 

Aigamstanie „jaszab” , a w Grecji_ „jaspis” . Dwa największe zło- 
^  jaspisu w i olsce znajdują się w Swiekach kolo Nowoj Rudy i v> 
Niedźwiedziej Górze koło Krzeszowic. Uważany był od dawna za ka
mień czarnoksięski. Z jego wzorów odczytywano wróżby, służył do 
wyrobu^ talizmanów i amuletów. Rzadka, ciemnozielona w białe prąż
ki odmiana jaspisu uznawana była od najdawniejszych czasów za uz
drawiającą i dającą moc zwyciężania przedwaośći. Najlepiej odpo
wiadał ukrytym w tym niezwykłym kamieniu s;łom kształt małego 
krzyżyka. Był używany przez żołnierzy jako amulet chroniący przed 
niebezpieczeństwami na polu walki. Płermona indiańskie do dziś sto- 
sują jaspis przeciwko ukąszeniom węży i zatrutym strzałem. Wśród 
starożytnych Germanów zwano go Krwią Izydy i stosowano przeciw
ko katarom i krwotokom.

ROŚLINY W  NASZYM  
DOMU

ogródek

PSYCHOZABAW A

U  i'<> %

Z  S A L O N U  . I W O N A

| * f»  oda na miniaturowe ogródki 
||f§ w szklanych naczyniach 

przyssana niedawno, ale zy
skuję coraz -więcej zwolen

ników. _ Każda rośliną w szklanym 
naczyniu wygląda oryginalnie, nie
zależnie od tego, czy jest posadzo
na w ozdobnej kiui, czy prostej
PUibGiCS,
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pod szi
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Dz ś fi*.- -urka zawsze modi: — - ~~„ mekłopotl iwa i odpowiednia do pra
ły e każdego typu urody. Jedyny problem to właściwe ostrzyżenie. 
Jeśli włosy są dobrze ostrzyżone, to prawie można się nie czesać, 
wystarczy potrząsnąć głową i fryzurka powinna ułożyć się sama.

iwoic na tern- 
ii odpowiednie 

tle są fiołki afry
kańskie, ksk.uisy, niLiiiat-urowe od
miany filodendrona i kalanehoe. 
Ogródek nie może s-.ać w miejscu 
nasłonecznionym, gdyż po godzi
nie luib dwóch padania promieni 
słoń oczny-ch na szkło rośliny po 
prcisńi ugo.ują się. Przy podlewa
niu należy zachować umiar, bo
wiem nadmiar wilgoci jest bardzo 
szkodliwy.

Kłopot jest z - posadzeniem rośli
nek. jeśli o wór w naczyniu jest 
wąski. By. nie zabrudzić ścianek 
bu-elki warstwę piasku (około 2.5 
cm), a następnie warstwę ziemi 
(6—7 Cm) wsypujemy przez lejek 
albo papierową tubkę. Roślinki u- 
rńiestzczamy w ziemi przy pomocy 
szczypiec, (najlepiej drewnianych). 
Do dbsypania posadzonej roślinki 
ziemią posłużyć może mała łyże
czka przymocowana do dłuższego 
patyka. Równi-eż do patyka przy
mocować ̂ możemy korek lub szouil- 
kę^cd nici, by utwardzić ziemię. 
Jeśli wnętrze butelki mimo to za
brudzi się. możemy je umyć przy 
pomocy węża wprowadzonego do 
jej wnętrza.

ZIOŁA LECZNICZE

CZY ZASTANAWIAŁAŚ SIĘ KIEDYKOL
WIEK, CO CIĘ PRZEDE WSZYSTKIM WIA-- 
ZE Z TWOIM PARTNEREM? TEST, KTÓRY 
PROPONUJEMY, POMOŻE CI . UPEWNIĆ SIĘ 
NA CZYM . ZBUDOWANE JEST TWOJE 
UCZUCIE: NA BEZINTERESOWNEJ MIŁO- 

$  SCI- WIĘZI SEKSUALNEJ, DĄŻENIU ' JJO 
: ZNALEZIENIA OPARCIA, CZY TEŻ NA 
t p e ł n y m  EGZALTACJI PODZIWIE.

Cio trzynaście' pytań, a przy każdym — cztery 
moz-uwosci odpowiedzi. Przeczytaj je uważnie, za- 
ureciając tę, z którą na pewno się zgadzasz. ’

1. Siedzisz fama w domu. On zaś gdzieś daleko 
opracowuje z kolegą pilny referat. Obiecał w 
ciągu wieczoru zadzwonić, lecz - do 22 nie dal
znaku życia, aak się w tej sytuacji zachowujesz?
a) zioscisz s ę, ale nie zastsnawiśż się nad przy

czyną tego milczenia,
b) jesteś niespokojna: sprawdzasz, czy słuchawka 

dobrze leży, nie potrafisz się na niczym skupić,
c) szęoda cî  go, że tak długo pracuje i postana- 

I wrasz pocać mu po powrocie dobrą herbatę ze 
I  ̂ smaczną kanapką,
i d) jesteś rozgoryczona i zła z powodu samotnie 
| spędzonego wieczoru.
| 2. Postaraj się być teraz bardzo szczera: jak

sądzisz, czy za 10 lat też będziecie razem?
a )  ,zupełnie sobie tego nie .wyobrażam,
b) jestem tego pewna,
c) chciałabym, ale nie wierzę w to,
d) to nie jest wykluczone, ale specjalnie mi na 

tym nie zależy.
3- Budzisz się wcześniej i patrzysz na niego:

I spi z otwartymi ustami i ma na twarzy zagniece- 
j ma od poduszki, Co sobie myślisz? 
i a> n'f  do wiary, jak głupio może wyglądać m.'
| teligentny człowiek! 
i b) jesteś wzruszona jego bezbronnością, 
i c) ponieważ się już obudziłaś, postanawisz zrobić 

śniadanie,
| d) masz ogromną ochotę go sfotografować.
| 4. Jak oceniasz jego fizyczną atrakcyjność?
i*' wiesz, że tylko tobie wydaje się tak piękny, 

i uwazasz, że Wygląda nieźle, ale inni mężczyź- 
j ni podobają ci się bardziej,
| c) niektóre cechy oceniasz jako szczególnie atrak- 
) cyjne, inne akurat odwrotnie: ogólnie uważasz,
| ze nia wygląd sympatyczny,
| d) jest — twoim zdaniem — przeciętny i to ci 
! wystarcza,
| _ 5. Rozmawiasz na pewno o nim ze swoją przy* 
j 'jaciółką. czym najczęściej?
| a) największą ochotę na zwierzenia masz po 
| sprzeczce, szukasz bowiem wtedy kogoś zdolne- 
j go do obiektywnej oceny,
j k) gdy w je-go . zachowaniu lub wypowiedzi ccś 
j c.ę szczególnie cieszy, natychmiast chcesz się z 
I tym z kimś podzielić,. 
j opowiadasz tylko o sprawach błahych, 

d) mniej mówisz o nim, więcej o uczuciach, któ
re w tobie wzbudza'. '

j Czy jesteś pewna, że gc już dobrze znasz?
: a lepiej niż samą siebie: jest on dla ciebie jak 
! otwarta książka,
| b) w istocie, niewiele o nim wiesz, ale to jest dla 
j ciebie, obojętne,

c) w zasadzie tak, choć od czasu do czasu jego 
I reakcje całkowicie i cię zaskakują,
) d) pozostanie dla ciebie wieczną tajemnicą, 
i  7. Jak opisałabyś uczucia, które cię ogarniają 
1 gdy o nim myślisz? 
i a) napięcie, przyspieszone tętno,

b) ciepło, • tkliwość,
c) zdziwienie, że taki wspaniały mężczyzna się

tobą zainteresował, :
d) twoje uczucia są bardzo różne, zależne od oko

liczność:.
8. Jeśli go nie ma — jak często o nim myślisz?

a) właściwie bez przerwy.
b) gdy zdarzy. się coś szczególnego,
c) gdy jesteś zajęta czymś innym, w ogóle o nim

nie myślisz, ■ '
d) często, ale dosłownie przez sekundę.

9. W jaki sposób najchętniej spędziłabyś z nim 
wieczór?
b) w domu przy kieliszku wina j rozmowie, 
ą) w eleganckiej kawiarni,
c) w towarzystwie przyjaciół,
d) na spacerze przy księżycu.

10. Gdyby jutro były jego imieniny, jaki pre
zent wybrałabyś najchętniej?
a) elegancką piżamę,
b) coś, co jest jego hobby,
c) książkę — romans,
d) jakiś drobiazg własnoręcznie wykonany.

11. Co się zmieniło, jeśli porównać wasze obecne 
stosunki z sytuacją, jaka była ma początku zna
jomości0

Jl

rumień'ujemy dzid państwu dal- 
c ąg mieszanek zlotowych, po- 

1 u.i:uch przez Eligiusza Kazlow- 
skiego w chorobach o podłożu no
we.- worowym.

7-E3TAW V II: PIJEMY PRZY 
NOWOTWORZE SZPIKU KOSTNE
GO, CZYLI TZW. BIAŁACZCE.

Kora wierzby, kłącze pięciorni
ka, kłączę raf ar aku, kłącze p erzu 
korzeń arcydizięgla, kcirzeń mnisz
ka, liiść pokrzywy, ziele tym ton- 
ku. korzeń Inikrecji. liść maliny, 
liść bobrka*

ZESTAW V III; PRZEZNACZONY 
DO LECZENIA ANEMII ZŁOŚLI
WEJ.

Ziele pokrzywy, liść porzeczki 
czarnej, ziele krwawnika, liść o- 
rzecha włoskiego, korzeń mniszka, 
kłącze tataraku, owoc jałowca, o- 
woc jarzębiny, owoc róży, owoc 
głogu.

IŁOWSKIEGO

włosy i zmęczoną cerę, Jak reagujesz w tej sy 
tuacji? _
a) namawiasz go do przełożenia wizyty na 

wieczór,
b) zgadzasz się, nie chcesz psuć przyjemności P  

kimiś obiekcjami.
e) mówisz, że tak, ale musi na ciebie długo 

kać, aż umyjesz i uyysuszysz włosy i 
sobie makijaż, u

d) twój wygląd jest ci obojętny, w końcu on i ta 
ciebie zna. u

13. On zwierza ci się ze swoich zawodowi 
nkpowmdzeń Jak to przyjmujesz?
a) masz nadzieję, że wkrótce poradzi sobie * 

rażkami, że nie zaciążą one na waszym żyCi ’
b) nie jest ci przyjemnie dowiedzieć się. n 

odnosi takich sukcesów, jak przypuszczał3̂ . ,
c) w cichości ducha cieszysz się, że może nic ^  

dzie już tak bardzo zajęty,
d) w zasadzie jest ci wszystko jedno.

7
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ZESTAW IX : ZALECANY PRZY 
RAKACH WODNYCH TZW WOD- ■
MAKACH.

Kwiat wiiązówki błotnej, kwiat 
głogu, kwiat lipy, liść mątnicy le
karskiej, liść brzozy, liść melisy, 
ziele skrzypu polnego, ziele rde- 
stu .ptasiego, ziela r.awłoci, strąki
fasola.

ZESTAW X : PIJEMY PRZY NO
WOTWORACH PROSTATY.

Ziele wierzbownaicy, korzeń ło
pianu, kłącze pięciornika, kora wie
rzby, ziele jemioły, ziele nawtoci, 
znamiona i słupki kukurydzy, Zie- i 
la tymianku, ziele skrzypu polne- i 
go.

Przypominamy, że- potrzebne V. -■' > 
składiniki można nabyć „w sklepach . /•
zielarskich. Warunkiem skuteczno- ' < p i 
ści. kuracji jest mieszanka przy- • ••
najmniej z połowy podanych ziół.

msrj

I  ./

m

a) nudzę się coraz bardziej; nasze rozmowy ogra
niczają się do niezbędnych spraw,

b) z każdym dniem jest nam ze sobą lepiej,
c) właściwie nic się nie zmieniło: wydaje mi się, 

że jest tak samo interesujący jak na początku, •
d) czuję się niekiedy zmęczona jego obecnością, 

przedtem tego nie było.
12. Jest dosyć późno, dzwonią znajomi i ort 

przyjmuje zaproszenie na kieliszek wina. Ty na
wet ucieszyłabyś się, gdyby nie świadomość, że 
nie wyglądasz dziś atrakcyjnie: masz nie umyte

Na zamieszczonej tabelce należy w odpotfied' 
mej rubryce zakreślić miejsce zgodne z odpo^Y 
dzią, a następnie obliczyć, ile zebrało się kóleK’ 
kwadratów, trój kącików \ gwiazdek.

JEŚLI MASZ NAJWIĘCEJ KÓŁEK

Znasz jego mocne i słabe strony i kochasz $  
takim, jaki jest. Ponieważ masz dużo 
i zrozumienia ^ila jego błędów, zawsze trzyń1̂ . 
jego, stronę. Oczywiście, tego samego . oczekuj6?, 
od niego. Zdajesz sobie sprawę, że nawet w n.% 
lepszym związku każdy powinien mieć odrobi1* 
własnego życia.

JEŚLI MASZ NAJWIĘCEJ KWADRATÓW.

Z ręką na sercu: jest sporo osób. z którymi 
wiele lepiej się czujesz niż z nim, a mimo u?s« 
stko nigdy byś go nie opuściła. Doskonałe Tj 
dlaczego: wiąże was seks Chcąc utrzymać 
związek, trzeba koniecznie wzbogacić go o i111 
wartości.

-•

JEŚLI MASZ NAJWIĘCEJ TRÓJKĄTÓW.

Ogromnie ważną rolę w waszym związku o<3Śr? 
wa pragnienie poczucia bezpieczeństwa. Bez 
jej drugiej połoyfy nie uyyobrażasz sofcie życ!-» 
Zbyt często zgadzasz się na kompromisy, które cl 
właściwie męczą. Zwracaj większą uwagę na svV.. 
je potrzeby -— nie tylko ty sama poczujesz f  
swobodniejsza, ale i między wami będzie lepieb

JEŚLI MASZ NAJWIĘCEJ GWIAZDEK.

Podziwiasz go bez zastrzeżeń. Jest dla ciebie ^  
prostu ideałem mężczyzny, więc — albo go \e%  
cze dobrze nie znasz, albo dręczy cię pccz^G 
małej wartości i doskonały mężczyzna potrzep j 
ci jest do zrekompensowania własnych porai^ig 
wad. Taka sytuacja, jeśli potrwa dłużej, 
okazać się niebezpieczna.

\ ! i’. "• v.j *•

ASTROLOGIA I T Y

WODNIK (21.1.—19.I I )

Kobieta spod znaku Wodnika 
pełna sprzeczności. Chciała

by być kochana, ale nie chce $ię znaku Bliźniąt. On zapewni 'C  
wiązać. Marzy o wielkim bizne- noradność — “odnajdziesz W 
się, a.).e nie interesuje się pie- cechy męża, brata, ojca i  koch 
niędzmi. Jest otwarta i towarzy- ka„
ska, niezdecydowana i 
sekwentna.

niekon-

TYGODNIK PŁOCKI STR. 8

Wodnik jest dobrym pracowni
kiem, bardziej interesuje się pra
cą niż wynagrodzeniem■ za nią.
Ma wiele pomysłów — nie zaw- kobiet -  Lwów. Obie maja

VC- nr h-- dzę w1odzy i nie ^ b ią  konWNajodpowiedniejszym mężem rencji Najlepszą przyjaciółką ^  
dla Wagi jest mężczyzna spod dzie Ryba,

Mężczyźni spód znaku W&gi.L 
najlepszymi adoratorami, w>d&\ 
cznymi za każdą minutę, 
wybranka zechce im pośwHcl;i 

Kobiety -  Wodniki nie IWZ 
- - - - -  -A



GŁOSZENIA l i l i i
RÓŻNE

TOMEX' Płock tel.

efewizorów Adamski

TKI - Płock ul. Biel- 
1, ul. Grodzka 1. Tanio, 

owo, solidnie. Zapra- 
od 9,00 do 17,00.

004096

COPI -FLEX,
Płock, Grodzkal 1, 

tel. 265-14
oferuje 

kserokopiarki
Inowe i używane/,

serwis.
CF-2

adam ŻUKA furgon, wolny 
pomieszczenie gospo- 

ze w Płocku. Tel. 267-57.
004253

.la te lew izorów  ra 
eckich. Płock 1-go Maja 
5 tel.240-75.

* 004111

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

004209

PRZESTRAJANIE - NAPRA
WA tv, video, SAT. Montaż teie- 
gazety. Tel. 321-97 Tarczyński 

004215

ratna Nauka Jazdy kat. B. 
dgórski Sławomir, Płock, 

'reckiego 3/26, tel. 218-13
004276

ALARMY z powiadomieniem 
najtaniej ALARMEX 269-57

• 004259

• service, 299-05, Sty pik.
• 003872

LEGAZETA - polskie, 
chodnie. Tel. 240-75

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

004277

rrteny - 209*76.
003880

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

004293

lenię kwaterunkowe 60 m 
a mniejsze. Tel. 245-19 po

004310

ofilmowanle Łagodzin 
*26-78.

004176

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

004300

Imowanie Płock 33-003
004328

klanie glazury - rachunki. 
łocSartnicza 3

004338

łytilastrykowe o wym. 
0x; 25x12,5 , 25x25, 
5x3sm w różnych kolo- 
achiarapety, stopnie 
chowe poleca Zakład 
ętorskl Maszewo Duże 

t/Pfócka, tel. 209-21.
004071

Tel. 38-486 Zespół Muzyczny - 
wesela, bale itp. Tysiąclecia 
9/1 m 2

004307

Pomogę finansowo. Koperta + 
znaczek. 09-400 Płock 9, skr. 
63

004376

Poszukuję mieszkania lub sa
modzielnego pokoju Kutno lub 
okolice. Oferty: Kutno 4, skryt
ka 124

K-48/92

USG: ginekolog - dr Białe
cki, czwartki 16-18, soboty 
10-12, chirurg - dr Reczyń- 
ski wtorki 11-13, piątki 16- 
18. Płock, Tysiąclecia 10 
/k .“Jubilata”/. Inform acje 
Płock 33-503

004382

GABINET GINEKOLOGICZNY, 
przeniesiony na ul.Tysiąclecia 
10 /k.-Jubilata"/: dr Bladowska 
po., wt. 16-18, dr Białecki 
śr. 15,30-17,00, czw. 18-19,30

004383

Wydzierżawię lub sprzedam 
pół domu w ogrodzie w cen
trum Płocka tei. 276-45

004386

NAPRAWA pomp hydroforo
wych, usługi tokarskie. Płock - 
Radziwie, Dobrzykowska 45 
004387

WYGŁUSZANSE - zamki 
263-32

ster - korepetycje: mate- 
ka, fizyka. Dojeżdżam.
: 273-51

004342

/•pół muzyczny na bale, 
esela. Płock, tel. 35-513

, 004347

Ideofllmowanie HasiukT 
*łock tel. 34-383

________________004050j

oszikuję instruktora tańca 
owaryskiego. Sierpc tel.
5-3944

S-11/92

Yldiofilmowanle, P łock] 
35935

________________004148

•YKINOWANIE podłóg,
w .

004357

ł«d Taplcerskl Płock, ul. 
arina 22 poleca: naprawy - 
apy, fotele, wypoczynki; 
ie na zamówienia. Szeroki 
ór materiałów, konkuren- 
e ceny. Zapraszamy.

004358

pryskiwacze ciągnikowej 
01, 10m, rurki kwasowej 

b węże ciśnieniowe, gwa- 
cja na 12 miesięcy. 09- 

Płock, Otolińska 1Sb,|
‘ 233-00 lub 33-650.
_ _____________ 004143}

Prawa pralek automatycz- 
ch. piecyków gazowych, 

k 348-55
004168

^ ryka ń sk ie  filtry do wody. 
lep *U Bartnika" ul. Królewie- 

^  sprzedaż hurtowa 
I*  282-08

^ ^ Z J E  aluminiowe i koloro-
t a p ic e r o w a n ie  drzw,

0ntaź zamków. Płock 359-54
004399

Tanie usługi hydrauliczne.
Tel. 295-13 Wrzesiński

004319

Żaluzje zachodnie. Kutno 
344-74

___________K-37/92

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

; , : ■ ; ‘ 004390

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

004391

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE - 
263-32

__________ u043SS

PAL-SECAM: TELEGAZETA - 
PILOT /telewizory polskie i ra
dzieckie/: dźwiękowe SYG
NALIZATORY włączonych i 
wyłączonych ŚWIATEŁ samo
chodowych: naprawy. Obroń
ców Stalingradu 20/1, mgr inż. 
Michalak, 243-70

004397

KUPNO 
SPRZEDAŻ

Lek. stomatolog 
D. Zdanowska - Podolska 
zawiadamia o przeniesieniu 
gabinetu na ul. Piękną 7 
w Płocku. Godziny przyjęć: 
pon. czw. 8.30 -1 0 ,1 6  - 20 
wt. śr. 8.30-14, pt. 8.30-12. 
Zapisy w godzinach 
przyjęć.

004339

Mozaika dębowa 60 .00 ,-zł 
Płońsk, Wieczorków 32/31, 
Kozniewski po 16,00. Zamó
wienia.

004128

Komputerowe wyważanie kół 
Usługi wulkanizacujne, bieżni
kowanie opon. Płock Imielnica, 
ul.Wicsenna 1,125-10

004360

Zamienię M-4 Kutno na Płock, 
tel. 252-44 wew. 234

004361

Oferujemy do sprzedaży po
radnik "Praca na świecie". Ad
resy biur pracy. Przyślij kopertę 
+ znaczek + 25 tys. zł. Barto
siak Wiesław Płock, Rutskich 
1/56

004363

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

S-8/32

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

004296

SPRZEDAM M-2. Płock tel. 
261-47

004303

SPRZEDAM ROBUR d iesel 
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

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

« K-40/92

TELERADIOVIDEO - prze- 
strajanie, naprawy, konser
wacje. Płock, Lachmana 2, 
tel. 36-617 
004367

Wydzierżawię sklep przy ul. 
Wyszogrodzkiej 38, tel. 271-09 

004375

Pomogę uzyskać pożyczkę 
bezzwrotną, koperta + zna
czek. 09-400 Płock skr. 63

004377

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

004333

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

004335

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

004337

Ziarno kukurydzy 
SPRZEDAM. Gostynin 35-44

• 004349

SPRZEDAM 15 haziemi, wtym 
0,5 ha stawów, budynek go
spodarczy, siła, woda w m. Ky- 
rówek, 10 km od Sierpca, Płock 
tel. 342-68 po 17,00

004355

SPRZEDAM działkę pracowni
czą 271-33

004356

edakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń

SPRZEDAM gospod ars tw o  
7,73 ha z budynkami cena 30 
min. Grodno, gm. Ostrowy. 
Wiadomość: Kierzkowski Eu
geniusz Ruszków gm. Gosty
nin

___________________ G-4/92

SPRZEDAM działkę budowla
ną 1,56ha. Jabłoński Stanisław 
09-414 Brudzeń Duży

004362

Pilnie SPRZEDAM tanio go
spodarstwo o pow. 1 ha z mu
row anym i budynkam i w 
G ozdow ie. Płock, Skłodo
wskiej 4/109, po 15,00

004366

SPRZEDAM 2 maszyny dzie
wiarskie "Ewa" o zdolności pro
dukcyjnej 250 szt rajstop/dobę 
/każda/. Wiadomość: Łódź 52- 
06-08 lub Bodznów 217 po 
18,00

004359

SPRZEDAM dom parterowy z 
zabudowaniami i działką 0,69 
ha. Rękawczyn 5, gm. Gozdo
wo. Pędraszewski Mieczysław

___________004370

SPRZEDAM blachę o grubości 
1,5 mm z demontażu rozdzielni 
/drzwi/wys. 200cm, szer. 60-90 
cm. Wypożyczalnia kaset vi- 
deo. Płock, Jachowicza 3a po 
godz. 16,00

004371

SPRZEDAM ias, staw, las, ma
szynę do przerobu pieczarek, 
wentylator. Gostynin tel. 34-41

004373

SPRZEDAM c iągn ik  
1982r. Dunal Wojciech, 
Borowice, gm. Bodzanów

______________004374

SPRZEDAM działkę budowla- 
ną 800 m kw. w Słupnie, 
tel. 125-81

004378

SPRZEDAM parterowy dom 
z działką. Płock 271-33

004379

SPRZEDAM działkę 400 m kw. 
w Kutnio, Krasińskiego 17a 
przy wiadukcie. Pabianice 
tel. 15-15-23

K-44/92

SPRZEDAM topole na pniu. 
Henryk Zieliński, Władysławów 
99-314 Krzyżanów

K-45/92

SPRŻĘDXM~pod Kutnem dom 
parterowy */5 pokoi, kuchnia/, 
budynek gospodarczy, działka 
1900 m kw. Wiadomość: Kutno 
Zamoyskiego 12/5 po 17,00

___________K-47/92

SPRZEDAM dom z budynkiem 
gospodarczym , samochód 
!FA W-50 po wypadku. Żychlin, 
Sannścka 17, Paweł Gajewski 

_______ K-49/92

SPRZEDAM^/oikswagenaJet- 
tę 19E 1600 cm sześć, z 1990r. 
Płock 310-87

0043S1

SPRZEDAM c iągn ik  T-25 
1385r. Rekuś Antoni, Aleksan- 
drowo, 09-440 Staroźreby

004384

SPRZEDAM pilnie Ford Escort 
1.6DC diesel 1986r. 63 min. 
Płock tel. 266-80, 240-72

004385

MLEWNIK walcowy podwójny 
c/300 x 1000 i odsiewacz gra
niasty SPRZEDAM. Łódź 
tel. 15-81-84

004389

□i

Sprzedam bardzo funkcjo-J 
nalną bazę produkcyjno- 
handlową położoną w 
centrum woj. płockiego. Te
lefon 247-35, 260-51 od 
pon. do piątku w godz. 7,00| 
-15,00

004392

P.P .H . "DANGO’ - Zespół Hurtowni
Płock, ul. Bielska 61, tel. 232-45,248'* 6 

czynne pon.-piątek 8,00-16,00, sobota 8,00-13,00

NAJTANIEJ - CENY FABRYCZNE!
1. Zakłady Celulozowo-Papiernicze SA w Kwidzymu:

H  papier - kserograficzny i maszynowy w ryzach
2. Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kostrzymu: 

duży wybór:
szary z atestem spoż 

torby handlowe
O  papier światłoczuły

3. IZ O P O L  Trzemeszno-możliwość dowozu na plac budowy.

H  materiały izolacyjne i pokrycia dachowe
eternit NF-9 /szary i malowany!

H  maty i płyty z wełny mineralnej 60x50
4. Cementownia Kujawy

CENY PROM OCYJNE - Buduj razem z nami:

i i  cement 350 /worki-520 tyś.t/ „ 
i i  wapno hydratyzowane /worki-530 tyś.t/

5. Bydgoskie Przedsiębiorstwo “LAS"
D LA  ZJADACZY CHLEBA I  SMAKOSZY:

11 grzyby: suszone, marynowane, sterylizowane, konserwowe 

H  konserwy: warzywne, z ptactwa łownego 

11 owoce suszone
U l pasztety z drobiu, z dziczyzny

i i  dżemy i kompoty: z owoców leśnych i sadowych 
marmolady, żurawina, borówka _

W INA  - czeskie, krajowe,CIN-CIN, PIWA-Zywieckie i inne 
ArtSzkolno-Biurowe, taśmy samoprzylepne, papiery 
higieniczne, Śruby, wkręty, nakrętki, trzonki do: łopat, j
szpadli, szczotek.______________________;_________  004364  ̂ p j

. -----  ----  -  .... ..-  " ^

SALETRA AMONOWA
Zakłady Azotowe Włocławek

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

PHU H E S K O N P
ul. Rembielińskiego 8 p.2G6 09-400 Płock

tel. 210-70 w. 248, fax 211-84, godz. 8,00-15,00

»  Telefony PANASONIC  
® Kserokopiarki CAN O N  
® Telefaksy CANON, PANASONIC  
® Maszyny do pisania OPTIM A  
9 Kalkulatory CASIO CITIZEN  
® Dyskietki, kasety do drukarek, papier ksero, fax, 

telex, taśmy, tonery, bębny, wałki._______ .__c-4-92

PIECZYWO 
FRANCUSKIE

na
i Osiedlu Międzytorze
j oferuje Klientom
a Sklep przy ul. Piaska 
i

Ilokal sąsiadujący 
a z zakładami fryzjerskimi[

004322|

Nowe polskie 
telewizory kolorowe

za 2,8 min!
Super anteny

Sklep RTV  
Płock, ul. 1 Maja 

Pawilon 31 fManhattan/\ 
Dostawa do domu!

'004372

u i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i ł i g i i s n i i i i i i i i i i u g E i i s i E u i i n i i i i i m i i i i i i H s i i i i i i s i i i i i i i i i i i i a m m i i i H i i i i i

SPRZEDAM pomieszczenie 
180 m kw. Kucharczyk 
Radzanowo 54

004394

SPRZEDAM garaż murowany. 
Gostynin 35-11, wieczorem

004400

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE

HURTOWNIA zatrudni akwizyto
rów. Wymagane wykształcenie 
średnie, samochód. Gwarantujemy 
wysokie zarobki. Wiad.: Płock 
tel. 277-70 wieczorem. 00440-
SIATKI ogrodzeniowe. Płock. 
Norbertańska, tel. 289-72. 004408
SPRZEDAM gospodarstwo rolne 
5,33 ha wraz z budynkami. Bro
nowo Nowe k. Płocka, tel. 138-90.

004111

Zakład Obsługi 
Urzędu Wojewódzkiego

w Płocku ul. Otolińska 10

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż samochodów:

1. Autobus Autosan H-9, rok prod. 1985, 
cena wyw. 45 min

2. Nysa M-522, rok prod. 1987, cena wyw. 20 min
3. Nysa T-522, rok prod. 1982, cena wyw.7,5mln

/po wypadku/
4. Wołga Gaz 2410, rok prod.1986, 

cena wyw. 15 min
5. FSO 1,5 ME, rok prod. 1986, cena wyw.l4,5mln

Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 1992 r. 
o godz,. 11,00 w siedzibie Zakładu Obsługi.

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

II przetarg w tym samym dniu o godz. 13,00.
ZO  nie ponosi odpowiedzialności za stan technicz
ny, ani nie uzupełnia braków.____________

/
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MOSTOSTAL 
EXPORT S.A.

00-926 Warszawa 
ul. Krucza 20/22

MBS

S\z a t r u d n i
na budowach eksportowych w RFN f

: inżynierów i techników budowlanych v——.._
z uprawnieniami ogólnobudowlanymi i dobrą 

! znajomością języka niemieckiego na 
atrakcyjnych warunkach finansowych.

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

10-21 6614-216, 6614-158.
SA-44

i:i:________

LIK W IDATO R  Spółdzielni Pracy 
"DAKO" w Kutnie
/wcześniejsza nazwa

Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy w Kutnie/

Kutno ul. Kar. St. Wyszyńskiego 11 zawiadamia o otwarciu 
likwidacji Spółdzielni z dniem 17 stycznia 1992r. i wzywa 
wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń i wierzytelności i 
w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na 
adres Spółdzielni lub do Biura Usług Prawnych 
ul.Narutowicza 20,99-300 Kutno. k-46/92

I

ifiUHH£XaBSKaS

I1 B U L A T Ó R I U M
_ KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA

Płock ul. Szarych Szeregów 23/26 tel. 359-54

^Książki o tematyce gospodarczej 1 podatkowej:)
V..

1/ Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepi 
sy, przykłady, komentarz 92r. /A.Chochołek/, cena 88 lys. zł 

2/ Podatek od spadków i darowizn /KChustecka/, cena 46 tys. 
3/ Opodatkowanie czynności cywilno-prawnych i dokumentów 

opłatą skarbową /KChustecka/, cena 48 lys. zł 
4/ Działalność gospodarcza w formie spółki prawa handlowegc 

i cywilnego /KKruczalak/, cena 46 tys.zł
SPRZEDAŻ ZA ZALICZENIEM  POCZTOWYM. 

Zamówienia prosimy kierować na adres Księgami /j.w. 
---------- --------- ------ — --------- TO3355------

Aii
' M '

I Płock, ul. Grodzka 11, tel. 265-14
OFERUJE SPRZEDAŻ

11 KSEROKOPIAREK japońskich R ICO II i NASIIUA 
Igj inowych i używanych/

*“ * i i  materiałów eksploatacyjnych 
SS H  części zamiennych 

SS H  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

H  papier ksero krajowy i zagraniczny 
Q  /A-4,A-3/

SERWIS R ANK  XEROX, M ITTA, CANON, 
m  ŚRODKI EKSPLOATACJI.

PONADTO:

|| □  faksy R ICO H

m  O  bindownice i termobindownice go
\ opraw książek, broszur, dokumentów itp. 

\\ O  pryporty i offsety 
□  maszyny do pisania 

^ [ I ]  notesy elektroniczne,
CU kalkulatory.

Hurtownia Muzyczna
i r ?!1 r

oferuje kasety magnetofonowe najlepszych firm
CU najniższe ceny 
CU ponad 2000 tytułów

□  "TAKT" już od 7800 '
□  pozostałe znakomite firmy już od 6.800

Sprzedaż w godz. 15.00 -19.00 
BRODNICA ul. Waryńskiego 8, teł. 63-01

004380 I  p y jM

na oryginalną i niedrogą kuchnię

do dobrze zaopatrzonego Drink-baru c j

•oo 2°° M T'na dyskoteki w piątki i soboty - 20

oraz dla młodzież}' szkolnej i studentów 
we wtorki i niedziele ze zniżką - 1900-2400.

Codziennie lokal czynny w godz.
SA-S0 *

B U R G E R  i
ul. Miodowa 8, tel. 264-62

K UPO N
uprawniający do 30% 
zniżki przy wstepie na

DYSKOTEKI.
w każdy piątek i sobotę 

w godz. 20-2, 
wtorki, niedzielę 

w godz. 19-24 
Z A P R A S Z A M Y

WSmmEMmam
Nowo powstała 

Hurtownia Odzieży 
Dziecięcej

”ŚMYK"
zaprasza

od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8.00 -16.00 
w soboty 8.00 -13.00. 

Płock, ul. Kalinowa 49.
004365

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami
ff

Płock, uJ.Kostrogaj 14

oferuje po cenach konkurencyjnycn 
do sprzedaży:

'^polistyreny wysokoudarowe bezbarwne 
i w kolorach
polietyleny, polipropyleny oraz wyroby / 
z tworzyw
szkło ogrodnicze - metaplex bezbarwne 
i kolorowe, grubości od 1,5 mm do 35 mm 
wymiary 1 i 00 mm x 1200 mm 
wykładziny podłogowe - ciekawe wzory 
płytki podłogowe 

wszystkie rodzaje farb i lakierów 
rozpuszczalniki do farb

□  środki do produkcji: aceton, toluen, ksylen, 
octany, ftalany 
lepiki: dacholeum, abizol, separbet, plaskit 

1 szkło okienne - różne grubości i wymiary 
szkło ornament - wymiary handlowe 
i typowe

i kit do okien !
I elektrolit 
1. kleje

M

F77 A TTT;'

i k

Hurtownia 
Ogumienia i Akumulatorów

w Rogozinie k/Płocka
^ - _______ J

oferuje w ciągłejsprzedarzy; 
po atrakcyjnych cenach

pełen asortyment opon, 
dętek i akumulatorów 
do wszystkich typów pojazdów 
sznurek polipropylenowy do pras. 

Płock tel. 136-11.

UMiejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej

w Płocku '

czasza.przetarg nieograniczony
> ; ąa najem lokali nitkowych w-Płocku

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 1992 r. o godz.9,C 
w  Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Krzywoustego 

Wadium w wysokości trzykrotnego czynszu liczonego* 
ceny wywoławczej mozg być wpłacona w kasie MZ< 
przy ul. Polnej 7 lub na konto w B G Z  O/W Płock nr 
SSH&5-9364-131.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do IX  
etapu przetargu wraz z regulaminem i umową nąjniu *  
będzie do nabycia, w M Z G M  przy ul. Polnej 7 

w  pokoju nr 3 od dnia 21 lutego 1992 r.
SA-55

>*

Przedsiębiorstwo
GOŁD-'HELLEN, w Kutnie'

'{Wytwórnia Pasz w Płocku, ul. Bielska 6b
uprzejmie informuje

iż z dniem 15.02.1992r. zostaje uruchomiona produkcja 
i sprzedaż pasz, koncentratów paszowych, śruty sojowej, 
mączki mięsnej oraz superkoncentratów.

Jednocześnie zakupimy każdą ilość pszenicy * 
paszowej, jęczmienia paszowego i kukurydzy.

Wiadomość: tel. 230-31 wew. 289 Płock, telex 83338 
lub tel. 349-65 Kutno_________  ______________  K-50/92

Przedsiębiorstwo
Drobiarskie

w Kutnie uLMickiewicza 70

ogłasza przetarg of©ograniczmy 
'na sprzedaż o/w środków transportowych:!.

1. Przyczepa sam. D-83 nr fabr. 11631, rok bud.
1981, cena wyw. 10.400.000,-

2. Przyczepa sam. D-50, nr fab. 40837, rok bud.
1978, cena wyw. 6.940.000,-

3. Przyczepa sam. D-50 nr fabr. 37492, rok bud.
1973, cena wyw. 6.940.000,-

4. Przyczepa sam. D-50, nr fabr. 11175, rok bud.
1979, cena wyw.10.410.000,-

Przetarg odbędzie się w 14 dniu od daty ukazania ■, 
się "Tygodnika Płockiego" w świetlicy zakładu o 
godz. 10,00. Jeśli przypada dzień wolny od pracy 
przetarg odbędzie się w następnym dniu roboczym. 
Uczestnicy przetargu winni wpłacić w kasie zakładi 
wadium w wysokości 10% ceny wywołania, najpóź
niej w przeddzień przetargu.

W  przypadku nie dojścia do skutku I przetargu 
II odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12,00 
po zniżonej cenie.

Zakład zastrzega sobie odstąpienie od przetargu 
bez podania przyczyn. Zakład nie ponosi odpowie
dzialności za wady ukryte pojazdu oraz nie uzupeł
nia braków. Pojazdy można oglądać codziennie w 
odz. 7,00-14,00.

SA-59

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe "R A K"
Ptócfyul. Sienkiewicza 13a, tel. 256-49

to

%

o  #

BYD G O SK IE  
K O NSO RCJUM  

! K A P IT A Ł O W O -  
IN W E S T Y C Y J N E  SJ  

INSTYTUCJA 
FINANSOWA 

wyspecjalizowana 
w transferach kapitałów.

A Mas* wolne środki finansowe,
$ A  Inwestycyjne.

A  Szukasz dobrej inwestycji? 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS —  

absolutna dyskrecja.
GWARANTUJEMY Klientom od powierzonego kapitału 

wysokie zyski liczone w stosunku rocznym.
Od kapitałów przeliczanych 

*; ★  3-miesięcznych — 42 procent
★  B-mioftięcjrnycb — 49 procent 

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

OPERUJEMY różne formy i sposoby inwestowania kapi
tałów, także indywidualne.

PROWADZIMY również doradztwo finansowe t wszelkie 
inne usługi związane z obrotem kapitałowym, a także 
powiernictwo majątkowe.

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

PR ZYJD Ź  DO N A S  —
JESTEŚM Y DO TW O IC H  U SŁU G .

Płock, «!. 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

r/rrjrr*
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W o r m a c j a  w u s

S 1991 R O K U
, ,Rą terenie

I S ^ Ł * . * ! ! . ^  p r i S o Wd„W, t ^ S f - j S e " * « » •  *‘ r w,ska ' O ^ l ™  W  «■ W_ , przekazano do użytku 1467 miesz 
p ^ w  gospodar^-h w ' tym 77 0 , P°wj,erzchni użytkowej*
W for,*tanowił Sektor nrvmtm; t l ł f L 1? kw- Spółdzielczość miesz-
mi°tów ‘ pZan^Ch było 4571

1991 r. Jo 4s™ ?L,,prywa„tliy' kaniowa przekazała do^Pro-ajśj 1' do systemu Recon i~orllow.a przekazała do użytku W 1991 r. w okresie wegetacji dark* narodowej za 1991 r wv
" f i a S ?” 0 Podm iotóSYS t o L T ,eS k t l 0 użyt“ *M » nie w y ^ p S y  T i n / S S o t  87 S88 osób. *’ * »
°gółu) n ^ ’ y  tym 1600 (95,3 proc nror- * ™ kw*’. tj* °  45 we* które w sposób zasadniczy • Przeci^ «  wynagrodzenie mie-
S ? « ^ W ^  , ! , . « > * * »  n ry Udział ^ S 5 Ł ^ L ? ? S . ^ S f c  " Pi 7.t?iyby„ , " a_ Uniżenie ich plo- S g g * .  PMStąwowycb

ROLNICTWO

PRACA

W końcu grudnia zarejestrowa
no 44922 bezrobotny cłu Ich liczba 
zwiększyła się w stosunku do ro- 
m ubisgłego o 22 tys. osób, tj. o 
104,3 proc. Liczba zgłoszonych 
rert pracy na koniec grudnia ud.”.

na
„ „  —- --- .5,9proc. .

Przeciętne zatrudnienie w sześ
ciu podstawowych działach gosoo-

wei r,, T  nf°rmacji 
J na koniec 19.91

łzbvŜ arń>.
pisano rL • ,suniec 1931 roku 

U . ! ! * " ' "  15318 rakła. 
flanc
dz°nych■

, S o % Ó̂ f .  budowlanych 
• ^on.ypł, ' usługowycb prowa- 

^ a ln o ś fn n  osobv fizyczne.

Aukcję

„7P, „  spółdzielczości mieszkanio- nowania. ' Plonv zbóż wyniosły £f«aIach 8°sPOdarki narodowej za
69 o r S c T '®  * * »  dt/Ła ' M »  wyfie « “ ' ’  .....................-  • ~
1931 „ *' do 9“’9 proc. w skanych w roku poprzednim o

w  k  ̂ . - 1.0 dt/ha (o 3,4 proc.).
budownictwie wjelorodzin- Znacznie wyżej niż w 1990 r 

rpL ,„:Dr“ ka2an?_ mieszkań: 918 w plonował rzepak. Jego wydajność

1991 r. wyniosło 1880 tys. zł (łącz
nie z wypłatami z zysku).

FINANSE

11 <3ziłvao|i"0ŝ  Przemysłową "prowa- K-nhTe w? * F utme* 135 w Gos- z 1 ha osiągnęła 25,Ó”dt/łia a” wTęc
d^cię t . ^ ł3dv- "  tym pm- Żychlinie^0 W W *  Wyższa niż w *>kp i
t ! > n i Z . <>b6w - , r n .  usługi S S o  ! £ _ dl/1ła J ?  *»•? « « • > •  O  w y i-

Wynik finansowy netto wszyst
kich przedsiębiorstw zatrudniają-

j_^ } vyżei 5 pracowników na
wyniósł 
jak po- 

wyka-
? k* y . \ ? r°,?ktowe bowtIV“ tU <,Mmn* wł,T 3‘  I « *  warunki pog"odoje‘ 'w~ ćz'aSie ™ ?B,trat.e,  1atl°  ,(52-» P™»->- Zna-

Rej, transporcie zarejestro- Nasze ♦ • wegetacji i sprzętu. 7 ' go‘?eJ na konjec listopada

^ M ,M6w 35, |^»^rSSSWnSS S
«1 £ 2  t o A l . l S S a U .  mematerial. dam iloScT S T /  ? * W « 5 * »  ” 'rPi« 1y W* ^ i Ł 5 <KOm‘. <*>•? » ” » • )  W W

zosta^htym sk1epów 3233. w ‘ po- nozn?,.es!acap:h .ubiegłego roku
^ch" (tt, !n “ jusach • niematerial- dem^/łn^ « r ^ L « ajU WZg,e' rioriy ziemniaków wyniosły 170 MWłVŴ , uroc.) przed-
f :(,zne barskie, stomatolo- to ’ r2̂ k.a âf 7Ch mieszkań dt/ha. a więc były niższe niż w ^Jm rstw wykazało stratę netto

a ^ e kl*. fotog-afirznu) c y iL l  (?k,u m>P^dnim o 22 dt/ha ( »  « ? ! ?  Kynrosla • «  młd zt
dow -estrowanych 1515 zakła- żytku n a ltS L ^ f.  11,5. P^>c-)-. Slabie i również plono.

lj1 ? f l ! ^ f ŻSZe zai n teresowan ie
i? hatnu 1 c!a?u iest d ri-fa in ^  T  2 szkoły podstawowe (w  Płoc- 
a  W i w Łącku) o 500 m ie t e a ^stn 

6(5 w
, porównaniu ze sta 
końca 1990

dzi
'rZ ,yZ”osłn r‘ ,iczba zakła-
W ,p9l0sła o 2719 ro 21.6 oroc.)

H j Dw ° 7 ^ nw !

^ r 5î di C?0t 7 ^ t ^ n 7 h  ° T& zieZ

^  ? ^ l ^ ^ S ; Cnha f w 3zakła- 
zatrudniają- 

pracownikóy7 była

(o .7 0 1 , 0  mia zł. Nai-
-- --  - ,. wa.UJCI ,0w„,™ muno- gorszy Wynik finansowy odnoto-

tec7nrv««-iaS vo«1‘,aCe- °biekty uży- wały buraki cukrowe. Z 1 ha u- )vano w Przemyśle maszynowym 
teczności publicznej: z jrttM . 324 dt (w i m  335 dt) i S S T  ^  *  1 »  P^emyśle

jest to mniej o 11 dt/ha (o 3.3 7  m 82 mld zł),
proc.). O znacznie niższej produk- „ Przemysł  paliwo-

/o

Vs L

!7  r!

AKAPIT“

L

p>ch p B . n ł o ; ^  
bV *  I9g?0wyzef 5

, , miejscach,
przedszkole w Łącku o 60 mie i

scach. j

— przychodnie lekarską w Płocku 
o 12 gabinetach,
— dom pomocy społecznej w Za- 
k^zewie o 60 miejscach.

TRANSPORT
• isgj r 1 ” uiacowników była W wyniku , -s § r- utrzymywała się ten-

o iooarunkach Porówny- przemysłowe! J 5  ,Ukci dencja spadkowa w chowie bydła
mniejsza niż m o n S S ^ * ^  £ ? *  ̂ zrostowa w chowie trzody

areału upraw. W 1991 r. burakami J70 p‘ “e,? ystł sp» zvwczv 
obsiano 18 239 ha, a więc mniej aż k„’!L  :Ą  zK Efekt f m 
o 5424 ha niż w 1950 r. budownictwi
.Wyniki reprezentacyjnych soi- P z*’ w - - - . . ^ „ muvvJC 

sow pogłowia zwierząt gospodar- :o pym minus 21,9 mid zł, nato- 
s.cich wskazują, że w ciągu całe- m!aSt w budownictwie produkcyi- 
go 1991 r. utrzymywała* się ten- n(^isługowym plus 29,4 mld zł

”  .transporcie za 11 miesięcy br.

plus
finansowy w 

wyniósł plus 11.9 
z., w tym w budownictwi

0
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chowie trzody odnotowano wynik- finansowy do-

Rłdow nictw o

^Z?;^ds,̂ biorst
" " " "  oublieznum i 5Decjałir.o. wyrósł'’ ™2? a"k w  i y Z T ^ S Z S o

zp£VTZU rteuS ł-S 1 A^yH:
« »kl !,a|atnbSĆ I  h; i i 7 ° " a,y rarowno ogólnvm cbulisn-em (o 15,7 Dcuc.) ?S' 1

C Jvk°0~ ,™<> ^ Ł S  P ^ T Zrl, S Sckr .r .'Di. s°y>veh ,ak srodkow fi- stopniu niż dotychczas r n V . It m .. 1 r* były «

,nAw,ekS - a- T ~ -  S4S „ T i
o J ^ ^ b io r s tw a  budowni- z w l a ^ h  ^  ~  bo 0 I?I.S proc. średnik c l

,, . °Pr. (jer)
(dsne nieostatsczne)

wa budowlane ze

i , ś * r - i « 3 s  «  s . r t t . - ; , Ł > = a  » ? ( • =  ~ „ ? v “ £
5? > f i ^ łym roku w gospodarce S ln S n  i i ° f odów tajnych Odmiennie kształtowała cję wc» .

M a « ł  W ” ektart h„d j2 l ł ! r  « ™  »™ w !«kW K , W a . W v teJ  b ™  ^ , 5Ktarh bu<5own’C- rfagu iWI r. „ m  {ys. „ , ą 4er6„  s , T l i ,  ( , . " ” 'ez

( ™ 7 htu % K l'"BJna“ ąT od : “  ’4 « «

\
tys. pasażerów, proc. średnia cena żywca.

4 tvs. 
o 18.1

Firma kupi 
1-2 ha ziemi 

w okolicy 
Płocka

tel. 299-83 w
, godz. 8.00-15.00.
J SA-56J

Poziomo: 1) roślina, symbol słoń- mą udział \y. losowaniu nagród 
, 1 niewrunos-ci, 5) cielęcy lub książkowych, 

woiowy, 7) tkanina wsypowa. 8)
opusty, bonifikaty, 9) rodaczka lub ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
rodzaj makaronu, 10) okres w dzie- NR 5 •
itS ,M 13) urAŁa* ni,echeć. 14) afry- Poziomo: 1) sójka, 5) kopa, 7) 

s‘oI,AA 19) związany z radni, 8) magia, 9) gąsiorek, 10) 
roimctwem 20) amerykańskie gó- rodeo, 13) kosz, 14) Dakota. 19) 

leczenia prądem. wełniak, 20) Paul, 21) obligacja, 
nPi T T s  L  • wa?sty a, faF y olei" Ponowo: 1) szmaragd, 2) jagod- 

?  Teł1lt  boda'nJQrn ku’1_ nik’ 3> aragonit, 4) Odys. 5) kilof, 
d'!dA^?Ó0Tait“ ,reĈ xCb' 3) ?ęby prze~ 6) Paweł. U) koniec, 12) szakla,
p r a y b o c z n a ^ h ? J * ,ę Z®Fkia 5) 13), ats^  16) Oslo. 17) awal. 18) przyDoczna Ju d  pożarna, 6) normy głóg.
motrame, łjfl l )  nie podpisany list, _ .Za prawidłowe rozwiązanie krzy

żówki nr 5 nagrody książkowe wy-
losowaii:

1- BARBARA GÓRCZYftSKA,
zam- 09-402 Płock, ul. Reja.

2) MARIA i WŁADYSŁAW KO-

!-■-) ... i Mazury, 15) sznurek na 
sycony orochem, 17) skala pod
wodna. lo) jezioro w Ameryce Pin.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dn- od daty ukazania się numeru
(P łc i?  c ł? f?  p adresem redakcji PER, zam. C9-400 Płock. ul. Skło- 

10̂  S.airy Rynek 27) rozwiążą- dowskiej
" ; l f a ka$ kacb pF zt0wyoI? 2 d0‘  3) JE][lZY ż u k o w s k i .piskiem „Krzyżówka nr 8” , wez- 09-407 Płock, Vl. Lachmana,

zam.

BUjlfeUadąibfaaigagniâ  ̂ aCT3gwr?-?r̂

fryzjera. Lew zerka w Twoją stro
nę.

WAGA (23.IX—23.X)
BARAN (2i.ui—20.IV) w  środę musisz podjąć decyzję,
Tydzień nerwowy, ale zachowaj b.tóra skomplikuje Twoje życie oso- 

spokój i nie pozwói wyprowadzić sie biste. Nic jednak nie stracisz. Dużo 
z równowagi. Tyiko z pozoru jest to możesz odrobić w piątkowy wieczór, 
niemożliwe. Sprawy sercowe z By- Staraj srę być miły. A może poda- 
kiem nie ulegną zmianie Będzie tak ruiesz mały prezent? Dzień szcze- 
jak dotychczas, a może nawet go- Sumie udany to sobota, 
rzej... w środę otrzymasz zaproszę- SKORPION (24.X—22.XI) 
nie na przyjęcie towarzyskie. *

P.YK (2t.IV—21.V)
Oj, narozrabiało się, narozrabiało

Od połowy tygodnia nieoczekiwany 
przypływ gotówki. Pozwoli to rozpo
cząć realizowanie pewnych inwesty-

i r  Ś
eK, |

0 N

femierz
jkorkozow icz

I  ^tmJfkn?rai ąC0’ ! Ie Chyba powodowana ambicją.
łednak. że mi o htą *sprawą ?łowy- Cieszb sięszłośd >ra P°wiedz>aias, bo to uspokaja mnie na przy-

Więc naprawdę nie czujesz do mnie żalu? 
w a r t o ^ b i ^ S o  ° b0,e 0 ‘ ™  tocytocie. bb nie

dto* f  nogfaskąjąagr'ooAn ite k u ? tVm marfwi,ara”  -
J t»”  E i!!2S l lwy Aest spowodował. Że objął ją ramieniem i

r Inku sob1ehfVlsar^« n i f l  0l;a ZaS nrz>'cia^Qla dłonią ie?o gir- 
ną> de n0ąąW nkalaiacefoleS " ,e bre" " »  si«  ^  * * -

W pobliskich zaraślach nadal ćwierkała

Teraz tego gorzko żałujesz, ale pew- Cdi domowych,'o których mogłeś tyl
nych spraw nie da sie iuż orkrurńH* ko marzyć. Rak będzie chciał sko

rzystać z: okazji. j, pożyczyć trochę

U](J si<J w st^*iarze'% rzaciła cicho, opuszczając oczy.
"  Jak £  it0apnku do ciebie w porządku.
*- nq *kaiP. to rozumieć?
T02dradSaś?POniekąd**' Ja Cię zdradziłarp-  

OtIT wypowiedziane słowo, zabrzmiało przerażeniem.
enia g(jvż?i 1Sk C1 Powiedzieć... To bardzo trudne do wyjaś- 

Gęt ^itho tr. ê r0uU?'5er̂  iak sie stało- 1ak do tego doszło, 
kat, r nadal „»•> °fâ dz s'^ na bardziei dokładną wypowiedź. — 

Walek iod,. zach°wać spokój, chociaż miał wrażenie, ie
dF Właśni utkw>ł mu w przełyku.

WPiej DreQiiStaram- siQ zdobyć> ale mi wstyd. Uległam jakiejś Jt.i ‘ " ' i -  a może nawet hinno^ie J

(odcinek 17)

Nie

'yybi

śy^atła^a^wpadaiace n w l ° ńfna Podłodze szeroki pas czerwonego

g g s F  F t g g g ;  s s r  s s

tylko w c k t  ftain  ;  etapów../15 a* ” c ' B°  w  r« “ 5’wistości. to

~ Ł s r s s s :  ^
HtZrZ . padzleję. ze przekonam sie o tvm i to iuż chvba nie- 

-  od3ti‘wi' szklankc-
dzilłania*.WiękSZyCh trudnoścL Na kdka tygodni mam swobodę 

~  odmówił pomocy?

7S* " kaSZ u sPra wied I iwien i a. Któż to był ten twój Pewnvch zdareeń^^SSośdfby ̂ C° d°
T » , ,

I I  przyzwolenie... -  mruknął ironicznie.

Już

spraw nie da się już odwrócić.
Koootnie spotkanie z Wagą wprowa- . .
*m Cię w jeszcze większe przypnę- Pl£ntędzy od Ciebie. Uważaj, to nie- 
bienie. Zapomnij o wielu sprawach u«c iw y  partner, 
choć nie przyjdzie to łatwo. STRZELEC (23.XI--21.XII)

BLIŹNIĘTA (22.V—21.VI) Jesteś zmęczony i przygnębiony-
Nadchodzący tydzień będzie wy- Stuesy mogą odbić się niekorzystnie 

magał zwiększonego wysiłku i mobi- na Twoim zdrowiu, z którym i tak 
lizacji. Wreszcie uda Ci się doprowa masz problemy. Pod koniec tygodnia 
dzić wiele spraw do końca. Sam z wszystko się unormuje, bo i do Cie- 
siebie bardzo będziesz zadowolony. W bie uśmiechnie się los. Wizyta Ba- 
sobotę możesz pozwolić sobie na nie- rana nie sprawi Ci kłopotu, a ra- 
wielkie przyjęcie w gronie najbliż czei wprawi w lepszy nastrój, 
szych. Dobry znak -  Rak. KOZIOROŻEC (22.XII—20.1)

RAK (22,VI—22.VII) Szczęście będzie sprzyjać w spra-
Sprawy sercowe powoli zaczną się’ wach uczuciowych. Za to w pracy 

układać po Twojej myśli. Baran ‘zro- niewielkie zamieszanie. Nawet r.aj- 
zumie, że tle postępował i dojdzie p-iżsi przyjaciele zazdroszczą Ci a- 
do zgody między Wami. W pracy wansu, choć niedawno gratulowali 
możliwy awans bardziej niż kiedy- Jeśli myślisz o urlopie poza domem, 
kolwiek. Przyjmij wszystko na spo- zacznij już odkładać pieniądze, 
kojnie, bez emocji. Pamiętaj. *że WODNIK (21.1—20.11) 
oprócz przyjaciół masz jeszcze i wro- Zakochane Wodniki mogą w naj- 
£ow. bliższym tygodniu powiedzieć sobie

I.EW (23.VII—22.VIII) sakramentalne „tak". Gwiazdy wróżą
Plany, które snułeś z Rybą, zaczną długie i szczęśliwe życie. Jeśli 

nabierać realnych kształtów’. Nie szykujesz sję do podróży pamiętaj o 
wszystko się jednak spełni, ale po- dokumentach Szczególna uwagę 
trzeba na to więcej czasu. Zadbaj o zwróć na portfel. Czasem okazja czy- 
zdrowie. Przebywaj częściej na świe- ni złodzieja. W  piątek imieniny Ba- 
żym powietrzu. A może trochę gim- rana — nie zapomnij! 
nastyki? Dobry dzień — czwartek RYBY (21.11—20.III)
Z PA^NZW 2 3 VBT_7 > m dnik' „  NIieoc?ekiwanie otrzymasz pomoc od

O sta tn io  * , . Raha- Ucieszy Cię ona bardzo, ale
nv A n f n i l 8 6 trochę przygnębio- nie zapominaj o rewanżu Dobrze 
flY’ cnoc me mar: powodu, by obno- wiesz, że „przyjaciół noznaie s5e w 
o k r z - fk a r n ^ t  minę. Skorzystaj z biedzie”. Na przyszłość pomyśl może
b S z i  DostaraS VemftJialU‘ l erŚli SiA °  pracy zleconeT W  ten sposób mo- f 75 ”5° * — możesz zabłysnąć, zesz odbudować swój skromny bud-
ale do tego potrzebna jest wizyta u żet. Dobry znak -  Strzelec

'O n; , ^  zaczniemy 
A k?i? był żaden on... 
On- 02 Zatem, u Ucha!

-  ? Ra-  
^or!°hieta?! -

wreszcie wybuchnął.

A  ̂ (i Vra zam;-k , VKrzyKnąf 2e rumieniem, 
k S ’a,?hv w odpowiedzi skinęła tylko głową. Dopiero po chwi- 
o' N lvwaP!U fcoleinego pytania uzupełniła:
44  ̂ V#rhv l vt.a ’- (  hyba ją u mnie poznałeś, bo ostatnio prty-

ó ^  t -j ,SI? Rotmanowa — ”  —  - --- -

^ F l ha_C2yF . ^  dasz ?obię radę, bo ze mną zenyała kontakt __■“ . “ ““ do ze mną
akt. mimo że ze wstępnym oporem dałam sobie radę.
Z  a s a ?  ‘ ™d.n,#ł“ ? d0 z^ rda- tvm jest smaczniej.isza...

Ha W f
2 kol,

.... - woiud, ivni
O s t a t o u e  Mznane^ niepowodzenie będziesz sobie mógł Do

mkach...
r wvznania wywołało nieoczekiwaną reakcję bo t0 samo! pr,vcnn̂ c n^ lG rozzłoszczony. __ To jednak ni?
T unio, - Pał śmiechem.

? ?  S * g ą —°uzuoełnfła WłaśdcieIka * * * » w innych, b a b ie j  ^ a j a ^ h  w S a ? 6
°skarU2UDpł” :— * - uzupefn“ a* . Ber: *aski! — prychnął nagle rozzłoszczona -r« i

8

'v ocza|? ĉ‘e sob,e romansik?! — zawołał z błyskiem rozbawie- 
To _F°ra z oburzeniem aż usiadła na kocu.

prychnął nagle rozzłoszczony, 

sie • raz*e uzyskasz jakąś rekompensatę... uśmiech-

billem sio łv,kf> śmieszy?! _  zawołała z pasją. — A ja e?up’'a 
rh,,. vrn ' potępiałam, pełna wyrzutów sumienia! Zatem 

u*kar ^  ”a musze cie obchodzić! •
rąjTi nl^ 201117 â reakcja, raptownie spoważniał.

P hvł .tv!ko obław odoreżenia no rozpaczy, jaka
A n° twoim dość i^dnoznaczmTn ywznaniti!

"hT- ^et>a2C ?azdrość nie wchodzi w rachubę? 
ór, aa ł dnmi n,eco ochłonąłem, zaczyna mnie nachodzić, ale 
W  2bip s: esz^a pobłażania Jeszcze trudno mi sprecvzovrać to 
rort,^o|r)v p *woia przygoda raczej chvba mnie bawi. Nie jestem 

ciekawości jak do tego doszło? Skąd u ciebie tego 
tę- n '.''hania?
 ̂ ^ TTlsi •

^Dł, VvJam mou7V °  ^dnym upodobaniu! — zaprzeczyła ostro.
Sama • Dr7er’ez> ze wywierała na mnie jakiś dziwny 

hia ł . Ą n'^ wiem skąd rodziła się we mnie ta zaskakująca 
hlnW łamn,e iuż od poczptku iei usiłowań zbliźe-
flią t.flóra? • - _pozbaw>ona woli, chęci oporu, przeciwnie, ogarniała 

ona *«"»*»*>  nowych wrażeń. Może istot-
-  r ć ialk!T *do,nPŚc! błonotyczne? Trudno mi nawet teraz
^ | _ do teso doszło?
-  , aada' obawiasz się jej wpływu?

Jfllt }.°  trwałam  z nią!

nęła się cynicznie.
EdvtabS?e *doIam te sarenk? «°olować!

ćiłfoboiętnie? y 3 teS° łematu- Un5os!a z foela i rzu-
— . Daj swoją szklankę, naleję nową porcję, bardziej

°rzvięła?

zimną...

® t̂a przymały się na skraju niedużej polany, dziewcze- 
S1Q 2 n5ch nibv ró1 kolorowych motyli napełniaicr

^  na pary fTozn^sS^b laSU* .up” ednło -̂staliły. że rozbija rozproszą, by wza.iemme nie wchodzić sobie w dro-
TAtl* 54 «  Prl eZ 0 soorów ° l,tsatrzona jednocześni® zdobycz 
Ty - 3 g & g_.?P-?MttT» W * .  Wory. z uśmiecLml, lez®',en Pipie pod swoie opiekuńcze skrzydła?

-- Niestety, juz umówiłam się z Baśka.
s ł T O ^ c o I h 2 w n 'a!e wymieniona właśni zbliżyła się i siyszac o co chodzn pospieszyła przyjaciółce z pomocą*

u ^ nnEvUtn̂ "rSCL0md '̂ Ł  1„iS„T ,ei SyB”a“ W- ^
pr6l„w "!Tm ?e«,owad?le S,a" ie- a ' 7CTa'  raoie daó 1 « •  -

~  Nie chodzi tylko o sygnał, o  łobuzów nawet w lesie nie-

DALSZY CIĄG NA STR. 12
W l>5 'z i r a i^ ^

PORADY PANNY ADY
NIE MAM 

DZIEWCZYNY
Droga pani Ado! Jestem pełen 

podziwu dla Pani. że z każdym 
znajdzie Pani wspólny język, coś
doradzi i pomoże. W związku z ciwość i poszanowanie drugiego 
tym zyczę wytrwania w dalszym człowieka.
redagowaniu „Porad” . W związku z tym za waszym

Kiedy czytam tę mhrykę stwier- pośrednictwem czekam na listy od 
dzam jak banalne i błahe są nie- dziewcząt, które w pełni zgadza- 
które sprawy, z którymi czytelni- ją się ze mną i być może wśród 
cy me mogą sooie poradzić, a za- nich poznam tę jedyną o której 
razem iafcze dla nich są ważne, marzę. Mam tylko jeden warunek: 
- ;YC JnSz.e *°. co niczym musi to być dziewczyna naprawdę
me_ będzie się rozniło od mego ładnej, naturalnej urody 
stwierdzenia.

Bardzo mi leży na sercu prób- DAREK
Iem dzisiejszej młodzieży. Spora
jej większość, zarówno dziewczęta • Od Ady: Tak jak już pisałam 

\ cbi?bCy' t0 - ^ Z',e be2 r°zu- wcześniej, nie możemy naszej ru- 
mu ambic ,!i. wśród których do- bryki przekształcić w biuro ma- 
mmuje tylko szpan, chamskie za- trymonialne i pośredniczyć w wy
chowanie i próżniactwo. Liczy się mianie korespondencji cza-
Cztż ' nie czJawi'e,k- przvzna5e. Odchodziliśmy od
Czyz me iest tak? tej zasady. Na marginesie -  wy

to . . . magania masz duże.

problem Otóżemai^ponJdS25 Ta f ^  1est sam°to_ych, o czym
do tego jestem niebrzydki, bez na- dzaca do k^res?ondencła hacłęk?” losów a mimo fo dząca do naszej redakcji. Własma
W  dziewczyny. Po PfmC  S k S m  0 niCli ■

rkr ' Ł  ̂się poznać Dla mnie m w l* ™  L męc bTksmy zmuszeni impre-

J i t S S A  3 -5W S3 °? ’w  S S 5 : ie . s
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PROGRAM I

8.03 „Dzień dobry”
8.45 Wiadomości poranne
8.55 „Domowe przedszkole”
9.20 Zimowe Igrzyska Olimpij

skie Albertville ’92 — narty — 
sztafeta mężczyzn

12,00—18.00 Telewizja Eduka
cyjna

13.15 „Tik — Tak” oraz film 
z serii: „Przygody Kaczorka 
Kwaka”

17.05 Język ang. dla dzieci 
(4)

17.15 Teleexpress
17.25 „Narodziny firmy” (8)
17.55 Familly album
13.20 „W Sejmie i Senacie”
18.35 „Królik Bug,s przedsta

wia”
19.00 Skarbonka Jacka Kuro

nia
19.15 Dobranoc „P if i Herku

les”
19.39 Wiadomości
20.05 „Tomas Garriąue Ma

sa ryk — pierwszy prezydent 
niepodległej Czechosłowacji” 
— film dok.

21.05 ..Listy o gospodarce”
21.35* „55”
22.00 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertville ’92 — hokej: 
1/4 finału — fyżwy szybkie

23.39 Poezja na dobranoc

PROGRAM II

7.39 Panorama
7.10 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa ’
8.10 ..Telewizja biznes”
8.35 „Denver — ostatni Dino- 

*aur”
9.09 „Świat kobiet”
9.25 „Pokolenia”
9.45 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język fran. (16)
1310 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertville '82 -  hokej 
— slalom gigant mężczyz'- —
b’eg sz lat';1* io komb-nacji n
druz. -- łyżwy szybkie 1 km
mężczyzn

16.30 Panorama
16.40 ..'Pokoleń.a”
17 05 Przegląd kronik fiimo-

v;vch 
17 35 „Pod wspólnym da-

chem” (311
18.00 Program lokalny
18.30 Moja modlitwa
13,50 „Artysta ; jego świat”
19.20 „Rozmowy o Rzeczypo

spolitej”
19 30 Język ang. (19)
20.00 '„Non stop kolor”
21 00 Panorama
21 75 „Ekspres reporterów” 
.21.55 .Chwaty starczy, dla 

V • /•/-•ich” tri'. . 2 .. w  ' :
•yvr0 „Toksyczni rodzice”
24.00 Panorama * * * * * * * 8 * * * * 13

PUPGRAM I

8.00 „Dz.eń dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole” 
9.33 ‘„Giełda pracy — giełda

szans”
10.03 „Dynastia”
11.59 Wiadomości 
12,00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna
16.15 Kino nastolatków „'Wy

chowawca” *
16.40 „Sami o sobie”
17.15 Teleexpress
17 35 „Defekt mózgu”
17.55 „Klinika zdrowego czło

ny eka”
18.15 Świat Bronisława Lin- 

kego
18.30 „Rewizja nadzwyczaj

na”
19 09 Reportaż
19.15 Dobranoc „Niesforny

misiaczek'1 
19 30 Wiadomości 
2,0.05 „Dynastia”
21.00 Stud o /lemat”
21.30 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie A?bertvil!e 92 — hokej 
b-2 • a-3 -• łyżwy figurowe — 
solistki - hokej a-2 ... b-3

24.00 Poezja na dobranoc

PROGRAM II

7.39 Panorama
7.40 „Rano”
8 00 - Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 „Ulisses 31”
909 „Świat, kobiet”

,9.25 ,,P kolenia”
9.4? Rano” .
10.09 CNN'
10.10 Język niemiecki (19)
13 00 Zimowe Igrzyska d r o 

p i 'k  e Albertville ’92 — sla
lom g gant knb et hokej b5 — 
aS biathlon 15 km kobiet

15.25 Powitanie
13.30 Panorama
18.40 „Pokolenia”
17.00 Losowanie zakładów 

gigr liczbowych Totalizatora 
Sportowego

17.05 Magazyn ekologiczny 
17'25 j „AUo, allo” (14)
18.CO Program lokalny
13.30 „Era nuklearna” (7)
19.30 Język ang. (491
20.00 „Wszystkie barwy reg- 

gae”
20.40 Obrazy... Mariusz Miko

łajek
21.00 Panorama
21.25 „Akt przemocy” — film 

Sab prąd USA
23.10 „Reduta” ’
24.00 Panorama

mmm
PROGRAM I

8:00 „Dzień dobry”
9.CO Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Przyjemne z pożytecz

nym”
9.50 Zimowe Igrzyslka Olim

pijskie Albertville Tf2 — sla
lom specjalny kobiet — biat
hlon 20 km mężczyzn — łyżwy 
szybkie — 10 km mężczyzn

13.15 Dla młodych widzów: 
„Kwant’

17.15 Teleexpress
17.35 „Telemuzak” — maga

zyn muzyki rozrywkowej
18.10 „Laboratorium — naj

większa tajemnica”
18.30 „Podróże do Polski” — 

reportaż
13.50 Magazyn katolicki — 

Zdarzenia
19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.05 „Gliniarz i prokurator” 

(3; — serial kryminalny prod. 
USA

20.55 „Decyzje” — program 
publicystyczny

21.15 „Pegaz”
21.55 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertville ’92 — ho
kej — łyżwy szybkie

24.00 Family album — ame
rykański kurs języka angiel
skiego

0.23 Poezja na dobranoc 
PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 „Ra,no”
8,00. „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 „Nowe przygody He-

-Mana” — serial prcd. USA
9.00 „Świat kobiet” — ma

gazyn
9,25 „Pokolenia” — sona!

prod. USA
9.45 „Rano”
10.C0 CNN
10.10 Język, angielski- (19)
13.50 Zimowe Igrzyska Clim-

pijskie Albertvilie '82 --  ho-
kej o 1! miejsce — slałom
specjalny kobiet

13.25 Powitanie
18.30 Panorama
13.40 „Pokolenia” — serki

produkcji USA
17.05 Reportaż
17 35 „Zrobiła się piątka” (2)

— serial komediowy prod. an-
gielskiej

18 09 Program lokalny
13.30 „Polacy” — pref. Bro

nlslaw Geremek — film do ku-
mentalny

19 30 Język francuski (15)
29.00 „Dworek” — renor taż

Stanisława Zajączkowskiego
21.00 Panorama
21.25 „Bez znieczulenia” _

program Wiesława Walendzia-
ka

21.40 „Światło dnia” — film
fab. prod. USA
. 23 30 P-ismó; hjpermuitimer
drolno -'Marcina-• K; ........

■24 .GO i Panorama

PROGRAM I
8.00 „Dz.eń dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 Szkoła dla rodziców”
10.00 „Bill Cosby Show” 

(ost.) — serial prod. USA
11.50 Wiadomości
16.15 Dla najmłodszych:

„Ciuchcia’.’
17 05 Język angielski dla 

dzieci (5)
17.15 Teleexpress
17.35 „Prawo prawa”
17.45 „Tele — audio — vi- 

dco”
18.10 „Bill Cosby Show” 

(ost.) -  serial prod. USA
18.35 „Raport”
19.00 ..Reflex’ — program 

publicystyczny
19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.05 „Szpieg doskonały” (6) 

— serial sensacyjny prod. an
gielskiej

21.05 „Polskie Z og”
21.20 Zespół publicystyki

„Zapis* przedstawia...
22 00 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albbrtyille ’92 — łyż
wy figurowe — solistki — ho-. 
kei‘ 1'2 finału

24.00 Poezia na dobranoc
0.05 „Noc z gwiazdami”  —

program rozrywkowy ze’ Szcze
cina

PROGRAM II
7.30 Powitanie
7.40 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 ..Lucky Lukę” — „Mia

sto Daltcn” — serial animo
wany produkcji francuskiej

9.09 „Świat kobiet” — ma
gazyn

9.23 „Pokolenia” —  serial 
prod USA

9.45 ..Rano”
10. CO CNN
10.10 Język angielski (49)
13.25 Powitanie
18.30 Panorama
18.40 „Pokolenia” — serial 

prod. USA
17.00 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertville ’82 — bob
sleje — czwórki — narty 30 
km kobiet — hokej — hokej 
1/2 finału

18.00 Program lokalny
18.15 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertville ’92 -  bob
sleje ~ czwórki — narty 30 km 
kob'et — hokej r- hokej 1/2 
finału

19.30—21.00 Program regio
nalny

21.00 Panorama

21.25 Zapraszamy do Dwój
ki \

21.30 „Parnell”  (1) — „Spot- 
I kanie” — serial prod. angiel
skiej (cżteroodcinkowy serial 
biograficzny)

22.25 „Obrazy, słowa, dźwię-
: ki”
/ 23.25 „Klub jazzowy Dwój
ki (1)

24.00 Panorama
0.10 Klub jazzowy Dwójki /2)

PROGRAM I

7.30 Program dnia 
7.35 „Wieści”
8.00 „Rynek — agro”
8.30 „Na zdrowie” — pro

gram rekreacyjny *

8,59 Wiadomości poranne
9.00 „Ziarno” — program re

dakcji katolickiej
,9.25 „5 -  10 — 15” — pro

gram dla dzieci } młodzieży
10.00 Język angielski dla 

dzieci (6)
10.05 „Wojownicze żółwie 

Ninja”
10.30 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertvilie *92 — bob
sleje — czwórki — slalom spe
cjalny mężczyzn

12.00 Telewizyjny koncert 
życzeń

12.39 Wędrówki dalekie i bli
skie

13.00 $vv ątynie przyrody” — 
„Park . Evcrglades w Kalifornii” 
film przyrodniczy prod.- fran
cuskiej

13.25 Walt Disney przedsta
wia: — „Kacza opowieści” — 
„Nowe przygody Dary'ego 
Croeketa”

14.45 z mowę Igrzyska Olim
pijskie Albertville *92 — łyż
wy figurowe -  pokazy mis
trzów — . konkurencje poranne

17.15 Teleexpress
17.35 „Z kamerą wśród zwie

rząt,”
17,55 Magazyn sztuk wizual

nych — „Oko”

18.15 „Angielska limuzyna”
(5) — serial prod. francuskiej

19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie Zoo”
20.20 „Zmień kapelusz”  —- 

film fabularny prod. USA
22.00 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertville *92 — hokej 
— mecz o piąte miejsce , —■ 
łyżwy szybkie — hokej -— 
mecz o trzecie miejsce

0.05 „Wyzwanie” — film fa
bularny prod. USA

PROGRAM II

7.30 Panorama
•7.35 „Kaliber 92”  _  wojsko

wy magazyn publicystyczny
o.00 „Ulica Sezamkowa”
9.00 Magazyn telewizji śnia

daniowej
9.30 „Góra szybowcowa”
10.00 CNN
19.15 „Ona” — magazyn dla

kobiet
10.40 „Tacy sami” — program 

w jeżyku migowym
11.00 Polska Kronika Filmo

wa
11.10 „Rok W „Problemach”
11.35 „Klub Yppies? — 

program dla młodzieży
12.CO Zimowe Igrzyska Olim- 

pjskie Albertville’ 92 — nar
ty* 50 km mężczyzn — hokej —. 
mecz o 7 miejsce — slalom 
ŚRecjflny mężczyzn

1,4.45 „Wzrockowa Ista prze
bojów Marka Niedźwjeclticgo”

15.20 Program dnia
15.25 „Camerata 2” — maga

zyn muzyczny
13.25 Losowanie' zakładów 

gier liczbowych' Totalizatora 
Sportowego

13.30 Panorama
18.40 „Chmury nad Europą” 

film tabularny prod. angiel
skiej
1C.C0 Program lokalny

18.30 Magazyn „102” — je
stem za... Adam Michnik

19.00 „Seans filmowy” — 
program Ewy Banaszkiewicz

19.30 „Rodacy w Turcji” — 
reportaż Iwony Meu.s z An
kary

20.00 W rocznicę urodzin 
Fryderyka Chopina

21.00 Panorama
21.25 „Słowo na niedzielę”
21.30 „Biało i czarne kla

wisze” — fotografię Ewy Ru
binstein

22.00 „Jackaroo” (3) — serial 
prod. australijskiej

22.50 „Madame Irene” — Ro
manse Aleksandra Wertyńskie
go w scenerii Teatru „Na wo
dzie”  w Łazienkach narracja: 
Bożena Szymańska i Tadeusz 
Borowski śpiewają: Alicja
Majewska, Bernard Ładysz, E- 
milian Kamiński
24.00 Panoiarna

PROGRAM I
7.55 Program dnia
8.00 „Tydzień”
9.00 „Teleranek”
9.55 Język angielski dla dzie

ci (7)
10.00 Kino teleranka: „Opera

cja Mozart” (1) — serial przy
godowy

10.30 „Żółta rzeka” (1) — se
rial dokumentalny tprod. japoń
skiej

11.20 „Notowania”
11.45 Telewizyjny k-oncert ży

czeń
12.15 „Annie świata” — woj

skowy program publicystyczny
12.35 „Futbolowa gorączka — 

program trójwymiarowy
12.40 Teatr dla dzieci: Elżbie

ta Zaleska — „Wyprzedaż ba
jek” .

13.20 „Pieprz i wanilia — w 
krainie zielonego smoka i śpie
wających syren — „Strombołi”  
(wizyta na wyspie Strombołi, na 
której znajduje się wulkan o tej 
samej nazwie)

14.00 Zimowe Igrzyska Olim
pijskie — Albertville ’82 — ho
kej — finał

17.30 „Pa rad i se — znaczy raj 
(8) — serial produkcji USA

18.15 Wieczorynka
18.59 Zimowe Igrzyska Olim

pijskie Albertville ’92 — cere
monia zakończenia

20.15 Wiadomości
20.50 „Wielki przewrót” (3) — 

serial prcd. francuskiej
22.30 „7 dni — świat”
23.00 „Wokół wielkiej sceny

— magazyn operowy Piotra 
Nedz^ńskiego

23.40 Zakończenie programu

PROGRAM II
7.30 „Przegląd tygodnia” (dla

niesłyszących) '
8.00 „Klementynka” — serial 

prcd. francuskiej
8.30 Film dla niesłyszących: 

„Wielki przewrót” (3)
10.10 Powitanie
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn przechodnia”
11.00 „Vademecum teatro

man-” '
11.30 Pcdróże w czasie i 

przestrzeni: „Cudowna plane
ta” (12 — ost.)

12.20 „Zwierzęta wokół nas”
— „Podaj łapę”

13.00 Express Dimanche
13.10 „100 pytań do...
13.50 „Rebusy — teleturniej
14.10 Kino familijne: —

„Nonni i Manni” (4) — serial 
prcd. niemieckiej

15.05 Bogusław Kaczyński 
zaprasza dzieci na balet „Kop
ciuszek” do muzyki Sergiusza 
Prokofiewa

16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Za chwilę dalszy ciąg

programu —» eyMicsny
satyry czno-rmrywkowy M
ciecha Manna 1 Krzp
Materny

17.10 „Do trzech razy 
ka” (goście: Marcin 
Jacek Frankowski. A 
Grygolewicz, WłodJfl
Korcz) ,Afi)

17.40 ^Gwiazdy pob*1' 
rocka” — „De Mono”

18.00 „Bliżej świata”
19.00 „Wydarzenie tygo^ ,
19.30 Gai eria jDwójld .

Łukasz Karolkięwićz (maja*; 
20.CO „Godzina szczerość
21.00 Panorama $
21.25 „Gwiazdy św iaty

jazzu” — zaprasza Marcifl '
ćryński J

22.30 „Bohater mimo . M 
— film fabularny prod. 1 

24.00 Panorama

PROGRAM I

13.25 Wiadomości ,a
13.35—16.00 Telewizja ^  

cyjna
13.35 Język fran.
14.15 Język niem.
14.50 Język ang. J;
15.20 Uniwersytet naucz/'0

ski
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 „Luz”
17.15 Teleexpress J/
17.35 „Spotkania sen tym5*

no”
13.00 Sportowy1 hit $
18.10 „Kraje, narody, w

rżenia”
18.50 „A lf”
19.15 Dobranoc „Reksio”
19.30 Wiadomości
20.05 Teatr Telewizji

sław Krleza „Bitwo, ojc  ̂
moja” {

22.40 Wiadomości wiecz0”'
23.00 Studio sport
23.30 Poezja na dobrać
23.35 BBC

PROGRAM II

18.25 Powitanie
18.30 Panorama
16.40 „Sonda” -.J

17.10 „Z kart krakoW®*
archiwum” ..

17.35 „Biuro, biuro” (1W
18.00 Program lokalny
18.30 „Ojczyana — poPzC

na” *
18.43 „Pancerni husar*3 

film dok. 1
19.25 Zapraszamy do  ̂

ki
19.30 Język niem. (20) ^
20.00 On wierzył w P°'s 

— film dok,
21.00 Panorama
21.25 Sport -J?
21.35 Perły 2 lamusa

ni miliarder” — film " 
fran.

23.10 „Bez emocji”


