
^vód/v-~e^° w ^ rz?dzie Woje- i substancji powierzchniowo 
P ło - ;;m ,Kpr2y ul* Biels<kiej w czynnych.
temat t° r .y ło  si<? sympozjum na Woda ze studni kredowych 
krot^-ip1 • 62 P°nuiry> co wielo- natomiast wykazuje stabilny 
lamach :To.-P°ruSZny, t̂akże na s!ęład fizykochemiczny. Nie 

“ ' — płockiej wody, stwierdza siQ zanieczyszczenia

cha- 
stabilnym 

są w zlew-

ścieki może 
na parametry wód

Wy k?sci i możliwości poora- bakteriami typu Coli. 
bardZm-Zei . P o d staw io n o  cykl Studnie czwartorzędowe 
nych V flub “ niej optymistycz- rakteryzują się mniej stał 
spotka - ferat6w* Generalnie na składem. Położone, są w 
tienckrilUpŚCiera}y ^w'‘e ten- nł rzeki Słu,pianki. Zarówno ist- 
sze*j J ’ Przedstawiciele pierw- nie nie gospodarstw rolnych, jak 
Zar2ad n̂ .  ■ przede wszystkim i cukrowni w Bcrowiczkach wraz 
biorsHv XTTas â oraz Przsdsię- z urządzeniami oczyszczającymi 
zaCji * ° -” °d’Ociągów i Kanali- i gromadzącymi 
szuku:a°^!aWy Pakości wody po- mieć wpływ na parametry woa 
denv-V'-V/ nawaczesnych, zmo- wgłębnych ujmowanych w tym 
Piania0tifnyC^ Pfocesack uzdat- rejonie. Woda z tych studni wy- 

T-A: lf J °  co już mamy. _ maga uzdatniania, polegającego 
' r ^ oc■ r’r‘ bab. Brnu'- nr. odżelazianiu A cdmangąnia- 

dW ; aczyński Z Warszawy, wi- niu. *
pioafapu2'1̂ 0^  budowy i eks- Dzielnica Płock-Radziwie za
partych1 u-ęć komunalnych, o- opatrywana jest w wodę ze stu- 
nyCh " o  - 3 codach pod ziem- dni głębinowej przy ul. Zielonej 
rniesżc o lca ®wentualnym roz- Woda nie podlega uzdatnianiu 
obSZe zeniu mówił °,n w swym jedynie chlorowaniu dia zapew- 

Chce “ m rereracie. nienia dobrego składu bakterio-
rn' \  zaprezentować czyfcel- logicznego w sieci wodociągo- 

duę: ‘ r-3:et te koncepcje z na- wei.
żreai;7 ^  kmraś z n:c^ zos-tanie Zmieszana woda ze studni i 
cT?v przewodni- p,o uzdatnieniu z Wisły podda-

‘ .u ^ e ł  Prze* warta jest procesom dezynfekcji 
' ‘-C>C1 cieczy wy- tłoczona do sieci miejskiej

swo-ip , u- naszycb kranów vVcda ze zbiorników wody czy 
mił'*-~1S*S za^an'e- . J e‘;t stej w blisko położonych pun 

°"ern propozycji, o ktach rozbioru wykazuje ponad
normatywne zawartości chloru 
wolnegb. W całej sieci wodocią
gowej przekroczenia zawartości 
chloru wolnego zdarzają się 

, . „ w sporadycznie. Przechłorowanie
st,Jdnj .lodzącą z rzeki Wisły, wody może powodować nieko- 
z-teren Wgł^bnych i kredowych rzystne procesy chemiczne, w 
0raz "vU Bor°wiczek i Podolszyc wyniku których powstają zwiSz 
Radziku, stVdni głębinowej w ki o charakterze kancerogen- 
dy u Wpływ na jakość wo- nym i mutagennym. W ubie- 
aż s2e w ^ atie  ̂ rna znaczny, bo głym roku jednak nie no-towa- 
dz;a z*esl_Qcioprocentowy u- no przekroczeń normy chloro-

W J ^ y wiślanej. fermu w wodzie uzdatnionej.
Jditiigj. ys’ rozporządzenia Rady Zdarzają się jednak przekroczę

ceż

■sg**el za chwilę.

H2O Z DOMIESZKAMI

y-?ł0CkWodf zaopatrywany jest

Wie™,'!"? z R187 roku woda po- nia innych mikrozaniec-zyszczeń, 
dniowa• —» u* w/.Łjv  ̂ v»

Picia "a !a . kidmośei w wodę do baki wykryto benzo-a-p-iren w
• \  Powinna odp

Wych wdd powierzchnio- dopuszczalne stężenie. Kadm na

służąca do zao- W zbiorniku wody czystej Ry-

nawmna odpowiadać I kia- ilości przekraczającej najwyższe 
wód

derą •r̂ ..cida. wiślana pod wzglę- torniast przekroczył najwyższe 
Colj t^ er.io,ogicznym Crniatio dopuszczalne stężenia .w zbiór- 
Za Ul” • kałowy), wykracza po- nikach Podolszyce i przy ni. Me- 
W;er2o.„klase czystości wód po- dycznej. Sporadycznie zdarzały 
ją tak'-lni>Wych? Dyskwalifikują się przypadki zanieczyszczenia 
fiZyko^  Podwyższone składniki bakteriologicznego, głównie na 
n*eczvJ‘.ienilCzne- 0  dużym za- końcówkach sieci wodociągowej.

świadczą takie Nie stwierdzono podwyższonej 
lair* Rorwn .Tłi^nioi- zawartości fenolu, azotu amono-

-, ojAh — — oaiwsc w ody uzdatnionej 
rep. " rV!fnie kadm, benzo-a-pi- Od lat nie uleiga większym zmda- 

kresowo stwierdza c’°

P^ść rj- i . -OK• parwa, utleniał- zawartości fenolu, ; 
gan: ^chrom ianow a, nadman- wego i chlorków". 
kie ,y>°T>Va- BZT5. metale cięż- — Jakość w od}

Pm , Aresc
Pc^yższcne

s.ię
zawartości fenolu DALSZY CIĄG NA STR. 3

w a l n y m  z g r o m a d z e n ie m  
VV P S M L W

Wielką atrakcją balu zakochanych był popisowy występ paiistAva Ewy i Piotra Czarneckich z Gdańska 
woamery kaliskich.

■m  ym razem czekaliśmy z u- 
l;' | '  tęsknieniem na... mężczyzn. 
tli Naprawdę, największym 

naszym zmartwieniem b.yło 
to, czy damskie kotyliony znajdą 
swych męskich odpowiedników na 
sali, Serduszkowe kotyliony przy
pinałyśmy stosując nadrzędną za
sadę — przemieszania par } po
łączenia samotnych nieznajomych, wy jedwab obsypany takimiż. ró 
Z tym pierwszym nie było oro- żyezkami) i kbrónkową 7. -del-ikut
blemów, (choć za plecami co po
niektórzy podmieniali kotyliony.

KOLEJNY SUKCES PANNY ADY!

projektu pani Wojniak (bladoróżo- jewską, właścicielkę kwiaciarni
przy ul. Wyszogrodzkiej 38. 

NAJZABAWNIEJ&ZY KONKURS 
nym stroikiem spod igły znanej — to wybór najlepiej dobranej 
twórczyni gobelinów Barbary pary spośród poznanych na balu.

żeby przystojny sasiad zanadto nie Czerniejewskiej. Smukła Asia w?- Panowie musieli się oświadczać
podrywał żony). Pań było niestety ' ’ ’ ‘ * ............
więcej (siła wyższa, wybaczcie)
Ale za to miałv na co popatrzę ’ .

POKAZ MODY „GALERII M”
— tym razem odbywał się w r\t-
mie dyskotekowym. Kobiety ślubna (oczywiście własnego pro 
wzdychały do jedwa-bno-aksathit- jektu i wykonania) z ogromnyrr
nych płaszczy haftowanych pereł- trenem! Tren poditrzjgriy-wał*.* tego. że jego Kasia była pmiejr® 
kami. które łódzka projektanta dziewczynki wystrojone w sukien- W efekcie Ania z Markiem zio

glądała w niej bezbłędnie! namawiać do . grzechu. Marek
stwierdził, że nie umie tego zrobić 

POKAZ MODY „BIAŁEJ DA- publicznie, ale siłę uczuć i mięśni 
MY” — także .nie ten sam. Uczę- pokazał tańcząc z dziewczyną na 
kła -przepychem wytworrta suknią rękach (konkurencja: „słodki cm-

żar”). Wytrwałszy od niego oka
zał się tylko Jurek, pewnie d - ?

Ewa Wojniak szyje głównie dla ki komunijne, nie ustępujące uro- byli najmocniejsze brawa 
zagranicznych elegantek. Zachwyt da ślubnym. Przepięknie prezento- komplet z duraleksu. A Kasi 
wzbudzały malowane ręcznie red- wała się miss poprzedniego balu Jurkiem postanowili pobrać się -,v 
wabię i. stylowe, nieco teatralne — Urszula Fabiszak w atłasowej czerwcu i urządzić wesele" w 
suknie z uroczymi kapelusikami sukni zdobionej haftem. „Burger-Poxie”.
7ofb Pruchnickiej. W rytm „Bo- Paniny młode niosły w reku ro- ' MODELKI — ech, nieieden. męż- 
łera” poruszały s e  panny młode, mantyczne, najmodniejsze bukiety, czyzna wzdychał do nich pozą o- 
wystro-one do ślubu w kreację przygotowane przez Alicję Czeka- czarni żony (dziewczyny).' '-Pełne

PSMLW — Witold Poręba i by- 1 stycznia zaczęły one funkcjo- czy zwalniać grupowo. Likwida-
ło to jedyne jak się później oka nować jako oddzielne jednostki, cja ta nastąpiła z dniem 1 li
zało jego wystąpienie, które nie wyłonione z PSMLW, które w stopada 1991 roku, natomiast je-
zostało przerwane przez zgroma- efekcie za pierwsze półrocze śli chodzi o obsługę konserwacji-

B  7A; dzonych mieszkańców. Przedsta- przyniosły oszczędności w kwo- na osiedli to u państwa na osie-
«  y f  p/%, ńif A, %  wił on zebranym sytuację finan- cie 461 min zł. Od 1 listopada dlu grupa konserwatorów, zatrud-

g  m . M JBL J U B  ! m  swą spółdzielni, a także złożył na osiedlu Dworcowa istnieje nionych dotychczas na etatach
m m t w  - Sprawozdanie z działalności Za- grupa remontowa i prowadzi spółdzielni, zawiązała własną

rządu w ubiegłym roku. konserwacje również w ramach spółkę i prowadzi pewne kon-
^ ______ ____ .... _______  ________ _______  —■ Od 1 stycznia 1991 roku —- zawartei umowy. serwacje za określony ryczałt ja-

zącjy płockiej Spółdziel- sji Specjalnej. O sporze tym pi- stwierdził — zostały wprowa- Sprawą tą zainteresował się ko odrębna, oddzielna firma.
sko-Wj!.1 Mieszkaniowej Lokator- saliśmy obszernie na łamach na- dzone zmiany oi*ganizacyjne po- jeden z mieszkańców pytając,‘czy W tym momencie przewodni-
catąi .' ^nyściowej z mieszkań- szego tygodnika, i okazuje się, że legające na tym, że zmieniliśmy SruPy remontowe działają jako czący zebrania — Wiesław Rć-
Qyło c lja<3ą Osiedla Dworcowa ma on swój dalszy ciąg. formę obsługi zasobów mieszka- podwykonawcy spółdzielni, czy kus udzielił głosu członkowi Ra-
*ypu i ostatnim tego Już od samego początku atmo- niowych niektórych osiedli, jako spółka? dy Osiedla Dworcowa — Janowi
cyrą vjp0likaniem przed zbliżają sfera na sali w Szkole Podstawo- Wprowadziliśmy na bazie włas- — Pytanie nie jest do końca Wasilewskiemu
^ e - i s 4  . .lnYm grom adzeniem  wej nr 21 elektryzowała zmień- nych pracowników, którzy założy- jasne — odpowiedział wiceprezes v — Chcemy przedstawić naszą 
d?.ie]ni‘ członków spół nyrni nastrojami. Po rutynowych li zakład, obsługę osiedla Kocha- PSMLW — Krzysztof Ganc — — stwierdził Jan W asilew sk i"—
ł° \S!> ^ : ak ia k  p o p rzed n ie , sta fo rm a ln o śc ia c h , związanych z nowskiego w ramach zawartej u- ponieważ likwidacja Zakładu Re- kontrocene w stosunku do tego

r' rpn° *—1,-: - -* ......—  ’----- - ----------" ----- —  — ■-—— ----- -_i * -« - - "  -

nia przedstawicieli czą protokołu kontrolnego Komi-

o.p a K 1ak poprzednie, sta formalnościach, związanych z nowskiego w ramach zawartej u- ponieważ likwidacja Zakładu Re- »»• otuSuuttu uu ŁCSU,
snvc%ena vva,ki 0 słuszność wyborem przewodniczącego ze- mowy. przewidującej także obsłu- montowo-Budowlanego nastąpiła co zaprezentował zarząd. Wybra-

tZUcehiem racii' cozp^.rzetei od- brania i zatwierdzeniem porząd- gę dźwigów, anten RTV, hydro- na zasadzie zwolnień pracowni- liście nas po to, abvśrny przez
przez Radę Nadzór- ku obrad, głos zabrał prezes forni i pogotowie nocne. Z dniem ków, problemy były co do tego, trzy lata bronili waszych intere-

w wiązance tańców połuńnio- 
Fot. ST. BĄKIEWICZ

wdzięku, urodziwe, zgrabne i 
płynnie poruszające się — uczen
nice płockich liceów „i .kilka 
pracujących dziewczyn, nie na 
darmo śledzą satelitarne -przekazy* 
Na ten wieczór przeistoczyły s-.e 
w modelki: Ewa Pawłowska, Joan* 
na Betke, Justyna Kozłowska. Re
nata Gawlik. Joasia Pawlak  ̂
Aleksandra Kędzierska, wkłada
jąc kreacje z „Galerii M”. oraz 
Urszula Fabiszak, Urszula Zalew
ska, Agnieszka Cukrąs odziane w 
suknie z Pracowni Sukien Ślub
nych „Biała Dama ’ w Płocku, u;. 
Wyszogrodzka 33 oraz towarzysz.1- 
ce im minimodele Kinga, Szjrmc<c 
i Kasia Czekajewscy.

NAJORYGINALNIEJSZA KREA
CJĘ, . poza tymi, które prezentowa
ły modelki i właścicielka Gale- 
M — MafTla Galbfach (malowk:nv 
jedwab) miała pewna młoda cani 
doktor — stylowa, strojna, czarno- 
-złota suknia z atłasowym gorse
tem i sterczącymi złotymi b u fa 
mi i takimi samym dołem. Kon
trastowo odziany był młodzieniec 
z sąsiedmego stolika- — w nod-

■ DALSZY CIĄG NA STU. 4

sów W naszym sprawozdana! 
chcemy przedstawić obraz całego 
osiedla, żebyście widzieli czego
tu nie mamy, jakie mamy trud
ności i co nam przeszkadza żeby
to osiedle było zagospodarowane 
i uporządkowane przynajm niej 
tak, jak sąsiednie-

— Główny problem to zagospo
darowanie i uporządkowanie ° ' 
siedla, sprawy kosztów oraz  ̂spra
wy łagodzenia stosunków między
ludzkich i rozpatrywania skaig 
mieszkańców. Zagospodarowana
to jest na końcu w spółdzmlm- 
Zaopiniowaliśmy trzy decyzjo na 
punkty usługowe z 54 pawilona
mi Dotychczas wpłynęło 20 po
dań i zwracamy się do admini
stracji spółdzielni aby PienV

DALSZY CIĄG NA STU. 3

OSTATNI W KARNAWALE BAL Z „TYGODNIKIEM PŁOCKIM’

p j  o i stało się- Panna Ada 
lH  znów ma wychodne. N:e 

’ można było Wam odmówić, 
drodzy Czytelnicy, jeszcze jednej 
zabawy. Tym razem naprawdę 
ostatniej, bo to już koniec kar
nawału. 28 lutego, zgodnie z ży
czeniem panny Ady, w piątek 
„przedostatki”, „przedśiedzik” 
czy jak kto woli bis bisu „Balu 
u panny Ady’’ — oczywiście w 
„Burger-Boxie’\

W programie: pokaz strojów 
ślubnych nowo otwartego Salo
nu Mody Ślubnej „Arkadia” 
(Płock, Rembielińskiego — pn

W „B U R G ER -B O X ir

„Pewexie”. Panie w bieli, pano
wie we frakach i smokingach — 
to jest to! Prawdziwą niespo
dzianką będzie także . występ 2 
dziecięcych par w tańcu towa
rzyskim. 10-latków Dominiki Go
łębiewskiej i Bartka B'Jeżewskie
go oraz nieco starszych Ani Woj- 
tery i Przemka Bilczewskiego. 
którzy mają na swoim koncie

zwycięstwa w licznych konkur
sach * ogólnopolskich- Przewidu
jemy konkursy tańca i par ko
tylionowych z cennymi n ag ro d a
mi ufundowanymi przez sponso
rów: Wytwórnię Chrupek „Okru
szek” i „Arkadię”. W zbogacone 
menu o flaki i szwedzki półmi
sek z wędlinami, poza tym da 
volaille, lody, napoje — nikt nm 
powinien w y jść  głodny. Cena 150 
tys. zł od osoby — bilety sprze
da ie „Burger-Box” (ul- Miooowa 
8. “tei. 264-62). Do zobaczenia na 
balu!

WASZA ADA

ROK ZAŁ. 1972, NR 9/1010 1 MARCA 1992 K.
affifiSftfTOhihałwł âBsmgBiMaaa^

CENA 1.500 ZŁ

W całćj Polsce 19 lutego .w go- 
dzfiinach od 8 do. 10 trwał strajk 
kolejarzy. Zakłócenia normalnego 
ru-chu pociągów nie cimnęły tak
że naszego województwa. Na sta
cji Chcciszew pracy odmówili dy
żurny ruch-u .oraz nastawni czy i 
spowodowało to przestoje dwóch 
pociągów: w pri&jsopwości Czor- 
ków 82 minuty siał pociąg r-elacjii 
Pł-o-ck — Łódź Kaliską, a w Grot-, 
nikach przez 47 minut stał po
ciąg r-lacii Łódź Kaliska — Ku
tno. W Płocku Trzepowie ma 1.18

minut zatrzymany został pociąg 
jadący z Sierpca do Płocka, a 
przyczyną tego była odmowa dal
szej * jazdy przez maszynistę po
ciągu. mieszkańca Sierpca.

Przestoje nie ominęły także po
ciągów pospiesznych. W Kutnie 
zastrajko-wał maszynista pociągu 
jadącego z Gdyni do Krynicy, co 
-spowodowało jego ŁlO-minutowe 
opóźnienie. Pracy odmówił też kie
rownik . pociągu relacji Kutno — 
Łowicz, pracownik stacji Kutno 
l jego odmowa zatrzymała ten po

ciąg na 100 minut. Strajk koleja
rzy nie wpłynął jednak drastycz
nie na ruch pociągów towar 
wych.

Rozmowę z naczelnikiem stacji 
w Kutnie — mgr. ibż. Michałem 
Panfilem o sytuacji strajkow ej 
przeprowadziliśmy o godzinie l-.«> • 
i oświadczył on nam, że ruch Ko
lejowy na węźle kutnowskim oo- 

- bywał się już norm alnie.
(kaz)

syfikac *°r — Tadeusz Cieśliński: We Francji dzięki inten-
dobni 1 P,roces^ uzdatniania Paryż zaopatrywany jest w bardzo 
noh-k mimo żc zanieczyszczenie Sekwany w miejscu jej

' r‘i jest większe niż W7is!y w Płocku(!).
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WOJEWÓDZKI ZJAZD NSZZ Rl „SOLIDARNOŚĆ”
W poniedziałek 17 bm. w Pło

cku obradował Wojewódzki Zjazd 
NSZZ RI „Solidarność”. Na 111 
delegatów wzięło w nim udział 
75 członków tej rolniczej organi
zacji skupiającej w swych szere
gach przeszło tysiąc wiejskich 
gospodarzy z płockiego regionu. 
W czasie dyskusji przejawiały się 
sprawy dotyczące przede wszyst
kim budżetu państwa, cen. kredy
tów. podatków i popiwków, a 
także ceł oraz zasad współpracy 
z zagranicą. Mówcy podkreślali 
iż właśnie z pracy rolnictwa żyje 
część zakładów przemysłowych 
przetwórczych, firm prywatnych 
placówek usługowych. Ale władze 
centralne — zdaniem zabierają
cych głos delegatów — w dalszym 
ciągu nie dostrzegają pogarszają
cych sie wciąż nastrojów na 
wsiach. Nie brane są pod uwagę 
składane postulaty* petycje, wnio
ski pozwalające na konieczne o- 
żyw.enie gospodarki rolnej.

Nie możną dopuścić do tego. by 
ktoś obszedł czy przeskoczył pol
skich gospodarzy wiejskich w 
chwili, gdy otwierają się przed 
nimi wschodnie rynki zbytu. Na

szczęście, co szczególnie zostało 
zaznaczone, nie ma w ludziach 
zamieszkujących zubożałe wsie 
jeszcze nienawiści, ale też i zbyt
niej nadziel Trzeba teraz po nie
dawnej zmianie rządu pamiętać 
kto z kim i przeciw koihu tak, 
aby gospodarka mogła złapać nie
zbędny oddech.

Podczas kilkugodzinnego spot
kania wybrano przewodniczącego 
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
..Solidarność” w Płocku. Do obję
cia tej funkcji pretendowało dwóch 
delegatów: Jan Klepczarek z gmi
ny Bulkowo oraz Wincenty Gu- 
zowiski z gminy Zawidz. W cza
sie tajnego głosowania pierwszy 
kandydat otrzymał poparcie 55 de
legatów. zaś drugi tylko 16. Prze
wodniczącym został więc Jan Kle
pczarek ze wsi Nadułki, Wybrano 
też ośmiu członków Rady Woje
wódzkiej. W sfcłed jej weszli: Ire
neusz Kaliński z gminy Sanniki 
Antoni Kraśniewski z Bielska, 
Adam Pietrzak z Radzanowa. Te
resa Rzeofea z Góry św. Małgo
rzaty, Władysław Strzelczyk z 
gminy Iłów, Krzysztof Sumiński 
z Zawidza, Wojciech Trzciński z

Krośniewic i Paweł Workowski z 
gminy Oporów. Powołano również 
3-osobową Komisję Rewizyjną re
prezentowaną przez Danutę Fel- 
czak z gminy Iłów, Bogumiła Klu
skę z Zawidza oraz Kazimierza 
Nowakowskiego z Bielska. Doko
nano także wyboru 12 delegatów 
na krajowy zjazd, który odbędzie 
się 21—23 marca br.

Zjazd zatwierdził wnioski doty
czące powołania specjalnej komi
sji do ostatecznego wyjaśnienia 
spraw majątku związkowego. U- 
stalono też ryozałt pieniężny dla 
nowego przewodniczącego Rady 
Wojewódzkiej. Wystąpiono do 
władz centralnych o jak najszyb
sze przeforsowanie spraw związa
nych z wprowadzeniem preferen
cyjnych kredytów dla rolników 
oraz ustalenia minimalnych cen 
na produkty rolne. Wśmd zapro
szonych gości, w obradach brali 
udział m.in. poseł ziemi płockiej 
i skierniewickiej — Tadeusz Szy- 
mańczyk, którv jest także człon
kiem Radv Krajowej NSZZ RI 
..Solidarność” oraz woj-woda pło
cki — dr .T°rzy Wawszczak.

BOGUSŁAW BURACZYNSKI
acsesaa

PO APELU DO SPOŁECZEŃSTWA WOJ. PŁOCKIEGO

W K T S  ODPOWIADA
»W „Tygodniku Płockim” nr 7 z dnia 16 lutego br. opublikowa

liśmy apel wojewody płockiego — Jerzego Wawszezaka i Głównego 
Lekarza Wojewódzkiego — Krzysztofa Hortyńskiego. Obecnie o- 
trzymaliśmy stanowisko w tych sprawach z Wojewódzkiej Kolum
ny Transportu Sanitarnego w Płocku.

Dramatyczny stan budżetu pań
stwa na pewno wymusza potrzebę 
działań w ochronie zdrowia, ale 
wszelkie podejmowane w tej spra
wie decyzje nie mogą powodować 
zogrożenia dla pacjentów, którzy 
potrzebują faktycznej pomocy i 
opieki.

Ogłoszono ostatnio w prasie a- 
pel do społeczeństwa woj. płoc
kiego podoisrfnv przez Głównego 
Lekarza Wojewódzkiego i Woje
wodę Płockiego, zakłada w pkt 2 
wycofanie z lecznictwa otwartego 
karetek transportu sanitarnego z 
placówek wiejskich, gminnych i 
miejskich.

Oznacza to, ie  pacjenci pozba
wieni zostaną możliwości wyko
nywania zabiegów (zastrzyków) 
w domu chorego oraz domowych 
wizyt lekarskich Na pewno obec
ny system organizacji służby zdro
wia w wielu przypadkach wspo
maga również ludzi zamożnych, 
takich, którzy mogą orzynajmrmr 
w części partycypować w kosztach 
leczenia, ale jest grupa ludzi, któ
rej nie stać na teki wvd.atęk Jgfct 
to cała rzesza rencistów i emery
tów, których sytuacja materialna 
jest często bardzo trudna a co 
najgorsze sa wśród nmh ludzie, 
którzy nie poruszają się o włas
nych siłach. Co ma zrobić starszy 
człowiek, który nie ma możliwości 
dojazdu na zast-zvk, czy na w z -• 
tę u lekarza (któ~a w tym w!e- 
ku test na pewno dość często po- , 
trzebna) i nie sta* uo r.- w-- 1 "c 
ci* środka lokomorM? Co ma zro
bić- sta-'zv człowiek. 'któremu' że* 
bv mód wykopywać podstawowe 
czynności życiowe konieczne sa 
zabiegi rehabilitacyjne, a których

zostanie z dniem 1 maja pozba
wiony, bo nie będzie samochodu, 
żeby go na te zabiegi przywiózł.

Załoga WKTS świadcząca każ
dego dnia usługi na rzecz służby
zdrowia, e tym samym dla pa
cjentów, wyraża obawę o ludzi, 
dla których dalszą funkcjonowa
nie życiowe uzależnione jest czę
sto od istnienia w przychodniach 
samochodów lecznictwa otwarte
go, gdvż bez tei ’-'0 '»n 1-"ń
skazani na najgorsze, być może 
czasem na utratę życia. Niski po
ziom materialny ogromnej części 
"Olskkdi rodzin może nie pozwolić 
niejednej matce na dowiezienie z 
wysepka temperaturą chorego, 
maleńkiego dziecka do lekarza, a 
przechodnia nie' bedzie dyspono
wała poiazdem żeby przyjąć zle
cenie na wizytę domowa

Co zrobi cała rzesza diabetyków, 
którzy dwa razy dziennie musza 
dostać zastrzyk insuliny, a do lo
chać do nrzrchodni nie będą mie
li- możliwości?

Biorąc ponadto pod uwagę o- 
gromne zanieczyszczenie nasz-ch 
wód i środowiska 'zagrożenie e- 
koloziczne Płocka, o którym mó
wi sie już głośno) i występu taca 
duża ilość zachorowań, takie de- 
cyzie musza budzić zastrzeżenia.

Załoga WKTS zdale sobie spra
wę, że w transporcie sanitarnym 
również trzeba podjąć riz^łanio 
refomnu^aee. które nozwola zape
wnić właściwa obsługę służby 
zdrowia, a ie^noemśni? nie obcią
żać anoł^creó atwa nadmiernymi 
kosztami i ofiarami.

Z POLICYJNEJ KRONIKI
NIELETNI Z GAZEM

Przebywający na ucieczce z Za- 
kła m Poprawczego w Laskowcu 
11 e ni Krzysziof K. dokonał 10 
lu . ego na ul. Piastowskie] w
Sierpcu napadu na Tomasza N 
Używając ręcznego miotacza gazo 
wego skradł pokrzywdzonemu ze
garek elektroniczny i złoty łań 
cuszek wartości 300 tys. złotych 
Postępowanie w tej sprawie pro
wadzi KRP w Sierpcu.

NIE CHCĄ ZWRÓCIĆ

Dwaj mieszkańcy Płocka — Wi
told S. z ul Słodowej i Jarosław 
W. z ul Pszczelej, wypożyczyli w 
okr sie 4—16 stycznia br 3 kase
ty wid-o z wypożyczalni kaset 
Sławomira P. orzy ul. Łu.kasiewi 
cza. Ka.se łych k'órych wartość 
oszacowano na 650 tys złotych 
dolychezas nie zwrócił5 KRP w 
Płocku wszczęła przeciwko nim 
postępowanie.

PODPALENIE

W dniu 14 lutego w Bielsku 
mV,ł mieisee oożar baru piwnego 
Y  i”. Br wn;anv budvn~k solo

na' —Ukowici® tego w!aśc:ciel- 
ką " * - ‘gorzała M. <tlrac!ła 130 min 
zł. ” ustaleń ^''aż^ków wynika
7n • •—./'Tirr(j» — '.-'•-■pi \ytr*r* ->.oA<n,a
V--'- -alął się K om i sa -
rW n w Płocku

por IC.IANTA
D"' .-■•>rtł.-m./s<r0 wypadku drogo

wego doszło 14 lutego w miejsco
wości Lisica, gm. Gostynin. Kie
rujący samochodem Fiat 126p 27- 
-ietni funkcjonariusz pftlicji Ed
ward M. mieszkaniec Sierakówka, 
z nieustalonych przyczyn zjechał 
na lewy pas ruchu, zderzając się 
czołowo z nadjeżdżającym z prze
ciwka samochodem Star. Zderze
nie okazało się dla Edward -M. 
śmiertelne. •

ZAMASKOWANI

W miejsoowości Lipniki, gm. 
Rościszewo, wieczorem 14 lutego 
trzech ̂  nieznanych sprawców w 
kominiarkach wtargnęło do miesz
kania 70-letniej Irminy S. Ster
roryzowali ją bronią gazową i 
zmusili do wydania pieniędzy i 
biżuterii .wartości 2,5 min złotych.

ZAREKWIROWANO ZACIER

Funkcjonariusze z KRP w Go
styninie w czasie przeszukania 
pomieszczeń gospodarczych 46-let- 
nisgo Stefana P. w Legardzie u- 
jawnili 14 lutego beczkę plastiko
wą, zawierającą 90 1 zacieru do 
produkcji spirytusu sposobem do
mowym. Postępowanie w tej spra
wie prowadza KRP w Gostyninie.

NIEUCZCIWY AJENT

Na podstawie materiałów prze
kazanych przez Prokuraturę Rejo
nową w Płocku policjanci z tu
tejszej KRP wszczęli 14 lutego do
chodzenie przeciwko ajentowi

Załoga WKTS zadaje pytanie: 
czy takie jednostki służby zdro
wia jak Sanepid również zostaną 
pozbawione obsługi transportowej, 
bo to też są samochody lecznic
twa otwartego? Czy w jednostkach 
służby zdrowia samochody lecz
nictwa ętwartegą pełniące role po
jazdów administracyjnych rów 
nież zostanę wycofane?

Punkt 3 apelu również budzi za
strzeżenia. Nasza załoga zadaje py
tanie, dlaczego przyjmowane są 
takie decyzje konkretnie od ja
kiegoś dnia, a dotychczasowa 
praktyka mówi zupełnie co inne
go.

Czyżby od 1 maja br. zaczęła sie 
inna Polska, czy do tej pory nie 
należało myśleć j działać racjo
nalnie?

W tym wypadku zaczyna być 
zasadne zdanie Głównego Leka
rza Wojewódzkiego wypowiedzia
ne na spotkaniu u wojewody, że 
„nie obchodzi mnie czym pacjent 
zostanie dowieziony do szpitala, 
może być przyniesiony na plecach” 
Uważamy, że tego typu decyzje 
nie mogą budzić zaufania, a prze
ciwnie, wiele wątpliwości i z na
szej strony chcemy uświadomić 
społeczeństwu oraz służbie zdro
wia co one ze sobą niosą.

Może należałoby znów zacyto
wać zdanie, że „ofiary być musza, 
bo każda reforma tego wymaga”

Dostarczony nam dokument ood- 
pisali: przewodniczący Związku 
Zawodowego Pracowników WKTS
— Płock — Grzegorz Wielgomas 
przewodniczący NSZZ „Solidar
ność” przy WKTS w Płocku — 
Grzegorz Lewandowski, prze
wodniczący Związku Zawodowego 
Inżynierów i Techników orzy 
WKTS w Płocku — Jer*- Gra
bowski | dyrektor Wojewódzkiej 
Kolumny Transportu Sanitarnego
— Kajetan Górzyński.

PZU w sprawie zagarnięcia w o- 
kresie od 2 maja do 31 paździer
nika 1991 roku pieniędzy w kwo
cie 848.100 zł. Nieuczciwy ajent 
przywłaszczył sobie składki za o- 
bowiązkowe ubezpieczenie budyn
ków.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE

W dniu 18 lutego w miejsco
wości Krzyżyk, gm. Iłów, kieru
jąca samochodem Nissan Maria W., 
zam. w Emilianowie, z nieznanych 
przyczyn zjechała na lewy pas ru
chu i potrąciła idącą prawidłowo 
Zofię P. W wyniku doznanych o- 
braień piesza poniosła śmierć na 
miejscu.

SAMOBÓJSTWA

Desperacką decyzję o odebraniu 
sobie życia podjęli 16 lutego dwaj 
mężczyźni. W Mdlewie, gm. Za
widz. w£ własnym mieszkaniu po
wiesił się 36-letni Ziemowit P.. 
natomiast w Gili,nie, gm. Bielsk 
powiesił*’ się 24-1 etni Wiesław T.

(kaz)
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W RflO K E m m  M i  KHUMEl
15 lutego minęło 50 lat od wy

dania przez generała Władysława 
Sikorskiego rozkazu przemiano
wania Związku Wałki Zbrojnej w 
Armię Krajową, z generałem Ste
fanem Roweckim-Grotem na czele.

państwu i temu społeczeństwu po
trzebni, abyście swoim życiem mo
gli mówić o miłości tej ziemi. Je
steście potrzebni jako świadkowie 
.nnego patrzenia na Polskę”.

Dalsza część uroczystości odbj*-

AK-owskie poczty sztandarowe podczas uroczystej mszy św. w 
katedrze płockiej. Fot. St. Bąkicwicz

Historia podziemnych sił zbrojnych 
spod znaku AK zaczęła się jednak 
wcześniej, we wrześniu 1939 r. Już 
17 września w Stanisławowie po
wstaje tajna organizacja wojskowa, 
a 26, jeszcze przed kapitulacją 
Warszawy generał Michał Kaęasze- 
wicz-Tokarzewski tworzy organi
zację o nazwie Służba Zwycięstwu 
Polsce, która stała się bazą naj
większej w okupowanej Europie 
armii podziemnej.

W Płocku uroczystości 50-lec:a 
jrzygotowane przez Półno:no-Mazo- 
wiecki Okręg Światowego Zw ąz- 
ku Żołnierzy AK rozpoczęły się 
mszą za Ojczyznę, celebrowaną 
przez biskupa Zygmunta Kamiń- 
skiefo w płockiej katedrze. W wy
głoszonej homilii duszpasterz płoc
ki podkreślił motyw miłości do 
Ojczyzny jako nadrzędnej wartoś
ci, inspirującej powstanie AK. 
Zwracając się do zebranych żołnie
rzy Armii Krajowej powiedział 
m.in!: „Dzisiaj wy, AK-owcy,ma
c e  identyczne zadanie jak przed 
50 laty. Dzisiaj wcale nie mniej 
trzeba miłości i energii dla tego 
kraju. Jesteście ogromnie temu

wała się w sali barokowej Muzeum 
Mazowieckiego. Zebranych powitał 
prezes okręgu płockiego Światowe
go Związku Żołnierzy AK, rot
mistrz Jan Nowak. Po odczytaniu 
oryginalnego rozkazu generała Si
korskiego do Grota-Roweckiego — 
Jan Ksieżopolski przypomniał h i
storię AK ze szczegónym uwzględ
nieniem działań prowadzonych w 
insoektcriacie płocko-sierpeckim, 
podkreślając zasługi tajnej orga
nizacji harcerskiej, której szef, sę
dziwy druh Władysław Żelazowski 
był również obecny na sali,

Bożena 'Ostrowska — pracownik 
działu historii Muzeum Mazowiec
kiego — poinformowała .0 zbiorach 
i dokumentach AK-owskich, które 
posiada muzeum apelując jedno
cześnie o pomoc w ich opraco
waniu.

Zgodnie z uchwałą Zarządu 
Płockiego Oddziału AK — Jan No
wak w towarzystwie wojewody 
Jerzego Wawszczaka wręczył legi
tymacje honorowym członkom 
związku, zbiorowym i indywidual
nym. Otrzymali je: Komenda Cho
rągwi i Komenda Hufca ZHP,

Zespół Pieśni i Tańca ,,Dz?ec? 
Płocka” oraz: ks. Łoch Grabow
ski, ks. Wacław Gapmski, Andrzej 
Balcerzak, senator Andrzej Ceń11'  
ski, Stanisław Fałat, Jan Ignaczew- 
ski, Jerzy Kejna, Ewa Księżakow- 
ska, Wacław i Andrzej Milkę, Bo
żena Ostrowska, Bogdan RogalskŁ 
Jerzy Tokarczyk, Jolanta Wojtpl2" 
nis, Tadeusz Zaremba, Irena K°" 
walska-Zurawik.

Wojewódzki Sztab Wojskowy 
przyznał nominacje na wyższe stop' 
nie wojskowe. Otrzymały je m-W* 
panie Sabina Gąsiorowska 1 Kata
rzyna Nowakowska oraz Jerzy 
Mosakowski. Część oficjalną uro
czystości zakończyło wystąpienie 
wojewody płockiego Jerzego WaW- 
szczaka, który podkreślił ciągi°?c 
etosu od Armii Krajowej do Soli
darności.

W programie artystycznym wy
stąpił honorowy członek Arrrui 
Krajowej — Zespół Pieśni i Tańca 
^Dzieci Płocka”, wzruszając zebra
nych przypomnieniem starych, AK* 
-owskich pieśni wykonywanych 
przez członków zespołu z dużą kuj' 
turą muzyczna i ogromną żarli
wością, co jest zasługą prowadzą
cych od lat zespół Wacława Mill{3 
i Bogdana Rogalskiego.

Wśród uczestników spotkania by
li także obecni uczniowie szkól 
płockich, biorący udział w szkol
nym konkursie historycznym 1 
dziejów AK. Z dużym zaintereso
waniem przyjęto wiadomość o ma
jącej się ukazać w kwietniu ^  
Wydawnictwie „Fraza” książce Ir6'  
ny i Jana Nowaków „Z dziejów. 
AK w inspektoracie płocko-sierpeo- 
kim”, zwłaszcza że z 17 okręgów 
Armii Krajowej tylko 3 doczekały 
się monografii.

LENA SZATKOWSKA

W ŁĘCZYCY

U R A Ż Ę  DLA RADNYCH I URZĘDNIKÓW
Najpierw, z Biura Rady Miej

skiej w Ł^zycy odesłano ńas pię
tro wyżej/ do Wydziału "Organiza
cyjno-Prawnego Urzędu Miasta 
Tam również po długim oczekiwa
niu i dyskusjach czy można nam 
udostępni dokument-., wreszcie od
naleziono go w specjalnej teczce 
Zechciano nam też udzielić dodat
kowych wyjaśnień.

Po rozpatrzeniu 39 podań złożo
nych przez, zmotoryzowanych, mie
szkańców. Łęczycy, Komisja Gospo
darki i Mienia Rady Miejskiej 
wyłoniła 13 kandydatów, którym 
jakoby najbardziej należą się ga
raże. Jednak obiektów tych za
ledwie było. pięć, dlatego też mu
siano dokonać z kórreczncści dal
szej' weryfikacji. Podczas tajnego 
głosowania w końcu wypadło tak, 
iż garaże przydzielono radnv,m: 
Krzysztofowi Hopulakowi i An
drzejowi Masiarkowi. Otrzymał go 
także mąż urzędniczki, inwalida 
pierwszej grupy —* Stanisław Bie
niek. jak również Maria Grzesz- 
czelak — naczelniczka Wydziału 
Planowania Przestrzennego. C-eode- 
zii i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta i Gminy Łęczyca oraz 
Krystyna Rogozińska — geodetka, 
biegła sądowa, soecielistka da. 
sza runku nieruchomości ami.

Na swym posiedzeniu specjalna

korn‘s:ja dokonała podziału garaży. 
Składała się z 6 radnych, ą prze
wodniczyła . * jej obradom akurat 
Krystyna' Roicżińśkhy* hmieszćzonń 
na liście szczęśliwych osób, wła
ścicieli • nowych garaży. Reprezen
tanci mieszkańców Łęczycy brali 
ponoć pod uwagę okres oczekiwa
nia na przydział, wykorzystanie 
ich do celów służbowych, bądź też 
innych... Były to najważniejsze 
kryteria przesądzające o załatwie
niu lub też odrzuceniu wniosków, 
co zostało szczególnie podkreślone 
w czasie naszej wizyty w łęczyc
kim urzędzie podczas rozmowy z 
przewodniczącą — Krystyną Ro- 
goz;ńską.

Jednak dokonane rozdziały gara
ży między radnych i pracowników 
administracji lokalnej wzbudzają 
wiele kontrowersji oraz bulwersu
ją zainteresowanych tą * sprawą 
mieszkańców. Zastanawia jacy jest 
dla nich fakt. dlaczego żadna oso
ba spoza tego grona nie (zasłużyła 
na pozytywne rozpatrzenie złożo
nego podania i również przedsta
wianych poważnych argumentów? 
Warto aby w tej niecodziennej sy
tuacji nadrzędne władze  ̂dokład
nie sprawdziły zasadność przy
działów, udzielając wyczerpula- 
cvch wyjaśnień osobom zawiedzio
nym odmownymi decyzjami, (b. b.)

assaagfgr

„ŻYCIE” W  NOWYM LOKALU
Powszechny Zakład .Ubezpieczeń mistrz Gostynina — Andrzej Ku

na Życie SA zaprasza do nowo jawski i dyrektor Biura Ubezpie- 
otwartego przedstawicielstwa w czeń na Życie z „centrali” PZU 
Gostyninie. Placówka rozpoczęła — Halina Ćwiklewlcz. 
działalność w lokalu przy ul. Mieszkańcy miasta i gminy za- 
Czapskiiego 4, wykupionym od akceptowali już tę zmianę. Klien- 
Spółdzielni Lokatorsko-Własno- tów PZU nie brakuje. (mgj)
śdowej.

Wstęgę podczas uroczystego o- 
twarcia wspólnie przecięli bur-

CHCESZ
ZAPRASZAMY NA

Dyrekcja i nauczyciele z Ośrod
ka Szkoino- W ychowawczego pg^ 
Gagarina 24 zapraszają państwa 
na wielki bal karnawałowy, z któ
rego dochód przeznaczony zosta
nie dla 240 niepełnosprawnych 
wychowanków Szkoły Specjalnej 
nr 9. Dzieci te potrzebują prze
de wszystkim pomocy materialnej, 
często przychodzą do szkoły głod
ne, nie ubrane.

Możesz sprawić im trochę ra
dości wybierając ten właśnie bań 
Kosizt uczestnictwa wynosi 300 
tys. zł od pary. Organizatorzy za
pewniają wyszukane menu, kon
kursy i inne atrakcje, wszystko 
w pomieszczeniach szkoły. Szcze
gółowe informacje, a także zapr0-

możń& ;;.%zy®kać w sekreta
riacie,' teł. 232-04.

. (mg.?)
sr"

„PROWIZORKA 
JAZZ BAND” 

W PDK
Potwierdzamy informację, ź0 

koncert Violetty Villas 2 marca 
o godz. 18 w sali teatru odbędzie 
się. Wcześniej, bo 27 lutego 0 
godz. 19 w Płockim Domu Kultu
ry na „Ostatkach jazzowych” wy
stąpi znany i ceniony przez sym
patyków tej muzyka zespół ...Pro
wizorka Jazz Band”. B!lety w ce
nie 30 tys. zł w PDF'.

(mab)

WIEDEŃSKIE 
WALCE W MUZEUM

W piątek 28 lutego © godz 17-3® 
w Muzeum Mazowieckim w Płoc
ku odbędzie się koncert „Joseph 
Lanner Ensamble” w wykonani*1 
Kwartetu Wiedeńskiego. Tyto? 
koncertu: „Wiedeńskie wa’ce” 9 
w programie utwory Mozarta* 
Haydna, Schuberta, Lanncra- 
Straussów. Kreislera, Offenbach*' 
Ceny biletów: 20 tjrs., ulgowe -* 
10 tys.

(fcaz)

Płocka giełda samochodowa.
Mimo brzydkiej pogody w ostat

nią niedzielę na giełdzie przy ul 
Bielskiej zjawiło się ponad 500 po
jazdów. Zapowiedź podwyżki opłat 
targowych od 1 marca sprawiła, 
iż wiele osób postanowiło sprzedać 
samochód jeszcze w lutym. W 
strugach deszczu dokonano wielu 
transakcji.

A oto ceny wywoławcze:
ta r *. r 'łrC33H3C9>«naBSr " .*< tem atUW Uiar-W CTe— flM SBSBaStSE3SaE<3taS5S3E»

Tygodnik Płock! — Wydawca: Dziennikarsko*Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Akapit”
w Płocku. Adres redakcji, Płock Stary Rynek 27. Redaktor naczelny: Ewa Jasińska
te!. 270 60 telefon dyżurny 255 88. Redaguje zespół. Ogłoszenia przyjmują: biuro ogłoszeń 
Płock, Stary Rynek 27. teł. 277-66- Kutno ul. Podrzeczna 1, Gostynin pl. Wolności 26, 

“> 1 ■ ui. i f w  ?-i-if 14, lei. ?3 45. Sierpc, ul. Piastowska lla , teł. 75-13-68.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów i zmian tytułów.

Nr indek s  37940 »SSN n- 02086972. Druk
Drukarnia Prasowa S.A. 93-332 Łódź ul. Piłsudskiego 82.

"TW .".Y-iT-

fiat 126:p rocznik 92 — 36 min, 
9l — 31 do 33 min, 90 — 25 do 23 
min, 89 — 23 do 26 min. 88 — 19 
d© 22 miln, 87 —•' 16 do 18 min. 66
— 14 do 16,5 min, 8'5 — 12,5 do 
14,5 min, 84 — li do 13,5 mila. 83
— 9 do 10,5 min.

polonez rocznik 91 — 55 min, 90
— 49 min, 89. — 45 miln, 88 — 33 
min, 87 — .36 min, 86 — 20 min, 
85 — 25 m in,

vw jetta rocznik 84 — 55 min, 
82 — 43 min, golf rocznik 88 — 
85 min, 85 — 64- min, passat rocz
nik 81 — 45 min

opel omega rocznik 83 — 140, 
ascona rocznik 82 — 43 min, kadett 
rocznik 82 — 34 min 

ford sierra rocznik 88 — 95 min, 
escort rocznik 85 — 46 min. orion 
rocznik 88 — 88 min, fiesta rocz
nik 85 — 28 min, citroen bx!9 
rocznik 84 — 59 min, bxl6 rocz
nik 82 — 40 min, peugeot 405
rocznik 90 — 135 min.

(mgj)

Panu MARKOWI WIĄCKOWI
- łącząc się w smutku i żalu po stracie

MATKI

z kondolencjami koleżanki i koledzy 
z recepcji Hotelu "Petropol".

, 004393

TYGODNIK PŁOCKI STR. ?



P rzed tygodniem przedsta
wiliśmy Czytelnikom zaj- 

So historię najstarsze-
Kró?i?,r-kle,g0.targowiska P^y ul 
można Naszą, opowieść
Jak ni^zatytułować w skrócie:
hali tarrrd°SH° d° postawienia 
hiformaffWej ‘ Zakończyliśmy ją 
a k c v S jąr  0 Powstaniu spółki 
cówJ Jł llcz3cei 151 udziałow- 
S.A * p , j  nazwie „TARGPOL” 
ła latpm3 1 Sta Płocka wyrazi- 
przekaz?nia 9t • -roku »intencję'* 
*iska ? te32e sPółce targo- 
żawę trzydziestoletnią dzier-

dz^ktnl3 Sa ten tGrnat były po- 
którv n ’• ?rezydent Drętkiewicz 
Przeka’>a^ ler'V gor ĉo optował za
Przekont” 16̂  rvnku kopcom. L ^ T w a ł  radnych o korzyś-
stetvk* 63 .decyz3h choćby dla e- 

?* ZaC2ął * * *  PO* nia” 3°wac swego „zaurocze- 
chciai ”T a r g p o le m ’’- Nie 
odSVł a i l n ‘m rozmawiać z „TP”. 
sii w Ja5, dziennikarza do Komi-
Radnt t1u 1 Usług Radv Miasta, 
sii W°k3a 2 tej korni-
czywistvmie wyda'ie si0 rze_ spółkilym rzecznikiem interesów

*n?aâ ąd Miasta działa w tej 
1991 16i nadei ostrożnie. Jesiemą 
lezn(-l0kU żwrocil się do nieza- 
czatf-f ° , obydwu stron, świad- 
celari U6 tagi konsultingowe, Kan-
Gciahsk a Ppawnłicze3 »A&N” 2
Projektu’ Pr°Slł ° sporządzenie

Umowy dzierżawy targowiska

bvd°fr îlku tygodniach projekt 
dzipr">°,t0wy* przewiduje on m.in. 
nei u an5 nieruchomości położo- 
19 1 łocku przy Królewieckiej
30 i l f rfen tar§owiska), na okres 
ca Im t]' do roku 202 !• Dzierżą w- 
nia °b0.wiązuje się do prowadze- 
skiPP7 łącznie targowiska miej - 
renu słamaz. zabudowy jego te- 
Wo „ j tymi pawilonami handio-
żawnv!!?Wymi- Czynsz dzier- s k ie i’ Płyn3cy do kasy miej- 
cymJ,J ^ a wynosić w roku bieżą- 
ro'-,, , „ 120 min miesięcznie, w 
ku i J f M ~  160 m'n - a. od to- 
do '-Yj 20.° min- Jednocześnie 
ża J Z  września 1997 roku dzier- 
PrzyJ CZyli -TRAGPOLOWI”), 
nie^ nr S\13a ulgi inwestycyjne, 
szu p Okraczające połowy czyn- 
opłata znacza to, iż początkowo
s iJ L .  wynosiłaby 60 min mie 
ka rr.le’ p°d warunkiem, że spół- 
So\vi^?°Cznie modernizację tar- 
Poc7v'n ’• zgodn5e 2 obietnicami- 
°bo\vina'lac °d czwartego roku 
cv azywania umowy, dżierżą.w- 
Pu _ ZyrJuguie nraw0 oierwcku-
pu Przedmiotu dzierż:rzawy.

W
Gdań,YaSadnieniu prawnicy z 
2°Wa V3 wyjaśniają: stawka ba- 
Wapa Czynszu została skalkulo- 
równ-i na Podstawie analizy po- 
z tar0WCZe3 0Ptat za korzystanie 
(Slun n-°W*sk w innych miastach 
nip n.v’ Olsztyn, Trójmiasto. Ko 
atrakc^-rUa’ PRa’ Koszalin) oraz 
P ł o w e j  lokalizacji w centrum 
tozmóy ,’̂ P}yn0-łw także na nią 
spółki Vy 2 przedstawicielami 
ku , " Pr2eProwadzone w Płoc 
> grudniu 1991 roku i wy

niki finansowe działalności MPHU 
dotyczące targowiska w okresie 
styczeń — listopad 1991.

Dalej w uzasadnieniu czytamy: 
„ulgi w opłatach czynszowych w 
latach 92—97 są wyrazem reali- 
zownej przez miasto aktywnej 
postawy proinwestycyjnej. Pro
wadzenie targowiska miejskiego 
przez zakład budżetowy jest dla 
miasta przedsięwzięciem stosun
kowo dochodowym. Umowy są 
też korzystne dla obecnych na
jemców dając im przy obecnym 
sposobie korzystania z targowis
ka wystarczające poczucie trwa
łości. Podstawowym argumentem, 
który może przemiawiać za za
warciem umowy dzierżawy ze 
spółką „TARGPOL” jest jej zo
bowiązanie do wykonania inwe
stycji mających na celu moder
nizację i rozwój targowiska. W 
celu ograniczenia ryzyka dla mia
sta, projektowana umowa dzier
żawy powinna określać zakres 
obowiązków inwestycyjnych
dzierżawcy oraz skutki niewyko
nania tych obowiązków. Zawar
cie umowy z „TARGPOLEM” mo
gą też uzasadniać względy soo- 
łeczne — akcjonariuszami spółki 
są prawie wyłącznie dotychczaso
wi najemcy placu targowego. — 
Zawarcie umowy ze spółką sta
nowiłoby więc pośrednie uhono
rowanie obecnych w wielu śro
dowiskach roszczeń uwłaszczenio
wych. Ocena takich roszczeń za
leży naturalnie od preferencji 
społeczno-politycznych wład7 
miasta. Należy jednak mieć na 
uwadze, że uwłaszczenie nie po
winno prowadzić do niesłusznego 
wzbogacenia kosztem miasta” — 
piszą gdańscy prawnicy

Projekt umowy został pozytyw
nie zaopiniowany przez Komisję 
Handlu RM. Duże zastrzeżenia 
wzbudził natomiast wśród kup
ców. Prezes „TARGPOLU” — 
Stanisław Żółtowski przedstawił 
radnym komentarz jednego z u- 
działowców. — Projekt odbiega 
w znacznym stopniu od ustaleń 
podejmowanych na spotkaniach 
prezydenta miasta Płocka An
drzeja Drętkiewicza z Radą Kup • 
ców, a następnie z Komitetem 
Organizacyjnym Spółki Akcyjnej 
„TARGPOL”. Pozostało z nich, 
zdaniem mecenasa spółki, nie
wiele: czas trwania dzierżawy 
obowiązek budowy stałych pawi
lonów, zapłata przez wydzierża
wiającego za nie zamortyzowaną 
część wartości obiektów wznie
sionych przez dzierżawcę, po u- 
staniu dzierżawy. Przedstawicieli 
spółki szczególnie zbulwersowa
ła wysokość czynszu. Wedle 
pierwotnych ustaleń miał on być 
o co najmniej 10 proc. wyższy niż 
wpłaty dokonywane przez ów
czesne MPHU z tytułu sprawo
wania zarządu targowiskiem

Jednak rajcy, po wysłuchaniu 
argumentów wszystkich stron, 25 
stycznia 1992 roku, podjęli decy

zję o przekazaniu w trzydziesto
letnią dzierżawę terenu targowis
ka przy ul. Królewieckiej spółce 
„TARGPOL” S.A., pod warun
kiem, że odbędzie się ono na 
podstawie umowy zaproponowa
nej przez Kancelarię A&N z 
Gdańska. Przedstawiciele
„TARGFOLU” niezadowoleni

opuścili salę.

— Czy podpiszą państwo umo
wę w obecnym kształcie? — z 
tym pytaniem zwracam się . do 
prezesa spółki Stanisława Żół
towskiego.

— Nie. Będziemy natomiast 
negocjować nową umowę. Wy
słaliśmy już odpowiednie pismo 
do Zarządu Miasta i na **azie 
czekamy na odpowiedź — mówi 
prezes.

Kupcy także poszukiwali nie
zależnych ekspertów, tym razem 
w Warszawie. Opinia, wydana 
przez prawnika ze stolicy, jest, 
jak się dowiedziałam, zbieżna z 
wystąpieniem mecenasa Czechow
skiego, uwzględnia ta same wąt
pliwości. Z rozmowy wynika, że 
handlowcy czują się w jakimś 
stopniu oszukani. Są otwarci i 
mają czyste intencje. Realizują 
to, co narzuci im władza. Od 
niej oczekują tego samego.

— Wie pani, kupca się traktu
je jak piąte koło u wozu, uważa 
się kupców n a . tym targowisku, 
że to jest jakiś tam sort pewnych 
ludzi, trzeba ich obrócić o 360~, 
omotać, ale całe szczęście,  ̂ że 
znalazło się kilka osób, którzy 
myślą o wszystkim — doaaje 
rozgoryczony prezes „TARGPO
LU” w rozmowie telefonicznej.

Spółka kupców posiada 151 u- 
działo " ców. Tymczasem na tar
gowisku znajduje się 168 pawi
lonów. Nie wszyrcy handlowcy 
są członkami „TARGPOLU” Co 
zrobią, jeśli rynek zmieni de 
facto właściciela? Zdaje się, ze 
mocno ich niepokoi to pyt m e 
skoro niedawno wysłali peiycję 
do prezydenta miasta...

Chcą wiedzieć, co stanie się z 
nimi, z ich długoletnią nieraz 
pracą na tym targowisku? Boją 
się warunków, jakie postawi im 
„TARGPOL”. Jeśli tak, to czy w 
umowie nie powinna pojawić się 
klauzula gwarantująca tym lu
dziom pozostanie przy ul. Króle
wieckiej?

Te i inne pytania można by 
jeszcze mnożyć. Czy pierwsze 
rozmowy z kupcami, które we
dług nieoficjalnych informacji, 
miały rozpocząć się w piątek 
(21-02) w Ratuszu, przyniosą e- 
fekty? Wszystko wskazuje na to, 
że jednak „TARGPOL” Story, 
dopiero rozpoczyna się na dobre!

MILENA
GURDA-JAROSZEWSKA

STANOWISKO SKARBOWCdW
O D P O W I E D Z

Komisji Zakładowej „Solidarność” Pracowników Skarbowych 
przy Izbie Skarbowej i Urzędzie Kontroli Skarbowej w Płocku 

na artykuł opublikowany w Tygodniku Płockim nr 7 '1093 
z dnia 16.02.1992

„Stanowisko Miejskiego Koła PC w Płocku 
w sprawie Pełnomocnika Ministra Finansów”

A rtykuł opublikowany w Tygod
niku Płockim pt. „Stanowisko m iej
skiego Koła PC w Płocku w ' s t a 
wia pełnomocnika m inistra finans-A. ’ 
uważamy za dalece niestosowny, nie- 
omenayy.n/ i podważający au .o .v .et 
całego aparatu skarbowego. Jakkol
wiek ty tu ł tego artykułu  wskazuje 
na stanowisko wobec osoby pełno
mocnika ustanowionego przez m ini
stra finansów do spraw tworzenia 
urzędu kontroli skarbowej (aktual
nie p.o. dyrektora urzędu), to treść 
odnosi się nie tylko do osoby K 
Listkowskiego, ale do pracowników 
skarbowych (zwłaszcza tych z dłu
goletnim stażem).

Uważamy, że w dobie dem okraty
cznych przemian naszego kraju , każ
dy ma prawo wypowiedzieć się — 
również na łamach prasy — odnoś
nie do swoich zapatryw ań i własnej 
wizji tworzenia nowych struk tur 
państwowych, o ile nie narusza to 
elem entarnych zasad etyki i kultu
ry  politycznej. Popieramy taki spo
sób postępowania, gdyż wierny, iż 
jego intencją jest działanie w do
brej wierze dla naszego kraju . Jed
nakże w żaden sposób nie możemy 
pozwolić na to, aby w imieniu spek
takularnych interesów partyjnych i 
„patriotycznego obowiązku” oczer
niano i podważano autorytet gene
ralnie wszystkich pracowników apa
ra tu  skarbowego. Stanowisko Koła 
PC odebraliśmy jako wrogi akt nie 
tylko wobec pana K. Listkowskie
go, ale również wobec nowo orga
nizowanego organu kontroli, k tóry 
w swych założeniach ma na celu 
walkę ze skorumpowanymi układa
mi poprzedniego komunistycznego 
systemu oraz skuteczną walkę z ty 
mi wszystkimi, którzy w sposób nie
uczciwy zdobywają fortuny kosztem 
każdego z nas. Jesteśm y przekonani, 
że takie nastawienie Koła PC do

pracowników nowo organizowanego 
urzędu wynika z ich niewiedzy i 
nieznajomości problem atyki i tru d 
ności, z którym i borykają się u- 
rzęduicy skaroowi.

Przeważająca większość pracowni
ków przejętych z Izby Skarbowej 
do nowego organu to ludzie wy
kształceni, doświadczeni ł biegli księ
gowi w znajomości skomplikowanego 
systemu finansowego i podatkowe
go. Wielu z nich jest członkami Z w. 
Zawodowego „Solidarność” , związku, 
który zorganizowany został właści
wie przez tych, którzy nie mogli 
pogodzić się z dotychczasowymi me
todami zarządzania i funkcjonowa
nia naszej jednostki.

Na swym koncie mamy wiele istot
nych spraw pracowniczych rozstrzy
gniętych pozytywnie dla dobra na
szej załogi. Obarczanie nas winą za 
„pusty Skarb Państwa” , za powsta
wanie afer i bilionowych stra t u- 
ważamy za daleko idące nieporozu
mienie, tym  bardziej że efekty dzia
łania służb skarbowych naszego wo
jewództwa w postaci ujawnionych 
dodatkowych należności budżetowych 
plasują nas w czołówce krajow ej (4 
miejsce w kraju). Ponosimy rów
nież i porażki, gdyż do dnia dzi
siejszego nie mamy na tyle skute
cznych metod by rozliczyć wiele a- 
fer, jak  i wielu działaczy party j
nych. chociażby ze środków pobie
ranych na akcję wyborczą — co tak 
bardzo bulwersuje społeczeństwo 
polskie. Niestety, nasze działania 
jak  i możliwość w świetle obowią
zujących przepisów oraz różnego ro
dzaju układów i obecnie nie są od
powiednio skuteczne.

Od samego początku opowiadamy 
się za apolitycznością urzędników 
skarbowych i konsekwentnie reali
zujemy ten kierunek. Uważamy, że 
urzędnicy skarbowi, a szczególnie

kierownictw© naszego 
powinni należeć do partii, gAyt- y 
ko w takim układzie można skute 
cznie realizować politykę kontroli 
bez jakichkolwiek zobowiązań.

Nie zamierzamy angażować się 
żadne polemiki czy ć y sp u ty .n e ^ ^ . 
teresują nas rozgrywki Pers°£[ 
kadrowe i polityczne. Wyżej cen
sobie fachowość zawodowa ,̂ t , . K t i  
kulturę urzędnika, znajomość P - -^  
pisów podatkowych od znaj ; 
choćby i najlepszego program^ p̂ .  ̂
tylnego. Zdecydowanie P” ®£óv*c- 
wiamv .%\ą napastliwemu _
niu jakiegokolwiek ugrupowani; po
litycznego w nasze wewnęUz ^  
wy. jednostronnym nieo -.ek. rn 
publicznym ocenom i .^de. 
nrzeciwni jesteśmy ubliżam --
uczciwym i zaangażowanym n o 
rn ik o m  na-mgo organu. Celem . 
szego związku Jest wypracowanie ta_ 
kich metod pracy, Ktćre _by f 
cznie w snosób konsekwen ..y, 
tec/ny, fachowy i zgodny z P - “ 
rozliczały wszystkie co podkreśa;; 
my, podmioty gospodarcze . v ^  
zane do świadczeń podatkowy 
rzecz Skarbu Państy/a ” .bef , rtv?nó du na ich przynależność par yj- 3* 
układy czy powiązania.

Niski poziom płac ^ w a r u n k i  
pracy nie tylko me sprzyj . . P 
zyskiwaniu pracowników SP'- ' ■ 
cych stawiane wymagania, aie P 
woduje to jednocześnie P $ P vcjj 
świadczonych i wykwalifikowali 
kadr. Nasza jednostka aktua.n 
nrzed problemem rozwiązani . - _ 
lokalowych, kadrowych i organu 
cyjnych. . . ,

Prosim y zatem nie 
nam. Wszyscy natomiast zad - y 
aby Skarb Państwa me był P > 
Nie dopuszczajmy do Pows.*;® . 
afer i zdecydowanie zwalcza]®^
Jest to  naszym wspólnym -pawi . 
cznym obowiązkiem, a nie bas _  
i populistyczne wystąpienia, P 
wienia i ataki personalne.

Nasze stanowisko w sprawach ob
sady stanowisk kierowniczych .
go urzędu przekazaliśmy zarządowi
Regionu oraz Sekcji Krajowej 
cowników Skarbowych „
darność”.

W imieniu
Zakładowej Organizacji
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Skarbowych

KOMISJA ZAKŁADOWA
(4 podpisy)

V

RAPORT 0 PŁOCKIEJ WODZIE (I)
nc-tn i nadal budzi zastrzeżenia 
pod względem zdrowotnym. 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 
widni potrzebę prac mających 
na celu poprawę jakości wody 
cios tarcza-ej dla potrzeb miesz
kańców Płocka — napisał w 
ke~klv.\zji swego referatu dyrek
tor Wojewódzkiej Stacji San.- 
:-Sp'd. — dr Jan Bomert.

CZY UZDATNIANIE 
WYSTARCZY?

Zastępca dyrektora ds. tech
nicznych PWdK — Marek Na- 
worski mówił o problemach 
związanych z uzdatnianiem za
równo wody z ujęć powierzch
niowych, jak i wgłębnych. 
Stwierdził optymistycznie, że na 
podstawie analiz wody wiślanej 
w latach 1982—91 można stwier
dzić poprawę jakości w prawie 
wszystkich parametrach* W oce
nie przedsiębiorstwa wpływ na 
taki stan rzeczy ma kryzys gos
podarczy kraju (rolnictwo, prze
mysł), ale również bardzo po
wolna, a jednak widoczna po
prawa gospodarki wodno-ścieko
wej. Dalszy wzrost jakości wo
dy można uzyskać przez wpro
wadzenie do procesu technolo
gicznego filtrów węglowych, za
stąpienie chloru ozonem jako u~ 
tlenia-czem wody oraz zastoso

wanie do dezynfekcji dwutlen
ku chloru. Te zmiany pozwolą 
na uzyskanie lepszej wody za
równo pod względem organolep
tycznym (walory smakowe), jak 
i fizykochemicznym.

W3DA SPOD DNA WISŁY?

W referacie PWiK pojawia 
się zdanie: należy również zmie
nić sposób ujmowania wedy z 
ujęcia brzegowego na ujęcie in
filtracyjne spod d-na rzeki Wi
sły. Wyeliminuje to niekorzyst
ne zjawisko, jakim jest biologi
czny zakwit wody oraz spowo
duje zmniejszenie stosowanych 
obecnie dawek koagulantów, a 
zarazem kossztów produkcji wo
dy.

Tę drogę wybiera właśnie Ra
da i Zarząd Miasta. Obecnie za
potrzebowanie miasta na wodę 
wynosi 36 tys. m sześć, na do
bę. 15.200 m sześć, pochodzi z 
wód wgłębnych i 20.800 m sześć, 
z wód wiślanych. Po roku 2000 
według prognoz to zapotrzebo
wanie wzrośnie prawie dwukrot
nie.

Rozbudowa ujęć wgłębnych i 
modernizacja stacji uzdatniania 
wymagałaby w najbliższych 2—3 
latach kwoty prawie 120 mld zł. 
Miasto tych pieniędzy póki co 
nie ma i długo mieć nie będzie. 
Dlatego właśnie podjęto działa
nia zmierzające do infiltracyjńe-

HOBanss

go ujęcia wody spod dna Wasi}. 
Badania Zakładu Badań Geolo
g iczn y ch  dla B u d o w n ic tw a, wy
konane w ubiegłym roku, Po
zwoliły na wytypowanie obsza
rów dla budowy dwu ujęć P°a* 
ziemnych o wydajności 2 X "u 
tys. m sześć, na dobę. Wykona
no także koncepcję budowy ko
lejnego ujęcia o dwukrotnie wyż
szej wydajności dobowej.

Zarząd Miasta przyjął moaer- 
niizację technologii uzdatniania 
wód infiltracyjnych z zastoso
waniem ozonowania i sorpcji na 
węglu aktywnym. Prace projek
towe i realizację powierzono 
spółce z o.o. holenderśko-pol- 
sfciej „NADERPOL” z Gdańska. 
Badania pilotowe rozpoczęto 
w listopadzie ubiegłego roku. 
Wobec trudności w pokryciu ko
sztów tej modernizacji Zarząd 
zmierza do uzyskania kredytu z 
Funduszu Badań Narodowych.

Z harmonogramu prac wyni
ka, że w 1994 roku możemy spo
dziewać się w Płocku lepsze! 
wody w kranach. Doświadczenia 
innych miast wykazują, że ja
kość wody z ujęć infiltracyjnych 
jest nieporównywalna. Koszt bu
dowy ujęć, modernizacji i roz~ 
budowy stacji uzdatniania wy
niesie ok. 85 mld zł.

MILENA
GURDA-JAROSZEWSKA

(Za tydzień przedstawimy kon
cepcję dr. Paczkowskiego: „Pers" 
pektywy i problemy gospodaro
wania wodami podziemnymi w 
Płocku”.)
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SP^*WA GARAŻY

b Administracji na Dwor- 
d>]e 0 płożono 185 podań. Lu*
hię ptocierpliwią, a garaży 

J n’e ma widoków na 
r°ku n̂ią decvzię W ubiegłym
b.-2S?Vri,ci"!'śmy to popchnąć przez 
temat delegatów i uruchomić 
v' nasza spółdz:elnie
h* 11 !1dm’V?etrafcja sńółdziel
^!Y‘'*t,,. dtą nas T co si° stało
t,. • •• h n e  L .,.. >_______oan^twit tak;e fragmen-» Uf-r,®ię vfb zobaczycie, iak tó

oambuko robi członków

spółdzielni. Na zebraniu Rady 
delegat z naszego osiedla zgłoaif 
wniosek o rozszerzenie w .punk
cie działa ln iści socjalnej w 1991 
roku tem atu: rozszerzenie budo 
wy garaży o garaże przy ul. Oto- 
lińskiej. Wniosek przeszedł więk
szością głosów, wielkich perype 
tii nie było i zobaczycie pań
stwo jr.k to zostało zapisane 
"•ytuję:  ̂ „rozważyć budowę gara
ży przy ul. Otolińskiej”. I tak tc 
zostało załatwione. Nie możemy 
więc w sprawie garaży liczyć na 
pomoc administracji i pionu in 
wastrcyineao spółdzielni. Trzeba 
w czynie społecznym, mam na
dzieję, że w tym roku.

TEIEFONIZACJA OSIEDLA

— Jak wiecie, w latach 80. 
była koncepcja, żeby zainstalo
wać małą centralę osiedlową na 
Dworcowej. Jednak naszą cen
tralą telefoniczną bardziej zain
teresowana była Spółdzielnia Ma
zowiecka i puściła ją na osiedle 
przy Cotexie. Mazowiecka dosta
ła już druga centralę i obietnica, 
że będzierm objęci tą większą 
centrala ? Międzytorza jest nie
prawdziwa. Nikt nie dostanie te
lefonów z tej centrali osiedlowej 
za kwotę na poziomie 2,5 min

zł. Jak ruszy centrala amery
kańska w przyszłym roku to do
staniecie, ale koszt instalacji 
może być 2-3 razy wyższy. I tak 
w naszym interesie działa spół
dzielnia.

PODWYŻKI CZYNSZU

— Podwyżki czynszu prowadzą 
do obłędnej sytuacji. Już 13 pro
cent członków spółdzielni nie 
płaci i jest to zaległość około 3 
mld zł. Robi się błędne koło. 
Większość obecnych na tej sali, 
którzy płacą, będzie płaciła co
raz więcej. Problem jest w tzw. 
martwych meldunkach. Ludzie 
mieszkają, zużywają wodę, wy
rzucają śmieci, a nie płacą- Śred
nio w blokach to może być od 
kilku do dziesięciu procent. W 
związku z tym pozostała część 
musiała regulować dopłaty za wo
dę. To nie leży w naszym inte
resie.

Jak bumerang powróciła w 
dalszej części spotkania sprawa 
protokołu pokontrolnego. Z wiel
kim aplauzem obecni przyjęli za
powiedź wystąpienia przewodni
czącej Komisji Specjalnej, człon
ka Rady Nadzorczej i Komisji 
Rewizyjnej PSMLW. Ireny Sła
wińskiej. Brawami odpowiedzieli 
na propozycję uchwały, która 
brzmiała: „Zebranie Grupy
Członkowskiej Osiedla Dworco
wa ocenia negatywnie działal
ność PSMLW i wyraża wotum 
nieufności wobec Zarządu Spół
dzielni za działania wbrew inte

resom członków spółdzielni lub 
zaniechania pożądanych działań”.

Napięcie na sali wzrastało. Co 
chwilę padały zarzuty pod adre
sem zarządu, przyjmowane 
gniewnymi okrzykami z sali- 
Prezesi zachowali jednak spokój 
nawet gdy stwierdzono, że w  sa
mych strukturach doszło do łą
czenia interesów części Rady 
Nadzorczej i zarządu i zaczęte 
sobie świadczyć usługi. Parodią 
nazwano rzekome próby zarządu 
uniemożliwienia zwołania Wal
nego Zgromadzenia, bowiem ze 
statutu spółdzielni wynika, że tyl
ko zarząd może je zwołać.

— Delegaci, którzy są najwyż
szą władzą, nic nie mogą w sto-, 
sunku do siebie zarządzić. Nie 
mogliśmy zwołać Walnego Zgro
madzenia, a skoro nie możemy 
się zebrać i podejmować uchwał, 
to taki statut trzeba zmienić --  
argumentował Jan Wasilewski.

Wystąpienie Ireny Sławińskiej 
sprawiło, że obecni na zebraniu 
Osiedla Dworcowa bardziej inte
resowali się „aferą” związaną z 
wynikami protokołu pokontrol
nego niż sprawami własnego o- 
siedla. Padł zarzut o samowolne 
podejmowanie uchwał przez Pre
zydium Rady Nadzorczej, stero
wanie uchwałami, manipulacje. 
Dyskutantów interesowały płace 
zarządu. O statucie Irena Sławiń
ska powiedziała:

— Statut PSM jest tak niedo

skonałym zbiorem paragrafów, 
że nawet prawnicy mają kłopot 
z interpretacją tych przepisów.

Nie wszyscy jednak zapomnieli 
o sprawach osiedla. Mieszkaniec 
bloku przy ul. Szopena 65 — Ka
zimierz Wójtewicz do mikrofonu 
podszedł z butelką. Czy była w 
niej wódka, tego nikt nie wie
dział, chociaż nurtowało to z 
pewnością wszystkich obecnych 
Niedługo jednak, gdyż wkrótce 
wszystko się wyjaśniło. Chcąc za
protestować przeciwko zanieczy
szczonej wodzie, Kazimierz Wój
tewicz podszedł do wiceprezesa 
Ganca i zaproponował mu wypi
cie „setki” owej wody-

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Ku
bie. Trzeba odznaczać się wyjąt
kową cierpliwością i opanowa
niem, aby ze sppkojem przyjmo
wać wzajemne ataki i to jeszcze 
w tak ostrej formie. Gdy Krzy
sztof Ganc stwierdził, że o ob
radach Rady Nadzorczej i zarzą
du informowani byli na bież*'” 
przedstawiciele rad osiedli, ale 
przepływ informacji był zabawą 
w głuchy telefon, ponieważ nie 
były one przekazywane w pier
wotnym brzmieniu i dowolna 
była ich interpretacja, gdy mię
dzy zwaśnionymi stronami kon
fliktu wybuchł spór o enuncja
cje prasowe, puściły nerwy i za
częła się ostra szermierka słow
no. W oublikaeii prasowej w 
„Petro-Echu” wiceprezes G»nc 
powiedział, że rada osiedla Ko
chanowskiego preparuje uchwały

bez zebrania swoich członków 1 
stwierdzenie to spowodowano 
stanowcze wystąpienie Jerzego 
Szymańskiego na spotkaniu w 
nr 21. — Ja nie proszę, ja 
dam odwołania tego i przepro
szenia całej rady osiedla —■ krzy
czał do mikrofonu.

Z kolei atakowany odwzajem
nił się informacją o prywatnym 
sporze prze w. Jerzego Szymań
skiego ze spółdzielnią dotyczącym 
niepłacenia należności za dzier
żawiony lokal użytkowy. Pćźmej 
Krzysztof Ganc mówił o kulua
rach iż żałuje bardzo, że dał 
się ponieść emocjom, gdyż uS, 
typu sprawy nie powinny m 0 
poruszane na takich spotkaniem 
Nie znaczy to jednak, że w 
le nie nowinny ujrzeć świm - 
dziennego...

Dyskusją jeszcze trwały 
sala zaczęła pustoszeć. Wczesn j 
jednak przeorów?dzono wy 
uzupełniające n? wakujące m ■ 
sea do P»ófv Nadzorczej. J1 
Osiedla i Zebrania Przedmów 
cieli. Nowo wybranymi 7a°^ n ‘ 
Ryszard Mosek, Wojciech 
ski i Lech Jeziak. Oni
będą reprezentować
Dworcowa na Walnym £gr 
dzeniu w dniu 29 lutego br. 3 
powiada się na burzliwą i os 1 _ 
dyskusję, której wyniki trudno 
tej chwili przewidzeć.

KATARZYNA ZALEWSKA
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PIŁKA RĘCZNA

KLUB SPONSORA
Środki finansowe przekazywane 
przez instytucje, firmy, przedsię
biorstwa czy osoby prywatne, na
tychm iast trafią do zawodników. Za 
te pieniądze nie będą organizowane 
wyjazdy, czy kupowany sprzęt spor- 

, towy. Pozwolą one płockim piłka-
OZGRYWKI I ligi piłki ręcz- cze, że 26 lutego zespół wystąpi bez rzom poświęcić cały czas na dosko- 
nej mężczyzn sezonu 1991/92 Jacka Dworka, k tóry w meczu z nalenie umiejętności, trening i pod- 
wzbudziły u kibiców drużyny Pogonią Szczecin doznał kontuzji, patrywanie najlepszych w Europie 
ZKS Petrochemia Płock mie- Życzymy dużo zdrowia Jackowi ma- i na świecie Będzie to nagroda dla 

■zane uczucia Można Co skomento- Jąc nadzieję, że przerwa nie potrwa nich za dostarczenie nam  wszystkim wać słowami: było różnie. zbyt długo i Jeszcze zobaczymy go tak wielu emocji i wzruszeń.
Świetne występy w pucharze IHF na boisku w rundzie rewanżowej. Zainteresowanych wstąpieniem do

1 stra ta  punktów  z zespołami, k tóre Z tych kilku słów podsumowania Klubu Sponsora zapraszamy do ZKS
można było łatwo pokonać. Zespół jasno wynika, że zespół pod wodzą Petrochemia Płock, sekcja piłki re- 
grał bardzo nierówno. Raz nagra- trenera M arka Motyczyńskiego jest cznej, wiceprezes Achilles Wach, tel 
dzany był oklaskami, by w następ- obecnie w doskonałej formie. Nale- 246-38.
nym  meczu słyszeć gwizdy. Rezul- źą się im za to gratulacje i mówiąc W Płocku kocha 1ą przecież piłkę
ta t był taki, że do rozgrywek play otwarcie — premie pieniężne. ręczną, a zatem nie powinno za-
off Wisła awansowała na IV miej- Jak  można się domyślać kasa klu- braknąć chętnych, którzy pomogą w 
scu ze stra tą  8 punktów  do lidera bowa jest pusta i nie ma z czego utrzym aniu tej sekcji na tak wyso- 
Wybrzeża Gdańsk. Nikt nie przy- wypłacić piłkarzom zasłużonych na kim poziomie
puszczał, że uda się nawiązać rów- gród. Wolę nawet nie pisać od jak Dodajmy jeszcze na zakończenie
norzędną walkę o mistrzostwo Pol- dawna żyją tylko sportową satysfa- że drużynę piłki ręcznej meżczvzn 
ski, szanse były na III, a optymiści keją. w rozgrywkach I ligi zobaczvmv do-
twierdzili, że na II miejsce. Z tego też względu przy ZKS Pe- Piero w kwietniu, ale do tematu

4 stycznia rozegrane zostało pierw- trochemia zawiązany został Klub będziemy na pewno wracać wcześ- 
«ze spotkanie mistrzowskie i już Sponsora sekeh niłki recznei Chodzi niej.
w tedy płocczanie pokazali, że nie za- tu  o pomoc finansową biznesmenów. t m a b c im iik
m ierzają zadowolić się brązowym 
czv srebrnym  medalem. To, co po- 
k a la li w meczach, które odbyły się "  
w  Płocku z Grunwaldem  Poznań,
Fablokiem Chrzanów, Pogonią Za
brze i Pogonią Szczecin oraz na 
wyjeździć ze Śląskiem W rocław i 
Warszawianką, zasługuje na  wielkie uznanie.

Kibice doskonale wiedzą, że w tej 
rundzie piłkarze Petrochem ii nie 
stracili ani jednego punktu, a na 
dodatek wygrywali zawsze sporą róż
nicą bramek. Nie dawali szans ry 
walom!

Przed płockim zespołem ostatni w 
te j rundzie mecz z liderem  tabeli 
— Wybrzeżem w Gdańsku. Przypo
mnieć trzeba, że Petrochemia ma 
już tylko 2 pkt. straty  do I miej
sca. Czy przed tą rundą ktoś mógł 
przewidzieć, że tak się stanie?

Doskonała obrona Andrzeja Mar
szałka i A rtura Górala, wspaniałe 
bram ki Jacka Dworka, Wiesława Mi
chalskiego, Andrzeja Mokrzkiego i 
Piotra Klucznika. Bardzo dobra po
stawa Krzysztofa Kisiela, Krzyszto
fa Sobolewskiego, Krzysztofa Wrób
lewskiego oraz występy najm łod
szych w drużynie l-ligowel Micha
ła Dębskiego, Macieja Uniżyckiego 
i Piotra Raczkowskiego.

Bez względu na wynik meczu z 
* Wybrzeżem w Gdańsku, całej dru
żynie należą się słowa podziękowa
nia, bo dawno już nie sprawili ki
bicom tyle radości. Dodajmy jesz-

JUŻ 8 MARCA

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
0 PUCHAR „TP ”

W BRYDŻU SPORTOWYM
Już tylko kilka dni dzieli nas od dorocznych otw artych Mis

trzostw Województwa Płockiego w brydżu sportowym o puchar 
„Tygodnika Płockiego”.

W naszym turn ie ju  może wziąć udział każdy bez względu na 
wiek i płeć. Startow ać mogą także parv, które nigdy nie brałv 
udziału w zawodach. Nie ma obaw, różnice nie sa duże, a ju* 
przy trzecim stoliku wszystko jest jasne. Brydżyści to jedna wiel
ka rodzina sportowa i warto . o niej s ę przyłączyć.

Mistrzostwa wvojewództwa rozegrane zostaną 8 m arca w sali 
Młodzieżowego Ośrodka Ku"tury MSEiP przy ul. Gałczyńskiego. 
Początek zawodów’ godz. 10, koniec przewidziany jest na godz. 16. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi następnego dnia — 
w poniedziałek 9 m arca w Domu Technika

Zapraszamy wszystkich, którzy już startowali w tej imprezie 
w latach poprzednich oraz debiutantów z terenu całego woje
wództwa. V/ mistrzostwach mogą startować zawodnicy zrzeszeni 
w sekcjach brydża sportowego oraz amatorzv.

(jol.)

SZAŁOWY „BAL-BIS”

TAJEMNICE MEDYCYNY WSCHODU

ależy do żywiołu ognia. 
Mówiąc o sercu należ- 
wiedzieć co jest jego zew 
nętrznym obrazem, co om, 

kontroluje. Jego wyrazem iest 
twarz. Chińczycy mówi?, też „ser
ce jest siedzibą umysłu”.

Patrząc n-a twarz człowieka wi
dzimy właściwości jego umysłu 
Gdy ̂ twarz jest połyskliwa, lęka o 
zaróżowiona, a oczy spoglądają 
przenikliwie — oznacza to siinv 
umysł. Jest to pierwsza diagnoza 
stanu pacjentów znerwicowany ci. 
przy _ pierwszych i kolejnych 
„dzień dobry” w moim gabinecie

Patrząc na twarz widzi sie jed
nocześnie serce. Można nawet 
„wrysować” serce w twacz dzieląc 
ją pionowo na połowę — otrzy
mujemy obraz przegrody serca, a 
na wysokości policzków pod ocze
rni „widzimy” zastawki.

Obraz serca wiąże sie też ze 
śmiechem i radością. Istnieją dwa 
rodzaje radości. Jedna to radość 
uzależniona od sytuacji, samo-oo 
czucia, a  wrięc trwała i nie uwa
runkowana. Ludzie tacy są szczę
śliwi gdy pada deszcz i gdy świe
ci słońce. Infantylny śmiech j ra
dość. śmiech histeryczny nadmier
ny (sztuczny, wymuszony, bez po
wodu) ”oz>orasz a energie se-za 
Brak nadości i śmiechu na co dzień 
świadczy o wygaśnięciu wewnę
trznego ognia, a ogień to życie 
Ludzżom z takimi objawami ’’-cst 
zimno — a sa ciepło ubrani w 
pomieszczeniu o wysokiej temac- 
ralurZ,P. Twarz jest smutna no
szą ~zala. ruchy powolne, oczy 
skierowane w górę (osłupiałe) w 
pozycji leżącej.

Inne wcześniejsze objawy to 
włosów na czubku pło

wy, zaczerwieniony i opuchnięty 
cź” vek nosa który oznacza no- 
w b^zone serce j przeciążony u- 
kład krążeniu. Objawy takie wy
sforują "ai^ześoiej u mcżczvzn o- 
ko’o czterdziestego roku żveia 
Ko’-or czerwony oznacza rozsze
rz mi « żył, koror fioletowy test 
natomiast groźniejszy i oznacza

PŁOCK
Teatr Dramatyczny im. J. Sza

niawskiego, ul. Nowy Rvnek ił, 
teł. 260-71: 25—27.02. 29.02 i 1 03, 
godz 17 — „Rycerze” Arystofane- 
sa

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum
ska 2 tel. 244-9!: ekspozycja stała 
„Secesm”, „Ikonografia i kultura 
Płocka”, ..Wyroby z metalu firm 
warszawskich”. Wystawa czasowa 
„Zegary ze zbiorów- płockich ko
lekcjonerów”. Muzeum czynne od 
wto ku do soboty w godz. 9—13 
nmdziela 10—15, w poniedziałki 
nieczynne.

M”zeum Diecezjalne, ul Tumska 
Sa, tel. 226-23: wystawa — rzeź
ba ś-e^n'owieczna, późniejsza i lu
dowa. Muzeum czynne codziennie 
w godz. 10—14, niedziela 11—15. 
po-’:ed7iatki nieczynne.

Biuro Wystaw Artystycznych, ul 
Nawy Rynek 11, tel. 229-82: Wy
stawa maTardwa Izabeli Bil „Czy 
to możliwe

KLUR PAX, ul. 1 Ma?a’ wysta
wa mała 'twa Laury Beźdzć-ek.

Klub Międzynarodowej Prasy i

bardzo powiększone serce oraz 
wysokie ciśnienie krwi W mo
mencie kiedy serce zaczyna się 
Dowiększać, potrzebne jest większe 
ciśnienie do pompowania krwi i w 
związku z tym ono wzrasta. Jeśi; 
serce coraz bardziej rozszerza się. 
to tym samym zaczyna tracić 
s-woją moc — wynikiem tego ięst' 
niskie ciśnienie k~wi i inna ba-ws 
żył. Innym objawem jest deliikrt- 
na bruzda na czubku nosa

Często występują bóle klatki 
piersiowej i pod lewą łopatką 
Jest to objaw podoon.y do zawału 
serca. Jeśli lekarz i aparatura 
wykluczy zawał to objawy takie 
można zlikwidować akupresurą i 
masażem.

D o żywiołu ognia 2aiicza się 
żyto. Usuwa ono wilgo, z 
ciała, wzmaga wydalanie 
moczu. Uważane jest za 

doskonały lek w przypadku cho
rób serca — działa przeciwzakrze- 
powo i zapobiega miażdżycy tętnic 
oraz zastoiowi krwi. W społe
czeństwach, w których dieta o~ 
parta była na tym zbożu, nie zna
no zawałów serca i arteriosklero- 
zy. Żyto należy gotować na ma
łym ogniu i dopiero spożywać. 
Kurację taką przeprowadza się 
wczesnym latem i tego terminu 
należy przestrzegać. Pedebne wł* 
ściwośei posiada czosnek, który 
można spożywać cały rok.

Jeśli ktoś z Czytelników chciał
by sprawdzić moc i działanie og
nia. należy ugotować ziemniaki aa 
ogniu z węgla lub drewna gaz'e 
pnooan-butan i kuchni elektrycz
nej. Ugotowane ziemniaki najsma
czniejsze są i najdłużej zachowu
ją ciepło z ognia węglowego lub 
drzewnego, a szybko wystygną i 
są niesmaczne, zsinieją, gdy są u- 
gotowane na kuchni elektrycznej i 
mikrofalowej. Produkty takie sa 
bez wartości odżywczych. Nasze 
prababcie i babcie gotowały po
trawy długo i tak zaleca tradycja 
chiń^a, a ma to swoje uzasad
nienie.

Gotowane potrawy powinny bvć
bb— ■ smammmmmam

odkryte, a niektóre możemy goto
wać z alkoholem. Tak przyrządzo
ne danie, np. mięso daje doznanie 
jakby eksplozji energii w ciele. 
Zalecam to ludziom cierpiącym na 
choroby zimne. Spożywanie imbi
ru mą podobne właściwości.

Sposób gotowania, pozornie nie 
mający związku z sercem, ma du
że znaczenie w jogo chorobach

W następnym numerze
dek i śledziona.

żołą-

MIRGSŁAW BRZEZItfST.

Piękną suknię ślubną projektu 
p. Wojnak zaprezentowała Joanna 
Betke z „Galerii M”, wzbudzając 
powszechny zachwyt.

DOKON( ZENIE ZE STR 1

koszulek z „Adiasem”, fioletowy

NIEOCZEKIWANY POETA —
zjawił się w środku balu. zwie
dziony intuicją. Miał wejść na 
chwilkę, a został na dłużej. Był 
pod silnym wrażeniem i na b.:- 
b”ł' owych serwćka-h stwor "1 
poemat, Jan Gorzeiany, bo on był 
właśnie, napisał:

Najlepiej kojarzy pary 
Tygodnik... lecz ten sśa~y 
Robi to be?, wyszynku 
Bo jest przy. Starym Rynku • * *
Odnaida sie. nie będzie zdrady 
Z poręki pani Ady * * *
Istotne pytanie
Kto w> jest Cotka Ada?
Jak służba sta^a donosi 
Jest to piękność 
Podobna co...

(cęnzu- ą ed. — 
tajemnica służbowa)

r r y  TU W PIĄTEK JEST TAK 
ZAWSZE? — pytaliście państwo, 
gdyż i ,.Bu~ger-Box” stanął na 
wvsokoś~i zadania. Łącznie ze 
świecami na stołach i smacznym

jedzeniem. Co prawda jednemu 
muzycznemu koneserowi zanadto 
„buczało”, ale —• jak powiedz ał 
nam dyrektor „Optimalu”, do któ
rego należy „Burger Box” — pan 
Tadeusz Pięta — trzeba coś po
prawić na dachu i przestanie bu
czeć. To dla informacji dyskote
kowych fanów, którym drukuje
my prezent od firmy — kupon J- 
prawniający do 30 proc. znizki 
przy wstępie na dyskoteki (na 
strono ogłoszeniowej do kom a 
karnawału).

WIEK UCZESTNIKÓW — n e
odgrywał roli. Obserwowaliśmy 
pełną integracje 18-latków z 60- 
latkami. To się rzadko zdarra, 
bardzo nas cieszy. Podam przy
kład: Konkurs tańca wygrała o j- 
ra rodzinna — tj. mama z synem, 
oboje przystomi i bardzo sympa
tyczni — Barbara Rzewnicka. 
właścieelka Białe' Damy ; Da
riusz Rzewnie ki Pani Basia w 
czarnym spodniumie w.ygladala 
doskonale. Sędziowali mistrzowie 
parkietu — naństwo Czarneccy.

SPONSORZY — wspaniali i ho!- 
ni. Choć imprezie nie przyśwm- 
cał żaden szczytny cel, w saniej 
dobrej, przemyślanej zabawie zo
baczyli źródło radości dla zwy
kłych ludzi i dobre i reklamy d’a 
własnych firm. „Biała Dama”, 
mieszcząca się przy ul. Wyszo
grodzkiej 33 ma już dziś plik za
mówień do liDca, a na czerwiec 
zaproszenie na pokaz do Darm
stadt. „Galeria M” nie mogła po
kazać absolutnie rewelacyjnej 
sukni ślubnej, szytej przez tydz eń 
sueeialnie na nasz pokaz — bo 
row:eszona na wystawie salonu 
orzy G-odzkiej 2 znalazła nabyw
cę w ciągu godzmy! (Nie na nisze. 
Te ale sporo). .On-p;
-flex” w ciągu dnia sprzedał 2 
kserokowa-ki (najlepsze, bo na.- 
wydajnieisze firmy Ricoh i Nas- 
hua), „Ba!ex” — sprowadza i naj
taniej so-^edam znikain-e lak wc- 
r’a książki oficyny BGW. Salon 
sprzedaży „Toyoty” w podpłoc-

' j :  '

Jedną z najładniejszych kreacJ1 
„Białej Damy” pokazała Urszu’3 
Fabiszak, miss poprzedniego hal11*

kich Górach jeszcze nie sprzeda?.* 
jednego samochodu dziennie, al* 
kto wie, kto wie. „Optimal” w3 
plik zamówień na usługi energe- 
elektryczne, a restauracja „Bur* 
ger-Box” — która należy do f'-' 
my szlifuje poziom i rozszerza 
krąg sympatyków.

My też uczymy się z balu ha 
bal, więc na ostatnim, 23 lute£° 
o godz. 19, umownie zwany*11 
„Przedśledzikiem” w „Burger* 
Boxie” powinno być super. Szcze
góły na 1 stronie. Zapraszam?, 
może zdążycie jeszcze Państw® 
kupić zaproszenia.

MAŁGORZATA BIAŁECKA

Zwycięzcy konkursu tańca 
wniccy. » mama i syn Barbara i Dariusz Rze- 

Zdjęcia: Stanisław Bąkiewic*

LIST DO REDAKCJI

TAK BYŁO 51 ŁAT TEMU•  • •

Mieszkam w Płocku (z małymi 
przerwami) od 1901 roku. Byłem 
świadkiem wielu ważnych dla te
go miasta i jego mieszkańców wy
darzeń, o których dziś mało kto 
pamięta. Uważam, że powinny 
bvć one spisane (póki ich świad
kowie żyją) przynajmniej na ła
mach prasy. ■

Minęła 51 rocznica jednego z ta
kich istotnych wydarzeń — wy
wózki płocczan do obozu w 
Działdowie w dniach 17—19 lutego 
1941 roku. Chciałbym o tym opo
wiedzieć.

Z 8 na 9 września 1939 roku 
Niemcy zajęli Płock. Już w listo
padzie zaczęły się wywózki. Naj
pierw wysiedlono ludność z Ry
baków. którą wsadzono do tzw. 
Berlinki i wysłano w kierunku 
Warszawy. Później rozpoczęła się 
wywózka ludności ż.ydowsk’ej.

którą spędzano w rejon ul. 
Kwiatka, ładowano do same cho
dów i wywożono, najprawdopo
dobniej do obozów zagłady.

Trzecia wywózka objęła księży i 
biskupów, których najpierw prze
transportowano do Słupna, a po
tem przewieziono do obozu zagła
dy w Działdowie, (kościoły poza
mykano, poza jednym — św. Bar
tłomieja).

Czwarta, największa wywózka 
miała miejsce w dniach od 17 do 
19̂  lutego 1941 roku. Mieszkałem 
wówczas z żoną i dwiema córka
mi (7 i 9 lat) przy ul. Krótkiej. 
Pracowałem w tzw. Reichswas- 
seramt w charakterze malarza i w 
lutym wykonywałem swoją praCę 
w porcie w Radziwiu. Rano 13 lu
tego, gdy przyszedłem do pracy 
dowiedziałem się, że podobno wy
wożą mieszkańców Płocka. Wró

ciłam szybko do domu, przekazu
jąc wiadomość żonie, która też o 
niczym nie wiedziała Ledwie skoń 
czyłem opowiadać. zobaczyłem 
przez okno zbliżającego się do nas 
żandarma Wyszedłem przed dom. 
Żandarm spytał, gdzie mieszka Ko- 
zakowski. Odpowiedziałem, że to 
ja. Żandarm poinformował, że będę 
z rodziną wywieziony i mam sca- 
kować najpotrzebniejsze rzeczy. 
Siedział na krześle, palił papiero
sa, doradzał co zabrać a czego 
nie. Uspokajał, żeby się nie spie
szyć. Po spakowaniu się żandarm 
zaprowadził nas do czekającego 
na ulicy samochodu. Wsiedliśmy i 
samochód ruszył, na ul. Wyszo
grodzką, by zabrać stamtąd ko
lejne rodziny. Nie wszyscy zacho 
wywali spokój. Szczególnie pamię
tam okropny płacz kilkunastolet
niej dziewczynki. Wysadzono nas 
na dziedzińcu szkoły żeńskiej Re
giny Żółkiewskiej przy ul. Kole
gialnej. Było tam już kilkadzie
siąt osób. Czekaliśmy dość długo, 
podobno na samochody, które 
miały zawieźć nas do -obozu w 
Działdowie, Po godz. 14 pod ierhał 
pierwszy samochód ciężarowy. O-

tworzono z tyłu klapę, podstaw: 
no antałek od piwa, po obu z-* z 
nach stanęli Niemcy, pokrzyki w 
niem i poszturchiwaniem „pmn 
gając” wsiadać do samo-:hoc 
Gdy ktoś miał kłopot z wso: 
ciem się na antałek, chwvtali 
obu stron i wrzucali na wóz i 
worek kartofli. Załadowany 1 
mochód odjechał.

Po jakimś czasie przyj ech: 
następna cięża-ówka i znów zac: 
się załadunek kolejne1 Dartii 
której byłem także ja z rodzi 
Nagle pojawił się Niemiec w : 
wilnym ubraniu i krzykn 
,Halt”. Zaczai wyczytywać n? 
wciska, a wyczytani ustawiał' 
w rzędzie. Wśród nich byłem ta 
ze jtt Niemiec podchodził d-„ k? 
dego. pytał o dane personalne 
miejsce pracy. Później oznuj: 
wybranej grupie, że jesteśmy \v« 
ni, mamy iść do domu, a jul 
stawić się do pracy.

Mieliśmy szczęście. A co sft 
s;ę z tymi, których nie wyczyt 
no? Dokąd zostali wywiezieni, i 
się z nimi stało?

W. KOZAKOWSKI

Regionalny 
informator Kulturalny

Książki, pl. Narutowicza 5. tel. 
243-40: 25.02, godz. 17 — Koncert 
Estrady Kameralnej Filharmonii 
Narodowej Po koncercie zebranie 
sprawozdawcze Płockiego Towa
rzystwa Przyjaciół Teatru, Wysta
wa „Mój Płock”.

Klub Inteligencji Katolickiej, ul 
Mostowa l: sekretariat czynny w 
każdy piątek w godz. 16—17.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul 
Tumska 9, tel. 228-30 : 26.02. god;. 
17 — „Poznaj świat” — konkurs 
wiedzy geograficznej 28.02, godz 
17 — Program z cyklu „Jesteśmy 
jedna rodziną”. „Foto Pstryk” —

w programie elementy zabawo
we, konkurs wiedzy z  zakresu fo
tografii. 28.02, godz. II—15 — Gieł
da komputerowa — sprzedaż, wy
miana programów, wiedzy, cieka
wostek. 3.03, godz. 17 — Spotkanie 
członków Towarzystwa Miłośni
ków Lwowa.

Płocka Orkiestra Kameralna, ul.
Kolegialna 23. tel. 289-17 : 28.02.
godz. 10 i 11.30 dla młodzieży 
szkolnej i godz 17.30 — koncert 
otwarty z udziałem solistów: Ma
riusz Matuszewski (dyrygent), 
Wanda Jakubowska, Wiesława 
Kuźnicka, Andrzej Wiza, Alek

sander Burand-t. W programie 
montaż operetki Imre Kalmana 
„Hrabina Marica”. Koncert odbę
dzie się w sali Teatru Dramatycz
nego. Bilety w cenie 30.000 zł nor
malne i 15.000 zł ulgowe.

Poradnia Psychologiczno-Religij- 
na przy katedrze płockiej czynna 
w godz. 17—19. Porad udzielają: w 
poniedziałki —« psycholog, we 
wtorki — instruktorka poradnic
twa rodzinnego, środy — lekarz, 
czwartki — prawnik, piątki — 
ksiądz, soboty — przedstawiciel 
grupy hospicyjnej. Te same oso
by, w dni jak wyżej, czekają przy

katolickim telefonie zaufania nr 
264-20 w godz. 10—17.

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

Apteki: do 29.02. dyżury nocne i 
świąteczne pełni apteka przy ul 
Miodowej 2, 2—9.03 (godz. 8 rano) 
Wolskiego 6.

KUTNO
Muzeum Regionalne, pl. marszał

ka J. Piłsudskiego 21, teł. 479-64: 
ekspozycja stała „Wnętrza eklek
tyczne” prezentuje dwa wnętrza 
— gabinet i galerię umeblowane 
dziełami sztuki z drugiej połowy 
XIX w. Wystawa czasowa „Start i 
pocztówki czar...” Drzedstawia 
dawną polską pocztówkę w kilku 
działach tematycznych: świąteczną 
—■ Boże Narodzenie, historyczno- 
patriotyczną, miasta polskie, sa
tyrę. Muzeum czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków w 
godz. 10—16.

Oddział Muzeum Bitwy nad Bzu
rą, Park Wiosny Ludów, fol. 
331-41: ekspozycja stała „Bitwa 
nad Bzurą” prezentuje militaria.

dokumenty, falerystykę. mundury, 
z i  jęcia i sztandary. Muzeum c^n- 
ne codziennie z wyjątkiem non e* 
działków i dni poświątecznych ^  
godz. 10—<16.

Kino „Polonia”, tel. 424-58: do 
28.02, godz. 16, 18 — K—9 — USA 
1. 15.

ŁĘCZYCA
Muzeum-Zamek, ul Pocztowa 1. 

tel. 24-54: wystawa czasowa „Mo
da pradziejowa”.

SIERPC
Muzeum Wsi Mazowieckiej, tel 

75-28-83, (5-28-26: Skansen w <*
kresie zimowym czynny codzien
nie oprócz poniedziałków w godz. 
9—14.

Wystawa stała „Sierpeckie 
wspomnienia” i wystawa czaso ,va 
„Biblia w sztuce ludowej” prezen
towane w salach ratusza — czyn
ne codziennie z wyjątkiem ponie
działków, w dni powszednie godz 
8—16, w_ soboty i niedziele 10 —id.

Za zmiany w programie redak
cja nie ponosi odpowiedzia’ności.

opr. (ws)
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O G Ł O S Z E N I A  I I O I N E
MOŻNE

A N T E N Y  209-76 

^deofijm° wan|e tagodziński
003880

004176
o wym.lastrykowe

35xX02-0, 25 x 1 2,5 , 25x25,
D W różnych kolorach, 
H S # , - o p n i e  schodowe 
P°leca Zakład Baloniarski

t e l lo w i  ^  11 k/R0Cka’
--------- ----  004071

COP|. fl e x ,
Płock, Grodzka 11,

t e l . 2 6 5 - 1 4
oferuje

kserokopiarki
Inowe i używane/,

serwis.

^ . f i l m o w a n i e
Plot* tel.34-383

H ^ 5 E5‘rOMEX' P'0Ck

CF-2

Hasiuk,

004050

004069
■ Płock ul.Bielska

Wo «5̂ rL0<?2ka 1* Tanio, facho-
°d9 nn^1'6, 2aPraszamy u a.00 d o  1 7 ,0 0

SERyfis*
004036

kich D. 5 te!ewizorów radziec-
240-75 k' 1-9° Maja 4/15, te!.

004111
nie, Płock

004148

4oqi *wacze ciągnikowe  
u7 \  rurki kwasowe lub 

na id CiSRieniowe. gwarancja 
Oto r 5 l!9Sięcy- 09-402 Płock, 
^ 6 ! 018b' tek 233-00

Na 004149
r,ychavva Pralek automatycz-

r;° ck'348e55kÓW sa z o w y c h -
004168

b° W 0 n v S oM FILTRY Ul. Krfc.u Sklep "U Bartnika"
^Urtou, 9w‘ecka 10, sprzedaż
urt0Wa tel.282-08 

P R Z E S Y T -_________^
WĄtv i 7 AJAN!E ' NAPRA- 
Qazeh, !?eo- SAT. Montaż tele- 

^  le i.321-97Tarczyński.
___________004215

S2yb̂ K ,  - Tumska 6. Tanio, 
• solidnie. Zapraszamy.

-Tp]̂ ————-  004293
* Wesoi 436 2esPó* Muzyczny 
9/t ^  2a> bale itp. Tysiąclecia

004307
cwanie Płock 33-003

004328
ki. glazury - rachun-

Ck> Bartnicza 3.
004338

^AGist pE— ________ -
m atem '? ’ korepetycje:
D° i4 m iylia' fev'ka-l0za2arn. Płock 273-51

_______004342.
^ 1-33 r ŷyAN,,c r,odłóg,

004357
k o ^ T E R O W E  wyważanie 
bin-i— bUGl wulkanizacyjne,
lrnie|n?̂ °WaR'e opon. Płock-
12S--|q a ’ Ul‘ W iosenna 1, .

004360
H. 25d̂ J^ ^-4 Kutno na Płock, 

<52-44wew. 234
004361

' Ep ^ ^ lO V iD E O  
Wy ifrłt s ^RAJAN!E, napra- 
Lach^nserwac]e. Płock, 

^ ana 2, teł. 36-617

R
004367

Pomogę finansowo. Koperta +  
znaczek. 07-400 Płock 9, 
skr. 63

C04376
USG: ginekolog - dr Białecki, 
czwartki 16-18, soboty 10-12, 
chirurg - dr Reczyński, wtorki 
11-13, piątki 16-18. Płock, 
Tysiąclecia 10 /k."Jubilata"/. 
Informacje Płock 33-503

004382
Wydzierżwię lub sprzedam  
pół domu w ogrodzie w cen
trum Płocka. Te!. 276-45

004386
NAPRAWY telewizorów 
Adamski, tel. 218-75

004388-
Przyjmę do pracy zecera, mo
że być emeryt. Płock, ul.Biel
ska 61, tel. 226-68 po 18-tej

004408
POSIADAM pomieszczenie 
do wynajęcia na garaż lub hur
townię na Podoiszycach-Pół- 
noc, Płock tel. 330-39

004415
REMONT pieców kaflowych, 
Przybysz Mirosław, Płock, Wie
czorka 26

004419
MASAŻ leczniczy, nastawianie 
kręgosłupa, schorzenia koń
czyn. Wojciechowski tel. 273- 
74 po 15,00

004422
PRZYJMĘ pracę fryzjerki dam- 
sko-męskiej. Oferty nr 004424 
składać: "Tygodnik Płocki" 
Stary Rynek 27

CG4424
POSIADAM do wynajęcia dom 
w Słupnie pow. 60 m kw + piw
nica, strych /na biura, hurtow- 
nię< magazyn/. Wiadomość: 
Zakład Stolarski, Borowiczki - 
Pieńki 63

004429

GABINET GINEKOLOGICZNY, 
przeniesiony na ul.Tysiąclecia 
-.10 /ki"Jubilata"/: dr Śladowska 
pon., wtorek 16-18, dr Białecki 
środa 15,30 -17, czwartek 18- 
19,30

004383
NAPRAWA pomp hydroforo
wych, USŁUGI tokarskie. Płock 
- Radziwie, Dobrzykowska 45

004387
WYGŁUSZMsSiE - zamki - 
263-32

004395
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE -
263-32 •

004396
SIATKI OGRODZENIOWE - 
Płock, Norbertańska 19, 
tel. 289-78

004437
DO WYNAJĘCIA lokal na gabi
net lekarski lub inną działal
ność /I p ię tro / oraz 
pomieszczenia o pow. od 200 
do 450 m kw. nadające się po 
przystosdWaniu na każdą 
działalność gospodarczą. 
Nowy Rynek 18, tel. 237-26

004438
PROJEKTY stacji benzyno
wych. Łódź, 55-27-86

K-51/92
PRYWATNA SZKOŁA JAZDY 
zapisy: wtorek - czwartek 17- 
19, ZSB, ul.Rewolucji Kubań
skiej, sala 25, tel. codz. 209-01, 
209-61

004441
ZAMIENIĘ działkę budowlaną 
w Rogozinie o pow. 804 m kw. 
na podobną w Imielnicy. Płock, 
ui.Spółdzielcza 22, tel. 35-231 

004444
TV - serwice, 299-5, STYPIK.

003872
AUTORYZOWANY serwis tv - 
video: PHILIPS, SHARP, TRO
NIC, DAEWOO - budynek MO
STÓW  PŁOCKICH, Płock, 
Tysiąclecia 2, tel. 230-41

004209

e tfaK<

ALARMY z powiadomieniem 
najtaniej AU\RMEX 269-57

004451

KUPNO
SPRZEDAŻ

SPRZEDAM samochód m-ki 
Zaporożec, stan dobry. Wiado
mość: Łęczyca tel. 58-73

Ł-1/92
SPRZEDAM domek jednoro
dzinny z działką i halą produ
kcyjną. Tel. 226-93

004401
SPRZEDAM działkę budowla
ną w Imielnicy. Płock, 
Chabrowa 53

004402

SPRZEDAM ^działkę o pow. 
5500 m kw. prey ul.Granicznej 
w Płocku. Tel. 247-64

004409
SPRZEDAM  atrakcyjny  
obiekt hand low o-produ
kcyjny położony w centrum 
w oj. p łockiego. Telefon  
Płock 247-35, 260-51

004449
SPRZEDAM wydzielone geo
dezyjnie działki budowlane 
pod pawilony handlowo-usłu
gowe w centrum Płocka /przy 
targowisku ul.Jachowicza/. 
Dokumentacja do wglądu n'a 
miejscu. Płock, ul.Jachowicza 
33/1

004410
SPRZEDAM dom piętrowy w
segmencie - Winiary, tel. 
212-70 godz. 17,00-18,00

004413
SPRZEDAM wiąszako-stojaki 
odzieżowe niklowane do skle
pu. Płock, Kwiatka 32, godz. 
8,00-18,00

004420
DZIAŁKĘ budowlaną Płock 
SPRZEDAM. Gdańsk 
tel. 32-39-31

004421

SPRZEDAM działkę budowla
ną 1960 m kw, drugą ok. 3ha. 
Płock-Radziwie, ul.PopłaĆfń- 
ska 3, Gęsiarz Józef

004423
SPRZEDAM kurnik /hala 
1100m,kw., porn. socjalne 
100 m kw., studnia głębino
wa/ stan b. dobry, nowa sto- 
do ła , 3 ha g ru n tu , 
zlokalizowany KWAŚNO 11 
przy szosie Sierpc - Ligowo. 
Możliwość każdej działalno
ści. Wiadomość: Sierpc 
ul. Świętokrzyska 33, 
tel.75-27-?^

004425
SPRZEDAM mieszkanie 35 m 
kw. Płock, Szarych Szeregów, 
tel. 347-47

004426
SPRZEDAM przyczepę 4,5 
tony, stan b. dobry. Zbigniew 
Wiśniewski, Parzeń gm. 
Brudzeń
_______________________004427
SPRZEDAM z powodu wyjaz
du samochód m-ki FORD 
ESCORT rok 1985 lub Ford 
Escort combi 1987r. Wiad. 
tel.216-28

004428
SPRZEDAM ogrodzoną dział
kę rekreacyjną w Białobrze
gach koło S łupna. 
Wiadomość: tel. 201-89

004430
SPRZEDAM duże futro ze sre
brnych lisów. Wiadomość 
te!. 201-89

004431
SPRZEDAM pawilon handlo
wy na "Manhatannie* przy 
ul.Bielskiej, w dobrym punkcie. 
Wiad. tel. 35-814 po 17,00

004432
KUPIĘ lub WYNAJMĘ garaż, 
tel. 289-29
_____ _________________ 004434
SPRZEDAM M ER CEDESA  
250D, 1990r, błękitny metalik. 
Płock 242-49 po 19,00

004337

cja nie odpowiada za treść ogłoszeń
*>!

SPRZEDAM dom z budyn
kiem gospodarczym, samo
chód IFA W-50 po wypadku. 
Żychlin, Sannicka 17- 
Paweł Gajewski

K-49/92
PILNIE SPRZEDAM TANIO  
gospodarstwo o pow. 1 ha z 
murowanymi budynkami w 
Gozdowie. Płock,
Skłodowskiej 4/109 po 15,00

004366
SPRZEDAM nowe białe trzy 
segmenty sklepowe, oszkloną 
ladę z nadstawką. Sierpc 
75-31-28 godz. 18,00 - 20,00

004435
SPRZEDAM 2 -przyczepy  
/sztywną i wywrotkę/, dobry 
stan, dojarkę ALFA LAVAL - 
nieużywaną. Jan Sielezak, 
Żochowo Nowe, GS-431 Góra, 
gm. Staroźreby

004439
SPRZEDAM  SYRENĘ 105, 
1973, etan dobry oraz nowe 
części zamienne. Józef Kluska, 
Wały k/Kutna. *“

K-52/92
SPRZEDAM lub ZAMIENIĘ na 
bloki dom piętrowy w Kutnie. 
Kutno 379-36

K-53/92
SPRZEDAM dcm jednorodzin
ny 20 m kw., budynki gospo
darcze, działka 633 m kw. 
Kutno, Pułaskiego 14 /dawna 
Waryńskiego/. W rozliczeniu 
przyjmę mieszkanie M-2 w blo
ku.

K-54/92
SPRZEDAM 3,60 ha. Wieś 
Brzeziny k/Żychlina. Łódź 
tel. 55-83-40

K-55/92
SPRZEDAM TANIO własno- 
ściowe 48 m kw. Pcdoiszyce - 
175 min, Hubalczyków 10 rn 12

004440
OPONY do 126p /c en a  
240.000/ OFERUJE sklep Bo
rowiczki ul. Harcerska 76

004442
SPRZEDAM działkę budowla
ną częściowo uzbrojoną Płock 
- [mielnica. Tel. 265-29 lub 
34-740

004443

SPRZEDAM działkę budowla
ną częściowo uzbrojoną Płock 
- Imielnica. Tel. 265-29 lub 
34-740

004443
SPRZEDAM działkę 0,90 ha 
przy szosie, światło, wodociąg, 
4 km od Sierpca. Wierzbicki ire- 
neusz, G orzew o, 09-200  
Sierpc ‘

S-12/92
TANIO SPRZEDAM pianino 
CALISIA oraz video-kamerę 
HITACHI. Sierpc 75-49-46 
______________________ S-13/92
SPRZEDAM segment miesz- 
kalno-handiowy, stan surowy, 
125 m kw., naprzeciwko PKP 
Sierpc te!. 75-31-30 
______________________ S-14/92
SPRZEDAM  RENAULT 5, 
1990r. czerwiec. Sierpc 75-27- 
57

S-17/92
OKRUSZEK - oferuje włas
nej produkcji CHRUPKI KU- 
K U R Y D Z I A N E  
BEZGLUTENOW E. Płock, 
ul. Spółdzielcza 22, tel. 35- 
231. Ceny hurtowe.
004445

SPRZEDAM dom murowany, 
budynki gospodarcze z działką 
lub bez. Kłusiński Ryszard, Pu
szcza, 09-204 Rościszewo, 
woj. płockie.
_______________________ S-18/92
SPRZEDAM szczękę metalo
wą z zapleczem przystosowa
ną do handlu. Wiadomość: 
Płock tel. 35-814 po 17,00

004450

Z GU B Y ■m

• IS5,

ZAGINĄŁ czarny wilczur, miał 
obrożę przeciwpchelną kol
czatkę. Przy kolcztce mały zło
ty breloczek, w którym była 
karteczka z adresem i imieniem 
psa. Pies był w trakcie ścisłego 
leczenia. Adres właściciela: 
Płock, ul. Dobrzyńska 62 
AUTO-BAZAR /za  mostem  
pierwszy AUTO-ZŁOM/. 
NAGRODA.- #

004433

• NAWOZY 
SZTUCZNE
CENY FABRYCZNE

I  Saietrzak 
18 Salmag 

H  Polifoska 
H  Fosforan amonu 

E l 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 

□  Piaski k/Sierpca, 
tel. 75-21-09 

D Roszki k/Kutna, 
l  tel. 84-19-93.

SA-58

|  WYTWÓRNIA CHRUPEK jj

"OKRUSZEK”
poszukuje’
producentów « 

atrakcyjnych opakowań 
spożywczych.

Płock, ul. Spółdzielcza 22
tel. 35-231

ij

004446^

polskieNowe r--------
li telewizor}’ kolorowe

z a  2 ,8  m in !
Super anteny

Sklep RTV 
I Płock, ul. 1 Maja 
! Pawilon 31 /Manhattan/ 

Dostawa do domu!
J" " "  X7v4'004372^

. .Budowlano - Mieszkaniowa 
Budownictwa Jednorodzinnego

"POBOLSZYCE"
w Płocku, tel. 283-86

OGŁASZA PRZETARG OFERT
na wybór wykonawcy stanu "zerowego"
24 budynków jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej na osiedlu
"PODOLSZYCE - POŁUDNIE'-1 J-12 i J-13.

Zakres robót: roboty ziemne, fundamenty, 
ściany piwnic i strop.

Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni 
ul. Bielska 57, pokój 202 ,1 piętro, do dnia 2 marca 
1992r. do godz. 12,00.

DOKUMENTY DO WGLĄDU W BIURZE 
SPÓŁDZIELNI.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania 
Ti u bez podania przyczyn.

004448

HURTOWNIA OPON
"SĘMPERIT" i "UNIROYAL"

P O L E C A
opony do samochodów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych

09-200 Sierpc, ul.Traugutta 49, teł. 75-55-19

GABINET
_ DENTYSTYCZNY
P  wtorki \  , ...
□  Pygodz. 16-17

czwartki/

•  leczenie zębów materiała
mi firm zachodnich Vcco, 
Septodont i 3M

•  bezbolesne usuwanie 
zębów

•  protetyka
Wyszogród, 

ul. Czerwińska 10

OGŁOSZENIE
EKSPRESOWE

PRZECIWWŁAMANIOWE, kom
pleksowe zabezpieczanie domu. 
mieszkania, sklepu itp. oferuje 
firma BEM — drzwi o konstruk
cji stalowej pokryte drewnem. 
Zapraszamy ul. Chabrowa 3J.a, 
Płock (obok przejazdu kolejowego, 
ul. Wyszogrodzka)

004455

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe "LABOR* 

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

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

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

H  części zamienne, akcesoria. 
Prowadzimy sprzedaż hurtową 
i detaliczną
B  oleje, kosmetyki do samochodów 

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

SA-18

MARUTI SUZUKI

SPRZEDAŻ RATALNA 
bez oprocentowania.

AUTORYZOWANY DEALER

PH U  M A R S  
G ostynin, ul. Płocka 38 

Tel. 20-66

w godz. 7—15.
004463

OSUSZAJ SIE 
W  „TYGODNIKU PŁOCKIM r #

TYGODNIK PŁOCKI STR. S



Z  okazji 3 rocznicy ślubu prosto z serca płynące życzenia 
samych słonecznych dni, uśmiechu, pogody ducha oraz 
pociechy z syna Mateusza przesyła żonie Hani

kochający mąż Grzesiek

Z okazji imienin kochanej Mamie Helenie Czerw 
z Małej Wsi najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyślności przesyłają

syn Krzysztof z żoną Elżbietą 
oraz wnuczki Wioletta i Ilona.

' ...wumii ..........— ...... .

Siostrom z Białej dziękuję za życzliwą pomoc okazaną 
mi w podróży

 ̂ śv.-.•, i L. Szatkowska

Drogiemu bratu i wujkowi Kazimierzowi Majewskiemu 
z Węgry z okazji imienin dużo zdrowia i wszelkiej f
pomyślności przesyła

siostra Wanda z mężem i córką Beatą

Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Usługowe

"RUSTIKALrt
Zakład Produkcji Płyt Meblowych 

Sierpc, ul. Świętokrzyska 2 /przy Browarze/ 
tel. 75-58-78, po 1800 - 75-46-00

o f e r u j  e :
płyty meblowe w różnych kolorach

»
folie importowane. 

Rabat dla stafych odbiorców.
.. ___ __________  S-16/92 |

^  '  A M O N O W A
Zakłady Azotowe Włocławek

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

004025

" M O T O Z B Y T "
SKLEP

MOTORYZACYJNO - PRZEMYSŁOWY
09-200 Sierpc, ul. Głowackiego 8a, tel. 75-13-93

oferuje części -
ŁADA, SKODA, sam.zach. podstawowe akcesoria
oraz: łożyska, elektrody, drut spawał., śruby, narzynki, 

gwintowniki, frezy i inne.
POMOC DROGOWA 

USŁUGI TOKARSKO-ŚLUSARSKIE 
Zakład Mechaniki Pojazdowej - adres i tel. j.w.

' ' Tanio'4
uLRembielińskiego 3,  ̂ uJJJstatnia, ul.2ródlana 10

~I papierosy *
I chemia *4Ę 
I kosmetyki 
I czasopisma

w i kwiatów^
L A M Y  i~\

papierosy 8  papierosy fb-
chemia iH chemia
kosmetyki 8  kosmetyki i f
szkło 1 !  czasopisma V
zioła . . . . . _  ̂ ^

L B --= *= = 004414

mm m

W

m i

Płock, ul. Grodzka 11, tel. 265-14 
CERUJE SPRZEDAŻ
i  KSEROKOPIAREK japońskich RICOH i NASIIUA

lnowych, i używanych/

®  materiałów eksploatacyjnych 
£$ części zamiennych 
12 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
iH papier ksero krajowy i zagraniczny ■

!A-4,A-3/
SERWIS RANK XEROX, MITTA, CANON, 

ŚRODKI EKSPLOATACJI.
PONADTO:
□  faksy RICOH
_O  bindownice i termobindownice do

' \  opraw książek, broszur, dokumentów itn.
i v pryporty i offsety 

maszyny do pisania 
O  notesy elektroniczne,
CU kalkulatory. CP^

TY JNIK PŁOCKI STR. 6

ca l

S i m e i s  s i
Płock, ul. Miodowa 8

Zaprasza
9 na oryginalną i niedrogą 
kuchnię

I do dobrze zaopatrzonego 
Drink-baru

I na dyskoteki w piątki 
i soboty ŻO00- ^

CU oraz dla młodzieży szkolnej i 
i studenów we wtorki i nie

dziele ze zniżką -19°°- 2400 
Codziennie lokal czynny 

wgodz. H °°- 2300
SA-50

B U R G E R  B O I
ul. Miodowa 8, 

tel. 264-62

1 K t J P O N  y

uprawniający do 30% 
zniżki przy wstępie na

^DYSKOTEKI
w każdy piątek i sobotę 

w godz. 20-2, 
wtorki, niedzielę 

wgodz, 19-24 
Z A P R A S Z A M Y

U NAS
NAJSZYBCIEJ I NAJTANIEJ

OPEL
- ' 1  FORD . ■

HONDA
Sprow adzam y na  zam ów ien ie  w szystk ie  

części do sam och od ów  zachodnich . 
P łock , ul. R zeczn a  5

/przy Wyszogrodzkiej/

tel. 242-42  ^04417

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami

'"CHEMlA,r
Płock, ul.Kostrogaj 14

 ̂oferuj© po cenach konkurencyjnych 
do sprzedaży:

polistyreny wysokoudarowe bezbarwne 
i w kolorach
polietyleny, polipropyleny oraz wyroby 
z tworzyw
szkło ogrodnicze - metaplex bezbarwna 
i kolorowe, grubości od 1,5 mm do 35 mm 
wymi ary 1100 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 
szkło okienne - różne grubości i wymiary
szkło ornament - wymiary handlowe 
i typowe Y
kit do okien 1 
elektrolit g 
kleje

’ ;^A R R A SZA M Y^ :
SA-57

)

 ̂ !

r Z
\ J \ J

Przedsiębiorstwo
)LD HELLEN w Kutnie

* V^twórnia Pasz w Płocku, ul. Bielska 6T

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 wevr. 289 Płock, telex 83338 
lub teł. 349-65 Kutno ____________________ k-50/92

i

H  Wojewódzka Dyrekcja Dróg M iejskich 
wj w Płocku

Łapraszadowspółjpracy]

M O

00-926 Warszawa 
ul. Krucza 20/22

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

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

/0-2I 6614-216, 6614-158.
SA-**

!□ ■n
P.P.H. "DANGO’ - Zespół Hurtowni

Płock, ul. Bielska 61, teł. 232-45,248-86 
czynne pon.-piątek 8,00-16,00, sobota 8,00-13,00

N A JT A N IiE J:---C E N Y :F A B R Y C 'Z Ń E ! - .
1. Zakłady Celulozowo-Papiernicze SA w Kwidzyniu:

~1 papier - kserograficzny i maszynowy w ryzach
2. Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kostrzyniu: 
duży wybór:
H  papier pakowy biały, szary z atestem spoż., • /

S i  torby handlowe
KI papier światłoczuły

3. IZOPOL Trzemeszno-możliwość dowozu na plac budovty: 
"°1 materiały izolacyjne i pokrycia dachowe:

eternit NF-9 /szary i malowany/
I maty i płyty z wełny mineralnej 60x50

4. Cementownia Kujawy
CENY PROMOCYJNE - Buduj razem zonami:

HS cement 350 /worki-520 tyś. t/
H wapno hydratyzowane /worki-530 tyś.t/

5. Bydgoskie Przedsiębiorstwo "LAS"
—*— ^ . ■ — -Ter~~i. f11

grzyby: suszone, marynowane, sterylizowane, konserwowe 
B  konserwy: warzywne, z ptactwa łownego 

8  owoce suszone
B  pasztety z drobiu, z dziczyzny

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

WINA - czeskie, krajowe,CIN-CIN, PIWA-Żywieckie i inne 
ArtSzkolno-Biurowe, taśmy samoprzylepne, papiery 
higieniczne, Śruby, wkręty, nakrętki, trzonki do: łopat, 
szpadli, szczotek. __________ ■ _______004364 fl

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe "R A K"
Płock, ul. Sienkiewicza 13a, tek 256-49

i
0043^/

/ / / / / / / / / / / / / / / sssssArssssssssssśssssssssssssssssssss///̂ ^

BYDG O SK IE  
KONSORCJUM  
KAPITAŁOW O- .. 

-INW ESTYCYJNE S >  g
INSTYTUCJA 
FINANSOWA 

wyspecjalizowana 
w transferach kapitaióiY

"im *

w zakresie utrzymania czystości i zieleni w pasach 
— ulic na terenie miast województwa płockiego, 
ra Oferty należy składać w terminie dwóch tygod
ni ni od daty ukazania się ogłoszenia w siedzibie 
| i  WDDM w Płocku, ul.Słowackiego 4, pok. 306

■ f — i

i
B S

= !■
\ , 
si

H

A  Masz w olne środki finansow e,
A  Inw estycyjne.

A  Szukasz dobrej inw estycji?  
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS —  

absolutna dyskrecja.
GWARANTUJEMY Klientom od powierzonego kapitał 

wysokie zyski liczone w stosunku rocznym.
Od kapitałów przeliczanych

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

★  ^-miesięcznych — 54 procent 
★  12-miesięcznych — 62 procent 

OFERUJEMY różne formy i sposoby inwestowania kap'’ 
tatów, także Indywidualne.

PROWADZIMY również doradztwo finansowe i wszelki® 
inne usługi związane z obrotem kapitałowym, a takż® 
powiernictwo majątkowe.

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

PR Z Y JD 2 DO N A S —
JESTEŚM Y DO TWOICH USŁUG. 

t*łock, ul. Dworcowa 2 „NOWATOR”, tel. 271-10.

Z a p r a s z a m y

w godz. 9—15, środa w godz. 11 — 17.
00388?
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S Z A N O W N I
P A Ń S T W O

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
na zbycie S.A. in form uje, że nasze 

Przedstawicielstwo w GOSTYNINIE 
zostało przeniesione do nowego pomie
szczenia biurowego, które mieści się w 
* budynku przy ul. Czapskiego nr 4 

/wejście od szczytu budynku/..

Przedstawicielstwo1 § 
czynne jest:

0  od godz. 730 do 1515
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki/

U '° d  g ° d z -  1 0 1 5  d o  I 8 0 0 .  /środy/
_oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
r * od godz. 730 do 12 .

Przedstawicielstwo prowadzi 
następujące rodzaje 

g ubezpieczeń:
|a  §ruPowe ubezpieczenie na życie i NW 

‘f 0 ^ ezP*eczen*a kontynuo wane
Jednostkowe ubezpieczenia na życie i rent.

informacje na tem at w/w ubezpieczeń 
°2Ra uzyskać pod telefonem nr 59-05.

SERDECZNIE

za pra sza m y .

/

Przedsiębiorstwo Eksploatacji 
Rurociągów Naftowych

" P R Z Y J A Ź Ń "
W Płocku ul.Wieczorka 2a

organizuje przetarg nieograniczony 
na sprzedaż n/w środków trwałych:

1. ciągnik siodłowy Jelcz 317, rok prod. 1978,
st.zuż. 70%,cena wyw. I przetargu 38.000.000,-

2. naczepa skrzyniowa D l8, rok prod. 1982, *
st. zuż. 65%, cena wyw. 36.000.000,-

3. naczepa niskopodwoziowa N 2030, rok prod 
1982, st. zuż. 65% cena wyw. 30.000.000,-

4. samochód terenowyUAZ 469B, rok prod. 1
1978, st.zuż. 75% cena wyw. 14.000.000,- 

.5. samochód terenowy UAZ 469B, rok prod.
1979, st. zuż. 80% cena wyw. 10.000.000,- 

6. samochód terenowy UAZ 469B, rok prod.
1981, st.zuż. 90% cena wyw. 50.000.000,-

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 1992 r. 
w siedzibie PERN w Płocku, ul. Wieczorka 2a 
o godz. 10,00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nale
ży wpłacić wyłącznie do kasy PERN w Płocku, 
ul. Wieczorka 2a do dnia 11 marca 1992 r.

Pojazdy można oglądać w dniach 10-11 marca 
1992r. na terenie magazynu PERN w Górach 
k/Płocka w godz. od 10,00 do 12,00. i 

W przypadku nie sprzedania pojazdów 
w I przetargu, II przetarg odbędzie się w tym sa
mym dniu o godz. 12,00, a cena zostanie obniżona 
do 50% ceny .wywoławczej w I przetargu.

/--■ ----------- --------—---------- ----- ----
Przedsiębiorstwo nie bierze

odpowiedzialności za wady ukryte 
i braki oraz ma prawo unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyn.
SA-64

odległym

(odcinek 18)
7° pani widzi, łowię ryby... —■ odpowiedział nie-
Panią «,_ > dorzucając: — Z pewną dozą nadziei, że właśnie tu 

Nor- ^°,karn*
• " C S * * * .  się tylko na kolejne pytanie, gdyż nie potrafiła
a' '  Skąd^ sensu ostatniej uwagi.
Ą ^  ogóif. ,lednak mógł pan wiedzieć, że właśnie tu się znajdę? 
f IT Już Ze w ty111 lesie * t0 właśnie dzisiaj?!
'°Wiwie wsP°mniałem o przeczuciu, pani Noro... — westchnął żar- 
Pra§fiienipT~ 7 °  ono mnie tu przywiodło. A jego źródłem było 

Cóż • ulraenia pani.
fl°jąc za . m°gę pana obchodzić? — prowadziła rozmowę wciąż 
0 Za Spotkaliśmy się wprawdzie u Edyty, ale chyba
^Pano^ ,na Jego rodzaju przeczucia?

2ucor. j aia się już na tyle, że zdołała zdobyć się na drwiący ton
To ' Wi5‘St1'

v '6dział od siły wrażenia a nie długości kontaktu — odpo-
i0> jakieJ?°Ważnie, jakby nie dostrzegając w jej głosie drwiny. — 
l '  NipvhU ległem , było zdolne do wywołania takiej wizji.
* .« , U V; f<> Drzekonvwaiace, toteż wciąż nie mogę zrozumieć, 

y I t0 ^ało. że właśnie tu pana spotykam! 
r^Peto,,- w chwili, kiedy znalazła się pani w poważnym kłopocie.

grzyby, które widzę w pani koszyku, były przyczyną,*e»tV?,ne to
ka

z§obiia » , ■ ------ -----.
" Wipr . n’ resztę towarzystwa?

skąd?Vle pan również, że przybyłam tu w towarzystwie? Cie-
nu0 iest na świecie zagadkowych i ciekawych spraw, któ- 

aa tyrp, Utttiemy sobie wyjaśnić, droga pani... Toteż nie warto 
nT' •luż rozw°dzić.

grzvhv1ê nak wiem!!» leW"»a* d°wied?ia:
eć.

domyśliła się. O naszej wyprawie 
z

r^^c, ż e ',”.165 nie mogę jednak zrozumieć SKąa mogi pan wie- 
•iscu?‘ Za°łądzę i znajdę się nad rzeką i to właśnie w tym

7  Spój

rt r vVf>Zat "wvv,t*aział się pan od Ziomka, a może= od którejś 
?ieć  ̂ » Ale nie mogę jednak zrozumieć skąd mógł pan

T<>7n?a* na nią z żartobliwym błyskiem w oczach.
J e panią wzywało.
Posłuszna...

*

I cieszę się, że była pani temu

p ;p ! — nrvohnęła pogardliwie, 
hi ?rawdy niż pani sądzi.

n,o dogadam się,z panem! Może jednak wskaże mi 
 ̂ ó°rą ,,, mego towarzystwa? Niedługo będzie południe, a jest 

■ast Palnego, umówionego śniadania, więc obawiam -się, że 
będą mnie szukać.

t7aJ^nje 7 dro?a, która może nam pomóc w znalezieniu kierunku, 
°2e Proc blisko, ale mimo to jej wskazanie wiele pani nie po- 

k ^słurh SD°irzeć na niebo.
^ 7 . Wezwania, Istotnie, znad leśnej ściany przeciwległego 

- bnupfj K,,tvvtaniała się rozciągnięta szeroko wielka, granatową
iap T?ęPion°?nie kłębiąc się u czoła szarymi obłokami. Mniejsze, 
bla \vj v?e w smugi gnały przed nią, niby zwiastuny nadciąga- 

17 E  ^ łej strony rzeki słońce jeszcze jaśniało pełnym
rzys2ą'(2 e''? nrzez to tym grożnieisza wydawała się ciemność to- 

nadciągającej biirzy. Jakby dla spotęgownia grozy ja

ką ze sobą niosła, zadudniła gdzieś znad horyzontu 
jeszcze, niejako ostrzegawczym grzmotem.

— Tylko patrzeć, a będziemy mieli niezły prysznic — zauważył 
z kolei Baczmara. — Nie radzę teraz ruszać w drogę.

— A co mam robić? — rzuciła bezradnie, nie odwracając spoj
rzenia od szybko sunącej chmury.

— Przeczekać wraz ze mną burzę w samochodzie — poradził 
obojętnie. — Przynajmniej pani nie zmoknie, a nie sądzę, by trwa
ła zbyt długo. Pędzi bardzo szybko...

— Czy to końcowa faza pułapki? Czy tę burzę też pan przewi
dział?— spytała ironicznie.

— Nie ja, a komunikat meteorologiczny — zauważył jakby od 
niechcen;a. po'czym dorzucił:

— Sądzi pani, że będę agresywny? Proszę się nie obawiać, nia 
stosuję tego rodzaju środków.

— Ma pan inne sposoby?
— Oczywiście! Zdobycie przychylności wybranki.
-*> To złudna nadzieja.

—- Jak dotąd jeszcze mnie nie zawiodła. Ta burza tę nadzieję 
też potwierdza, gdyż zapewnia mi pani towarzystwo.

— Również pan ją przeczuł? — rzuciła kpiąco.
— Radzę poniechać przedłużaniu sporu, a szybko szukać schro

nienia!
Zaczął ściągać linkę wędki, po czym złożył koc, na którym sie

dział ł przerzuciwszy go przez ramię ruszył do samochodu, nie 
oglądając się na nią.

Jakby dla potwierdzenia jego ostrzeżenia nagły poryw wiatru 
zaszumiał wśród koron drzew przygniatając ich wierzchołki, a po
tem smagnął uderzeniem o powierzchnię rzeki, tworząc na niej 
ścieżki zmarszczek. Jednocześnie zaczęły ją znaczyć piętna pierw
szych kropel deszczu.

Nora ruszyła już bez słowa za swoim niespodziewanym towarzy
szem. Ten usłużnie otworzył przed nią drzwiczki, po czym obszedł 
maskę wozu i rzuciwszy koę na tylne siedzenie, wsunął się za 
kierownicę.

Schronili się w ostatniej chwili, gdyż burzowa chmura już o- 
garnęła niebo, gasząc nad nimi blask słońca. Wkrótce zaś chlusnę
ła strugami wody. Zalała od razu szyby wozu samochodu potoka
mi szybko ściekających strumieni, waliła w dach niby uderzenia
mi rozzłoszczonej pięści, przyciemniając świat szarugą wodnej 
kurtyny. *

— w samą porę... — Baczmara obrócił ku niej głowę, z twa
rzą ożywioną uśmiechem i bielą zębów.

— Oby tylko szybko minęła! Biedne będą dziewczęta, które na 
ten czas nie zdążyły wrócić do samochodów... — zatroszczyła się, 
jednocześnie poprawiając się w fotelu, by znaleźć się jak najdalej 
od swego towarzysza.

— Jaką taką ochronę znajdą pod drzewami — pocieszył ją. — 
Chociaż przy takiej nawałnicy i drzewa mało pomogą...

Te wymianę opinii przerwał naełv, oślepiający błysk i nieomal 
jednoczesny huk, podobny do nagłej eksplozji tysiąca ton dyna
mitu. Nora aż się skuliła w fotelu, natomiast Baczmara zauważył 
spokojnie:

—• Gdzieś zupełnie blisko...
Uderzenia piorunów zaczęły powtarzać się. Grzmiały to bliżej, 

to dalej, ale nie na tyle, by odległość tłumiła rozdzierający trzask 
ich uderzeń. Toteż Nora wkrótce ujęła twarz w dłonie i skur
czyła się w sobie, opuszczając głowę.

Widząc-to Baczmara przechylił się ku niej j opiekuńczym ge
stem objął plecy.

Oszołomiona szalejącą dookoła burzą, hukiem trzaskających pio
runów, które swymi oślepiającymi błyskami ukazywały co chwila 
grozę siekającej skosem ulewy oraz targanych wichrem wierzchoł
ków drzew, zamknęła oczy i niemal pozbawiona ze strachu przy
tomności. odruchowo onarta f’nw» o i^Rr*, ramię. Ogarniające ją 
dotąd przerażenie od razu zniknęło, poczuła odprężenie, a potem 
jakiś wewnętrzny spokój, chęć zaniechania jakichkolwiek spo
tów i pragnienie, by ten błogi stan bierności trwał nadal.

Nasilenie burzy wkrótce zdawało się mijać, gdyż błyski i grzmo
ty piorunów stawały się . coraz rzadsze i dalsze, a gwałtowność 
ulewy także malała, przechodząc w coraz spokojniejszy deszcz.

—■ Najgorsze mija... Niech oczka się otworzą.,.
Jednocześnie poczuła pod brodą lekki ucisk palców unoszących 

jej twarz ku górze. Kiedy zaś nie opierała się uniesieniu głowy i 
posłusznie rozwarła powieki, ujrzała przed sobą jego ciemne,
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Poziomo: 1) fiasko, klapa, 5) 
sędzia muzułmański, 7) napad o- 
strych bólów w jamie brzusznej, 8) 
przeciwny zenitowi, 9) zwrotna 
pomoc finansowa, 10) imię byłej 
prezydentowej, 13) odkrył prątki 
gruźlicy, 14) awers monety, 19) 
despotyczne rządy, 20) cyfra, 21) 
surogat, produkt zastępczy.

Pionowo: 1) Dolas w artylerii, 2) 
był nim wojak Szwejk, 3) gra na 
instrumencie smyczkowym, 4) ko
lega Flapa, 5) pasza dla zwierząt, 
6) pogłębiarka, 11) krem do czysz
czenia mebli, 12) powszechne uzna
nie, sława, 15) grecki uczeń szkoły 
wojskowej, 16) śmierć, 17) jądro Ą 
elektrony, 18) popularnie o pogoto 
wiu ratunkowym specjalnie wypo
sażonym.

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

dopiskiem „Krzyżówka nr 9”. we?“ 
mą udział w losowaniu nagród
książkowych.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 8

Poziomo: 1) tasak, 5) nota, J)  
liana, 8) ameba, 9) ryzykant, 10) 
gesty, 13) bona, 14) trojak, 19) asta* 
zja, 20) atol, 21) aranżacja.

Pionowo: 1) Traugutt, 2) szew
stwo, 3) klaryska, 4) sadz, 5) nat- 
ka, 6) tętno, 11) korzec, 12) pafa* 
da, 15) rata, 16) Jola, 17) kara, 18) 
staż.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 6 nagrody książkowe 
wylosowali:

1) JADWIGA JÓZEFOWICZ,
zam. 09-500 Gostynin, ul. Jana
Pawła II,

2. TADEUSZ PRZEPAŁKOWSKT,
zam. 09-400 Płock, ul. Jachowicza, 

3) WACŁAW KRAMARZ, zam. 
09-400 Płock, ul. Rembielińskiego.

H O R O S K O P
BARAN — (21.03—20.04)

Od wtorku możesz liczyć na 
wielką i prawdziwą miłość, któ
ra jednocześnie pozwoli Ci uwie
rzyć w siebie. W końcu docenisz 
własne zalety charakteru. Nie Do
wierzaj interesów Rakowi. To nie
uczciwy partner.
BYK — (21.04—21.05)

Zastanów się czy nie za dużo 
chciałbyś osiągnąć od razu. Posłu
chaj rad przyjaznych Ci osób. 
które mają większe doświadczenie 
życiowe. Unikniesz w ten sposób 
porażki. Środa dobrym dniem na 
zakupy, pilnuj portfela. 
BLIŹNIĘTA — (22.05—21.06)

W nawale pracy i obowiązków 
pamiętaj o kiimś bliskim. Nie cier
pisz na nadmiar gotówki, ale kun 
choć symboliczny kwiatek i wy
bierz się z wizyta. Jeśli będziesz 
podróżował, pamiętaj o walizkach 
Jak mówi przysłowie — okaz;a 
czyni złodzieja 
RAK — (22.06—22.0?)

Będziesz szczęśliwy i zakochany, 
a wszystko za sprawą nowo poz
nanej Wagi Zanim rozpoczniesz 
starania o nowy obiekt uczuć, u- 
porządkuj stare sprawy. Nie po
zwól, by ktoś kto Cie kochał cier
piał z Twojego powodu. W pracy 
możliwy awans.
LEW — (23.07—22.08)

Przed Tobą trudny tydaieA. W 
najbliższej rodzinie choroba przy
prawi Cię o duży kłopot. W pri- 
cy niespodziewany wyjazd służbo
wy też nie będzie na rękę. Pod 
koniec tygodnia wszystko zacznie 
wracać do normy.
PANNA — (23.08—22.09)

W domu nieporozumienia za
kończą się w środku tygodnia i 
powróci spokój. Tym razem iuż 
na dłużej. Wiele jednak zależy od 
Ciebie. W pracy ktoś chce spłatać 
Ci figla. Strzeż się szczególnie Ba

rana. Od piątku poprawa finan
sów.
WAGA — (23.09—23.10)

Czy nie za wiele spraw bie
rzesz na swoje barki? Nie możesz 
wszystkiemu podołać i stąd kłoo^ 
ty, a terminy gonią. Nie przespa
ne noce źle wpływają r,a Twój 
organizm Rak ma pretensje, że 
za mało czasu masz dla niego 
SKORPION — (24.10—22.11)

Nawet Cl się nie śniło, ale cze
ka Cię rozstanie z kimś bardzo 
bliskim. Zbyt szybko uwierzyłeś 
w puste słowa i stad rozczarowa
nie. Nie przewidziałeś takiego bie
gu zdarzeń. Będziesz w złym na
stroju, ale po wizycie Baraflt 
wszystko się odmieni.
STRZELEC — (2311—21.12)

Jesteś zafascynowany uroda Ra
ka, ale pamiętaj, że powierzchow
ność nie jest najważniejsza Przy
patrz się dobrze obiektowi swoich 
uczuć, żebyś późnied nie żałował 
podietei ćecyzii Wnikliwa *n*R*a 
może ustrzec Cię przed popełnie
niem kolejnego błędu. 
KOZIOROŻEC — (22.12—20.01)

Masz kłopoty w domu, pooadssz 
w konflikty w pracy. A jeszcze 
nie tak dawno tryskałeś humo
rem. Zastanów się nad przyczyna 
swojego postępowania. Może to 
tylko przemęczenie? Kilka dni no
ża domem może wie1e zmienić. • 
WODNIK — (2101—2(.02)

W pracy nadchodzący tydzień 
bardzo trudny. Co najgorsze, njs 
możesz liczyć na niczyją pomoc. 
Zarwane noce już niedługo dadzą 
znać o sobie. A zdrowie f tak 
nadszarpnąłeś. Jak sie ze wszyst
kim uporasz — weź kilka dni ur
lopu.
RYBY — (21.02—20.03)

Nadal jesteś sam i nic nie ro
bisz, aby zmienić tę sytuację. 
Karnawał to znakomita pora do 
nawiązania znajomości, a  tak czę
sto rezygnujesz z zaproszeń. Rak 
zabiega o Twoje względy, *!• li
da jesz, że nic nie widzisz.

PORADY PANNY ADY
BAL MOICH MAKZEŃ

Drogą Redakcja! Pozdrawiam 
Was serdecznie. Od dziś jesteście 
dla mnie jedyną gazetą, ą to za 
sprawą „Balu u panny Ady”, w 
którym mogłam uczestniczyć 31 
stycznia. Żałuję bardzo, że na na
stępny nie starczyło dla mnie bile
tu.

Przeżyłam już 20 lat, ale nie 
miałam okazji być na tak wspa
niałej imprezie, nie mówiąc już o 
atrakcjach tego wieczoru. I cho
ciaż nie brałam udziału w żadnym 
konkursie jestem bardzo zadowo
lona. Pozostało mi wiele miłych 
wspomnień, których nikt mi nie 
zabierze.

Przyznam szczerze, że szłam z 
mieszanymi uczuciami, w dodatku 
tylko z koleżanką. Już przy wej
ściu za drzwiami zostawiłam tre
mę. Powitało nas dwóch wspania
łych mężczyzn. Na sali goście w 
różnym wieku. Mówiąc prawdę 
bvłam ciekawa, kto może przyjść 
na taką imprezę. Jednak myliłam 
się w swoich przypuszczeniach. 
Wszyscy bawili się wspaniale, mło
dzież również. Niepotrzebny był 
alkohol. Prezenterka wszystkich

w
zapraszała do wspólnej zabawy. 
Kto tylko chciał, mógł się dobrz* 
zabawić.

Chociaż nie poznałam na tym ba
lu swojej wielkiej miłości, wieczór 
ten był dla mnie. dużym wydarze
niem w życiu. Dziękuję Wam za 
te miłe chwile I podziwiam za wy
trwałość.

Anka
Od Ady: Cieszę się bardzo, *e

mogliśmy Tobie i wielu naszym 
wiernym Czytelnikom umilić choć 
ten jeden zimowy wieczór. Przy* 
kro mi jednocześnie, że nie kupi
łaś biletu na drugi bal. To że im
prezy takie są potrzebne wiemY 
z Waszych listów i telefonów.^ N-« 
'■'■'steśmy w stanie organizować ta
kich bali co tydzień, ale myślę, ze 
nie był to nasz ostatni bal. Czeka
my na listy i opinie o balu — 
bis.
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TVP

25.02.— 2.03.1992 R.

8.00
9.00 
9 10
9 35
10.00 

Jlienia
11.50
12.00

cyjna
12.00
12.35 
13.05
13.35 
13.45

PROGRAM I

„Dzień dobry” 
Wiadomości poranne 
..Domowe przedszkole” 
„Gotowanie na- ekranie” 
„Jak cudne są wspom-
15)
Wiadomości

-16.00 Telewizja Eduka-

Agroszkoła 
„Era robotów” (1) 
Fizyka
„Co, jak i dlaczego?” 
Chemia — węglowoda

ny nasycone
14.20 „Świadkowie prze

szłości”
14.35 Przygody kapitana Re

na o
14.50 Sezam
15.10 „Świat chemii” (19)
15.45 Klub Midi
16.90 Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci: „Tik — 

Tak” oraz „Dennis zawadiaka” 
(2) — serial prod. fran.

17.05 Język ang. dla dzieci (8)
17.15 Teleexpress
17.35 ..Narodziny firmy” (10)
18.00 Family Album
18.20 „W Sejmie j Senacie”
18.35 „Królik Bugs przedsta

wia”
19.90
19.15

Wywiad tygodnia” 
Dobranoc „Mały pin

gwin Pik-Pok”
19.30 Wiadomość;
20.05 Film fabularny 
21.00 Studio „Temat”

Inne kino
Wiadomości wieczorne 
Mięhael — film dok. 
„Giełda pracy — giełda

21,30
23.40
23.00
23.55

szans”
0.25 BBC

PROGRAM II

7.30 Panorama 
7.40 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa” 
8.10 „Telewizja biznes” 
8.35 „Denver — ostatni di

nozaur”
9.00 „Świat
9.25 
9.45
1 0 .0 0  
10.10
15.25
16.30 
16.40 
17.05

wych 
17.35 

eh om”
18.00
18.30
13.30
19.30 
20 00

kobiet” 
„Pokolenia” 
„Rano”
CNN
Język fran. 
Powitanie 
Panorama 
„Pokolenia” 
Przegląd kronik filmo-

wspólnym da-,Pod 
(32)
Program lokalny 
Moja modlitwa 
„Artysta jego świa 
Język angielski '201 
..Siedm u Żydów z mo

jej klasy” film dok.
21 00 Panorama 
21.25 Snort 
21.35' - Ekspres 
22.05 ..Chwały 

Wszyc^k?oh'’ 73)
2300 .997”
2& 00 Panorama

it"

reporterów” 
starczy dla

PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9 00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Giełda pracy”
10.00 „Dynastia"
11.50 Wiadomości
12.00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna
12.00 Agroszkoła
12.30 Teatr Telewizji — Zyg

munt Krasiński ,Nie-Boska 
Komedia”

14.30 Słowa j rzeczy, I965-—
—1991 — Andrzej Dłużniewski

15.05 Działanie z gazetą
15.33 Uniwersytet Nauczyciel

ski ................ V,

16.00 Studio 7 proponuje
18.15 Kino nastolatków:

„Wychowawca”
1640 ,-dia młodych widzów: 

„Trzy, cztery.. . start”
17 15 Teiegicpress
17.35 „Kinomania”
17.55 „Klinika zdrowego czło

wieka”
18.15 „Test”
18.30 „Encyklopedia II woj

ny światowej”
18.55 „Zielona linia”
19.15 Dobranoc „Niesforny 

misiaczek”
19.30 Wiadomości
20.05 „Dynastia”
21 05 Nagrody Grammy ’92: 

VZ. 1 -  retransmisja z Nowe
go Torku

22.45 Wiadomości wieczorne
23.05 Nagrody Grammy ’92 

cz ^
0.25 Poezja na dobranoc 

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 .Ulisses 31”
9.00 „Świat kobiet”
9.25 „Pokolenia”

8.30 „Era nuklearna” (8)
8.30 Język ang. (5)
).09 „Cały świat gra kome-

).40 „Przecież to znamy” 
i.00 Panorama 
t .25- Sport
i.35 „Nad rzeką, której nie 
’ -y film fab. prod. poi., 
5.10 „Kolekcja” — film dek. 
[-00 Panorama

i H i

PROGRAM I

„Dzień dobry” 
Wiadomości poranne 
„Domowe przedszkole” 
„Przyjemne z pożytecz-

„Głiniarz i prokurator”

8.00
9.00 
9.10
9.35 

nym”
10.00 

(4)
10.45 „Po sześćdziesiątce”
11.50 Wiadomości
12.00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna
12.00 Agroszkoła
12.35 „Cudowna planeta” (9) 
13.25 Dookoła świata
13.50 „Ginąca przyroda”
14.20 Opowieści księżniczki

Lilavati
14.35 Zwierzęta świata: „Kra

ina orła”
15,05 B;os znaczy życie
15.30 Przez lądy i morza
16.00 Studio 7 proponuje 
16.15 -„Kwant”

Teleexpress 
„Telemużąk”
„Sp.m" ■
„Podróże do Polski” 
Magazyn katolicki 
Dobranoc „Dziwny

świat kota Filemona”
19.30 Wiadomości 

„Gliniarz ; prokurator”

17.15 
17.35 
18.10 
18.30 
18.50
19.15

20.05 
(4)

21.05 
21.25 
21.55

liwe”
22.35

„Decyzje”
„Pegaz”
„To nie . jest sprąwied-

Wiadomośei wieczorne 
22.55 „Zawsze po 21.”
23.40 Family Album 
24.0 Poezja na dobranoc 
0.05 BBC

PROGRAM II

7.30
7.40
8.00
8.10
8.35 He-

10.10
16.25
16.30 
16.40 
17.05 
17.35 
18.00
13.30

(20)

Panorama 
„Rano”

„Gazeta dcm owa” 
„Telewizja biznes” 
„Nowe przygody 

-Mana”
9.00 „Świat kobiet”
9.25 „Pokolenia”
9.45 „Rano”
10.00 CNN 

Język ang.
Powitanie 
Panorama 
..Pokolenia”
„Giełda”
„Zrobiła się piątka” 
Program lokalny 
„Legendy filmu”

19.30 Język fran.
20.00 Rewelacja mies’ąca.

1 Jule® Massenet „WerU-w”
21 00 Panorama
21.23 Snort
21.35 .Bez znieczulenia”
21 50 Studio teatralne Dwój

ki Smauel Beckett „Ka
tastrofa” ..Co. gdz‘e~

22.35 Rewelacje miesiąca, cz.
2

23.40 Pasmo hipermultime- 
dielr.e Marcina K.

(3)

cz.

PROGRAM I

8.00 „Dzień dofery ’
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Szkoła dla rodziców”
10.00 Serial filmowy
11.50 Wiadomości
12.00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna
12.00 Agroszkoła
12.30 „Ekstra” (6)
13.15 Eko —, lego ,— czło

wiek
13.35 „Tropami mitów” (3)
14.20 Telepiaśtkion (3)
14.40 Jeśli nie Gxfo.rd, to

co?”
15.00 Telewizja Edukacyjna

zaprasza 1
15.15 Nerwice
15.30 Uniwersytet nauczyciel

ski
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla najmłodszych: „Ciu

chcia”
17.05 Język angielski dla 

dzieci (9)
17.15 Teleexpress
17.35 „Piłkarska kadra cze-

17.45 „W kinie i na kasecie”
18.10 Serial filmowy
18.35 „Raport”
19.00 „Reflex”
19.15 Dobranoc „Bouli”
19:30 Wiadomości
20.05 „Szpieg doskonały” (7 

— ost.) .
21.00 „Polskie Zoo” (śpowtó- 

rzenie, ' i
21.25 Zespół „Zapis” przed

stawia..
22.05 „Price w Tokio” — 

koncert
23.05 Wiadomości wieczorne
23.25 Poezja na dobranoc
23.30 Wieczór konesera: „O-

gród rozkoszy”
9.45 ...Rano”
10.00 CNN PROGRAM II
10.10 Język niem. (20)
16.25 Powitanie 7.30 Panorama
16 30 Panorama 7.40 „Rano”
16.40 .Pokolenia” 8.00 ..Gazeta domowa”
17 00 Losowanie zakładów ^10 ..Telewizja biznes”

gier 1 czbjwych Totalizatora 8.33 ..Lucky Lukę”
Sportowego 9.00 ..Świat kobiet’”

17.05 „Punkt widzenia” 9.25 ..Pokolenia”
17 25 „Ailo, ailo” 9.45 „Rano”
13.00 Program lokalny 10.00 CNN

10.10 Jezyfe ang.
16.25 Powitanie
16.30 Panorama 
16.40 „Pokolenia”
17.05 „Na morskim szlaku” 
17.311—21.00 Program regional

ny
21.00 Panorama
21.25 Sport
21.35 „Parnell” (2)
22.30 „Obrazy, słowa, dźwię-

22.55 Przed lustrem
23.25 „Szumy, zlepy,

(6)
ciągi’

ki’
23.30
24.00

„Cały ten jazz” 
Panorama

J |||||||||||y
PROGRAM I

7.30 Program dnia 
7.35 „Wieści”
8.00 „Rynek — agro” •
8.30 „Na zdrowie”
8.50 Wiadomości poranne
9.00 „Ziarno”
9.25 „5 — 10 _  15”
10.30 „Wojownicze żółwie Ni-

23.55 „Operacja „Stambuł” — 
film fab.

PROGRAM II
7.30 Panorama 
7.35 „Kaliber 192”
8.00 „Ulica Sezamkowa”
9.00 Magazyn telewizji śnia

daniowej
9.30 „Tygiel” .
10.00 CNN 

„Dom”
„Tacy sami”
Polska Kronika Film o-

19.30 
20.05

ost.)
21.40
22.00
22.30 

bojów”

Wiad-omośoł
„Wielki przewrót” (4 —-

Sportowa niedziela 
„7 dni — świat” 
„Kabaretowa lista prze- 
(5)

PROGRAM II

10.15
10.40
11.00

wa 
11.10 

mu —
Akademia polskiego fil- 
„Baza ludzi umarłych” 

film fab. prod. polskiej
13.00 Zwierzęta świata
13.30 „Klub Yuppies?”
14.00 „Wzrockowa lista prze

bojów Marka Nledżwieckiego”
14.30 Studio sport
15.20 Program dnia
15.35 Magazyn „102” — Vio- 

letta Yiłles
nja”

10.55
1 1 . 2 0
11.50

„Azymut”
„Szkoła pod żaglami 
Wiadomości

_6 z 49” — teleturniej 
Losowanie zakładów 

Totalizatora

czerni’

16.00
16.25

g* er liczbowych 
Sportowego

16.30 Panorama 
18.40 „Szpieg w

film fab. prod. ang.
18.00 Program lokalny
13.30 „Wielka gra”
1-9.30 „z ziemi polskiej”
20.00 Dni muzyki Rossiniego 

— „Messa per Rossini”
21.00 Panorama
21.25 „Słowo na niedzielę”
21.30 Dni muzyki Rossiniego 
22 30 „Jaokaroo” (4)
23.20 Recital Emiliana Ka

miński ego
24.00 Panorama

7.30 „Przegląd tygodnia”
8.00 „Klementynka” (6)
8.30 Film dla niesłyszących
10.00 CNN 
10.10 Powitanie
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn przechodnia”
11.00 „Wspólnota w kulturze”
11.30 Rpdróże w czasie i 

przestrzeni
12.20 „AnimaLs”
13.00 Express Dimanche 
13,15 Publicystyka
14.00 Kino familijne: „Nonni 

i Mannni”
14.55 „Rebusy”

-Do trzech razy sztu-

13.45 Język fran. (M 
14.25 Język niem- @3) 
15.0 Język ang. (23) 
15,40 Uniwersytet Na’ 

ski
16.10 Program dnia
16.15 „Luz”
17.15 Teleexpross 
17.35-Magazyn telew

„AL
„Kraje, n a p ) ’

:W

15.15 
ka” 

15.45 
18.20 

. 16.30
18.40 
17.10 
18.C0
19.00 
19.30
20.00 
21.00
21.40

Scena debiutów 
Program dnia 
Panorama 
„Misz — masz”
Studio sport 
„Bliżej świata” 
„Wydarzenia tygodnia’ 
Galeria „Dwójki” 
Portret bez retuszu 
Panorama
.Zwyciężyć strach”

18.00
18.30

rżenia’
19.00 „Zielona linia ' w. 
19.15 Dobranoc „Reksie
19.30 Wiadomości 
20.05 Teatr Jelewizj '  ..y

briela Zapolska „M oral
ni Dulskjej” *

22.10 Program rozry^0̂ .e 
22.45 Wiadomości -
23.00 Kino europejski®: .

kuszenie” — dramat ^
prod. niemdec-ko-szwaj1'
-francuskiej (19S1 r. PlC 
min.)

PROGRAM 11

Powitanie 
Panorama 
„Sonda”
„Artysta i )0gO . ^  
„Ojczyzna — Pd1

,’0-i

film fab. prod. USA
23.00 Okolice jazzu’
24.00 Panorama

15.25
16.30
16.40 
17.10
17.40 

na”
18.00
18.30
19.00 
19.20
19.30
20.00
20.30

Niedziela* Ł
12.00 „Z polski rodem”
12.40 „My i świat”
13.00 „U siebie”
13.30 „Świątynie przyrody”
14.00 Walt Disney przedsta

wia. — „Kacze opowieści” — 
„Przygody Dsve Crocketta” (2) 
— „Tęcza i grzmot” cz. 1

1515 Z archiwum Teatru Te
lewizji Tadeusz R.ttner „W 
małym domku” <

16.55 Katolicki magazyn mło
dzieżowy

17.15 Teleexpress
17.35 Studio sport
18.20 „Angielska limuzyna” 

(6 —. ost.)
19.15 Dobranoc — „Berta”
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie Zoo”
20.20 „Donsul” — film fab. 

prod. poi.
22.05 Sportowa sobota
22.35 Wiadomości wieczorne

PROGRAM I

7.53 Program dnia
8.00 „Tydzień”
9.00 „Teleranek”
10.09 „Operacja” „Mozart”
10.25 Język ang. dla dzieci 
10.80 „Rzeka Żółta’ (1)
11.20 „Notowania”
11.45 Telewzyjny koncert 

życzeń
12.15 Poranek symfoniczny
13.15 „Tęczowy musić-bos”
14.00 „Załoga”
14.25 Magazyn „Morze”
14.40 ..Telewizjer”
14.55 W starjnn kinie: „Przy

błęda” '
15.15 Studio sport
17.15 Tęleexpress 
17.35 Studio sport.
18.15 „Paradise znaczy

raj'5 (9)
19.00 Wieczorynka Walt Dis

ney przedstawia „Chip i Da
le”

PROGRAM I
. 13.30 Wiadomości 

13.40 Program dnia 
13.45—16.10 Telewizja 

cyj na
Eduika-

Program lokalny 
„Biuro, biuro” 
„Pokolenia”
„Fotel „Dwójki” 

Język niem. (2D 
Wielka piłka ^  
„Moskiewskie

21.00 Panorama
21.30 Sport rugf
21.40 „Wydarzenia W® jl 
22.10 „Chwały starczy

wszystkich” (4 — ost.)
23.00 Dr Anatolii Kas2p‘

ski i23.40 Przeboje na sm)'
24.00 Panorama

S;
Nowo otwarty

To n  m o d y  ś l u b n e j
Firmy

zaprasza i proponuje:
J%rL(b£t>(L

efektowną kolekcję sukien ślubnych i komunij^1 
konfekcję męską /fraki, sm oking1114smoKU‘b’ . j 

liczne
CENY PROMOCYJNE.

-ock, ui.Rembielińskiego 8 /po Pewcxie!
Arkadia - to początek szczęśliwego małżeństwa.

004436

— To... To bezczelność! — zawołała z oburzeniem.

Co 'tkoZOUJLC/Z/
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wpatrzone w nią oczy, połyskujące czarnymi błyskami. Naszło ją 
mgłisie skojarzenie z widzianym gdzieś obrazem węża unierucha- 
nj aiąC—° »v«ą ołiąrę, ale mimo to nie potrafiła się
zdobyć na sprzeciw kiedy dostrzegła, jak wolno zbliża swoją twarz 
do jej twarzy t znajduje jej usta.

Ogarnął ją raptowny poryw pożądania, toteż rozchyliła wargi i 
poddała się pocałunkowi.

Trwał długo, aż w pewnej chwili poczuła jego dłoń na piersi, 
a potem drapieżnie zaciskające się na niej palce. Siła tego uścisku 
spowodowała, że dotychczasowe zamroczenie nagle urwało się i 
powróciła pełnia świadomości. Wtedy dopiero odepchnęła go gwał
townie, nieomal z przerażeniem odrywając, się od niego i odsunęła 
tak daleko, jak tylko pozwalało wnętrze wozu. Potem znierucho
miała i odwróciwszy głowę milczała ze ściągniętymi gniewem

S brwiami, wpatTając się w szybę przed sobą.
Baczmara obrzucił ją kró.kim sdojrzeniem, i również bez słowa 

odchylił się na oparcie swego fotela. Zaległo miedzy nimi mil
czenie, które przerwał dopiero po chwili: ,

— To nie było najgorsze... Powiedziałbym, nawet bardzo smako
wite...

N Odpowiedziała mu po chwili, już opanowanym głosem:
-— Deszcz już niemal ustał. Proszę mi objaśnić jak mogę zna

leźć swoje towarzystwo.
— Czy nie lepiej tego poniechać? Zamoczysz się zupełnie, bo 

las ocieka wodą. Zawiozę cię od razu do miasta.
— Nie, dziękuję. Będą się o mnie niepokoić i gotowi szukać do 

wieczora.* Proszę więc o informację.
— No dobrze, zatem podwiozę cię ńa miejsce skąd będziesz mo

gła wkrótce ich usłyszeć, toteż odnajdziecie się bez trudu.
Przyjęła tę propozycję w milczeniu. Nadal, kiedy już ruszyli, 

również nie odzywała się do niego, mimo kilkakrotnych prób na
wiązania rozmowy.

Jakiś czas jechali wąskim pasmem nadbrzeżnej laczki, potem 
wkrótce skręcili w wąską, leśną drogę, pełną wyboi i głębokich 
kolein, więc i on zamilkł pochłonięty prowadzeniem wolno sunące
go wozu. Wreszcie w pewnej chwili ujrzała w dalekiej perspekty
wie drogi zamiast dotychczasowej ciemności, jasny prostokącik 
światła, zdradzający szosę. Baczmara zatrzymał samochód i prze
chylił się do niej:

— Skieruj sie na prawo, nieco zbaczając do tyłu. • a 'wkrótce • bę
dą mogli usłyszeć twoje wołanie.

— Zatem żegnam... — sięgnęła do klamki drzwiczek.
— Poczekaj chwileczkę... — przytrzymał ją za łokieć. *— Prze

cież chyba tak się nie rozstaniemy?
— Mam się panu rzucić w objęcia?
— Tego nie oczekuję. Ale czy stało się coś takiego co mogłoby 

usprawiedliwiać twoją raptowną wrogość? Czy tak bardzo cię ura
ziłem?

— Dostatecznie.-
— Przestań się dąsać! Zadzwonię do ciebie za parę dni, może 

będziesz łaskawsza i zechcesz się ze mną zobaczyć?
. — Nie ma o tym mowy! — rzuciła gwałtownie.
— O co ci chodzi? — wydawał się naprawdę zdziwiony. — O ten 

jeden pocałunek, w którym zresztą brałaś udział?

Gwałtowność twojej reakcji dowodzi, że sama zdajesz S°]L 
z tego sprawę, ale chyba nie ma powodu do oburzenia, bo Pli 
ciez nic się ważnego nie stało. y

Jak dla kogo! Jestem na siebie wściekła, że do tego st®)311 
się zapomniałam! s

— Zachowujesz się jak rozkapryszony dzieciak! Wkrótce
msz zdanie, gdyż zapewniam cię, że tak prędko nie zapomnisz ,j 
go pocałunku. Będziesz go pamiętała, będzie wciąż przychodzi* L 
na mysi. A nawet więcej... Zapragniesz, bv znów zaznać ucZf,-:o 
zapomnienia, ulgi i radości oddania. Mówił coraz ciszej, ale 
to czuła jak każde jego słowo przenika ją żarem. Tym więc 
towniejszy był jej sprzeciw: ^

— Nie będę się powtarzać, żegnam! — Chwyciła ponowni®. ) 
klamkę, tym razem otwierając drzwiczki. Wyskoczyła na dr oś* 
zanim je zatrzasnęła, jeszcze krzyknęła:

— Nie chcę żadnych telefonów! Nie chcę pana znać!
Nie usłyszała odpowiedzi, a także nie odwrócił się do niej

jąc z miejsca.

Zeszła z drogi i zagłębiła się w las, starając się zachować 
ciwy kierunek. Udzielona wskazówka okazała sie dobra, gdyż *5) 
mm się jeszcze odezwała sama, usłyszała dalekie wołania Knh>„„„o.. —* — ------------- - . . .  lCjG5. t woł^oŁaia GłcneiMtr wuidiłic*

czasu do czasu powtarzane sygnały samochodów. Potem zaś, raC ... 
nie witana przez dziewczęta, ani słowem nie wspomniała o Pfjg. 
zytej przygodzie, wyjaśniając tylko ze skruchą, że zabłądziła. u. ilfl 
wała przy tym, ze nie dostrzega kpiącego spojrzenia Ziomka, jalcJ 
ją obrzucił, po wysłuchaniu tego tłumaczenia.

— No, i cóż tam jest pod tym piętnastym? — spytał pos
kieciy Humań ski-zgłosił się do niego z meldunkiem. — Major cZ& 
na wiadomości.

— To sam kraniec południowego przedmieścia, ulica skłaC?j^ 
jakichś magazynów i pustych placów. Pod tym numerem znal -a, 
ją się w połowie zrujnowane i opuszczone rudery, chyba P° a*
kimś  ̂ browarze, bo są tam obszerne piwnice, w których aż■ » _ * łw k 1 <» w rviui y Lii
no się rozeznać. Łączą je korytarze, czasami schody, więc zaP^ni 
są nawet piętrowe. Pomieszczenia przeważnie małe, ale znalazG)( 
i parę zgoła dużych, zapewne do składowania gotowego 
ho lezą tam jeszcze sterty beczek do przewożenia piwa, ale Li 
zmurszałych i teraz już niestety pustych... — Humański westc*1’ 
z żartobliwym żalem.

— A hale produkcyjne? Czy ktoś je zajmuje?

— Nikt, stoją puste, bez drzwi i okien, zapewne rozkradzinh^l 
toteż przez otwory hula w nich wiatr. Tynki poodpadały ni 
juz wszędzie, ściany czerwienieją cegłą, a szczeliny w betonow^
P ^ - c h  p o rasta  mech. D achy też już gdzieniegdzie p r z ę ś l

— Spór o tarń zanudowań?

— Jest główny budynek I. parę mniejszych, z dziurami vr
nach od pocisków jeszcze z czasów wojny.

— Nikt o nie nie dba?

Wygląda, że nikt. Zresztą nic dziwnego, bo kosztowałoby 
forsy żeby to odbudować. Miejsca tam dość, tylko że 
zarośnięte chwastami, krzakami, a nawet już i sporymi drzei*’®'

— No i cóż. to już sporo lat no wbin?*:.. — mrukną! sie^eif 
— Musi tam jednak być i jakiś użytkownik, skoro jest rachPp 
za światło.

— Sprawdziłem to w Zakładach Energetycznych i Zar^Litf 
Miejskim. Piwnice wynajęły Warsztaty Witraży Kośmy Dzieża0 
na swoje magazyny.
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Więc chyba znaleźliście tam elektryczne przewody i 3alv


