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% d z S f n 2?rgani2?wanego przsz piaskach i żwirach, występujący najlepsze są czwartorzędowe 
rzędu \V n'Ĉ r° ny Środowiska U- 
PoswieonnfWÓdzliiego sympozjum 
Wody nirie§0. P°Pfuwie jakości
dzieo (Pisaliśmy o nim ly-
siaw ,d?c' kai3- fironi~

re-

paleogeńskó-kredcwe systemy 
wód podziemnych. Perspektyw i
cznie (jako ew entualne źródło 
eksploatacji), występują w czte
rech nieodległych od Płocka re 
jonach

na głębokości kilku, kilkunastu 
metrów w dolinie Wisły i jej do
pływów: Słupianki, Skrwy i 
mniejszych. Najbardziej zasobny 

»ia\v p a "y ui nciij, u iu m - system wód podziemnych wystę- 
ferat n tCẑ s^i przedstawił re- puje zwarcie na płockim odcin- 
my §osnori erspe^ ywy 1 próbie- ku pradoliny toruńsko-ebersw al- 
ziemnvT'vaai0vvan*a vv°dam i pod- dzkiej i w dorzeczu Słupianki.
Wy, c^ , ł w p iocku”. Był cielca- ’ 2. NEOGEŃSKI, na głębokości 
Czytelnik’ ^  przeciętnego 40—70 m w rejonie Radziwia i
ny fachrf’ rnocno wypełmo- 140—180 m na Wysoczyźnie ‘Płoc- dolny odcinek, poniżej Wysoc: 
Prezentu-Wa terminologią. Dz-ś kiej. Mimo niezbyt dobrej jakoś- ny, cd Słupna na wschodzie 
szerne Państwu' jago* ob- ci wody, wymagającej skompliko- Borowiczki na zachodzie. Pi

agmenty wraz z małpką, wanego uzdatniania, ograniczo
ny re- . nych zasobów i niewielkiej wy-

cztery 16 P*0c^ a w ystępują dajności jest on często eksploato- 
tila zary perspektywiczne. wąn'y, zwłaszcza w samym mieś- 
°PaHvph, komunalnycn cie.
Pych: m 03, wodach • podziero- 3. PALEOGENSKOrKREDO-
^ uP--an>* części zlewni WY w piaskach, piaskowcach, zbiornik wód podziemnych, p >
‘tn.y Porowiczek, 2. do- marglach i wapieniach w y -  dobnie jak  również . występujący
^ o l i r y 3* .sąndru Skrwy, 4. stępujący na głębokościach od w  tym  obszarze syftem czwarto- 
ok. i 3 nopale ej 'S ierpc-Płońsk. 100 .metrów . W doiitue Wisły rzędowy, Prognozy wydajność) 
od iniastf1 ? a Północny wschód do 180—.220 metrów w strefie obu systemów f:o 60 tys. m sześć. 
°bs2ara , * Mr -dwóch pierwszych wysoczyznowej i w rejonie Bo- na dobę (czyli tyle, ile mieszkań- 
stępują a wody podziemne wv- rowiczek. System ten nie został cy Fłocka m ają zużyć w 2000 
ęzwartoj.- Wni'® w systemach: na razie całkowicie zbadany- roku').
Paleo'«e^z?^0wym — płytszym ; Przypuszczalnie wodonośność je- 
S2ym.Jp ° ^ 0'^ reóowym — głęb- go zanika, a w zrastająca m inera- 
Zriowo „°2c>siale obszary wyśoćzy- dizacśa dyskwalifikuje jego w a

lory użytkowe. Jedynie na po- 
łud n i owo- wschodu ich oeryferiach 
miasta w rejonie Borowiczek 
tworzy bardziej w ydajny obszar 
wodonośny.

Dla zaopatrzenia komunalnego

ZLEWNIA SŁUPIANKI

Doc. Paczyński uwzględnia jej 
dolny odcinek, poniżej Wysoczyz-

po 
P rak

tycznie należy de niego włączyć 
znaczną część tarasów  w iśla
nych na południe od wododziału. 
Słupianka-W isła. Ten system pa- 
leogeńsko-kredowy można zakla
syfikować jako dość zasobny

znowe D',rwsia{® obszary wysoczy- 
av''ad/.ą wody podziemne 

v’ utworach czwarto-
\V p ch-

trzy s v ° ? U V kolicy dominują 
1. V r?^nv wód podziemnych: 

^WAETORZEDOWY w

DOLINA WISŁY

Ten perspektywiczny rejon o- 
ej mu je rozległe lewobrzeżne ta 

rasy nadzalewowe Wisły od Du- 
nicńowa na zachodzie po Dób-
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O IU ^Y m a  BARSZCZEWSKA:

ie muszę otwierać straganu
I  s„v^ ‘Jy\va kondycja arty- 

«$ \v;rf.fna teatru dla młodego 
naf - \ ń i e  trzeba prżypprr.i- 

*hąc, c, py  Bardzo oględni? njó-. 
c?»lów'ar^l<> rue-' aąjlepsza.' a’ zcie-.' 
s; .̂ juV‘a w.ięksZość: '-.sceii- jakby 
Ciu:ęcyjhvi-e s'A7°V|ni *•'usługowo-pro- 

Q statusem' pogodziła, nie
ivViy V n3Wet 'wyjść poza za- 
^atów V ^  . Wc;ąż tych ..samych 
Uz.vie * Ubieranych w mocno 
Jhi. ą! tyki, konwencja i escę- 
2N- zaczyna się zmie-
,'^raja „ *otxa coraz częściej do- 
•ftelig 'pl‘°?**amv adresowane 1do 

'd ne' widowni i i cen f  sów7, ygoto--.j Umowni ticeal s ow ca i szczególnej miłości Krak 
*DP‘Z sztucznego celu .do obcHodzenia ; ubilenszy. R 

ia«u i ' “ frapujące odbioć- świętości poniew aż.m b luibi

cę treściami, formą, i profesjo- 
nalny-m Wykonawstwem.

Takie zdarzenie teatralne zapro
ponowali Grażyna Barszczewska i 
Hnnryk Talar w. programie we
dług Tadeusza 'Żeleńskiego-Boya. 
przenosząc młoda publiczność na 
jedną godzinę do krakowskiego 
kabaretu „Zielony Balonik”, w 
którym odbyła się premiera Wię
kszości Boyowskićh tekstów, moc
no szokujących [wówczas miesz
czańską obi.nię zacnego miasta.

oy koił ze wszystkiego: Pan
ny Stefanii, cnotliwego młodzień- 

i szczególnej miłości krakusów 
Ruszał 

lubił li

da wanta; i obłudy. Był przy tym 
doskonałym erudytą. wybitnym 
znawca,., literatury francuskiej, .tłu
maczeni mon. wielkiego Prousto- 
wskiego cyklu „W poszukiwaniu 
straconego czasu”. Autorzy spek
taklu. stosując konwencję bliskie
go współczesnemu odbiorcy kaba
retu, podzielili rolę na konferan
sjera (Henryk. Talar) i debiutują
cego ną scenie (Grażyna Barszcze
wska) , angażując widownię do u- 
dżiału w grze. Młodzież bawiła się 
doskonalę. Długie : oklaski nagro
dziły, pracę aktorów..

DALSZY CIĄG NA STR. 7

G Radiowym Centrum Nadaw
czym pisaliśmy w „TP” już dwu
krotnie. Po raz pierwszy wtedy,- 
gdy w gorący, sierpniowy Wieczór 
runął nagle najwyższy maszt ra
diowy świata. Po raz drugi w li
stopadzie ubiegłego roku. kiedy to 
komisja ekologiczna Sejmiku Sa
morządowego zorganizowała spot
kanie dotyczące problemów zwią
zanych z ewentualną odbudową 
gąbińskiegó masztu. Teraz powtó
rzyliśmy tytuł tamtej publikacji. 
Wydał nam się odpowiedni, gdyż 
napięcie w ruinach masztu 'trwa. 
Wrazi z ujawnionymi wynikami 
badań, wraz z rosnącą świadomo
ścią mieszkańców Gąbina, wraz z 
naciskami radiowców i Episkopa
tu na odbudowę RCN.

O tych ostatnich mówi się nie
oficjalnie. jakby szeptem. ale 
wiem skądinąd,, że osoba bardzo 
zaangażowana w pionierskie ba
dania' wpływu niejpniżującego pro
mieniowania magnetycznego ’ na 
zdrowie i życie łudzi przez nie
których oodejrzewana jest o wro
gość wobec Kościoła i kryptoko- 
munran. Zapewniam, że to kom
pletny absurd!

BtlR.MSS.YR2' M:\ DOŚĆ

— Gd kilkunastu dni w  środ
kach masowego przekazu ukazują

się informacje na temat przyczyn 
opóźnienia w odbudowie masztu 
radiowego w Konstantynowie. In
formacje te są nie zawsze obiek
tywne. nie sięgają do źródła pro
blemu, a na konferencji zorgani
zowanej przez dyrektora I Pro
gramu Polskiego Radia padły sło
wa ubliżające ludności mieszkają
cej w Gąbinie i w okolicach. W 
tej sytuacji uznajemy za koniecz
ne przedstawienie państwu doku
mentów oraz oświadczenia stwier
dzającego, że problem ten jest 
bardziej - złożony niż tylko nie
chęć i nieświadomość ludzi, miesz
kających w pobliżu masztu i oko
licy.
. Tymi słowami burmistrz Gąbi

na Jan Ciastek otworzył konfe
rencję prasową 21 lutego. Zapro
sił z jednej Strony dziennikarzy 
także z prasy centralnej, z dru
giej „pćbboniarzy” z Urzędu Wo
jewódzkiego, przedstawicieli .Wo
jewódzkiej ' Stać,h.Śan)itąrno-Ęp'icl.e-. 
rniológicznej. mieszkańców z- -Ko
mitetu Pr oiesłaęyjmego. .' członków 
Zarządu i Rady Gminy.

Wjdać. ż? samorządowe władze 
Gąbina mają już dość pomówień,, 
manipulacji, posądzeń o ciemno
gród i. uniemożliwianie wysłucha
nia ojczystego języka Polakom z 
całego niemal świata. Spotkanie 
zorganizowano po to aby poka

zać. że obawy o ludzkie zdrowia 
nia są bezpodstawne,..:

WALKA O D RU GĄ STREFĘ

Dziennikarze otrzymali plik ma
teriałów o wartości dziś już hi
storycznej. Większość dotyczy 
1889—91, a więc tych, kiedy maszt 
miat się stosunkowo dobrze. W 
przeciwieństwie do okolicznych 
mieszkańców. Polskie ustawodaw
stwo dopuszcza w odległości 1 km. 
od masztu wartość elektromagne
tycznego promieniowania rrejom- 
zującego do 20 V/m, zabrania 
przebywania ną tym terenie la- 
cizi, poza pracownikami radiosta
cji. Jako dopuszczalne i meszko- 
dliwe dla zdrpwia mieszkańców 
uznaje natężenie pola o wartości 
5 V7 in.

Na terenie gmin Gąbin i, San
niki w ódległości 1—3 km ed ma
sztu. żyje, uprawna rolę i-• cno'  
ruje blisko 1000 osób w 300 gości d1.15
podarstwach. Maszt istnieje 
1$74 roku. Pomiary przeprowadzo
ne przez Państwową Inspekcję Ra
diową w latach 1989—1SS0 wykaza
ły przekroczenia dopuszczalnych 
norm' w promieniu do 3 fenu ' f  
niektórych budynkach ini«szsat- 
nych ’ zanotowano natężenie wię
ksza niż 20 Wm. Bardzo saczegó- 
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Jeszcze im się chce...
o pewnym czasie człowiek 

I J  przestaje się już wstydzić. 
*  Namawia, przekonuje, pro

si, a w duchu myśl; „żeb
rzę”. • Ale przecież nie dla siebie. 
Cel jest tego wart — opowiada 
mi zciszonym głosem wicedyrek
tor SP nr 23 — Arnold Denst. W 
ten sam sposób. myśli dyrektor 
Grzegorz Karpiński i dwie zastęp
czynie: Barbara Szczawińska i 
Zofia Chrzanow^ska,. Stają na gło
wie. by potrzebne szkole inwesty
cje doprowadzić do szczęśliwego 
końca. Nauczyciele — przynaj
mniej niektórzy, też się zarazili ich 
dzikim optymizmem. No, i są 
pierwsze efekty. 12 lutego mogli 
zaprosić kuratora, oświaty — An
drzeja Głowackiego na otwarcie 
trzech nowych inwestycji'. .Właśnie 
teraz, gdy słowno inwestycja zu
pełnie przestało pasować do sło
wa oświata.

Najważniejszą z nich są labora
toria językowe, jedyne, w woje
wództwie 'tego typu wyposażenie 
w. szkołach podstawowych.' 3 wie 
sale. po 16' stanowisk w  każdej,

ładna, .drewniana obudowa kabin 
z magnetofonem do dyspozycji 
ucznia. Obok duża sala wykłado
wa. Do tej pory klasy V i VI u- 
czyły się języka angielskiego,, a 
VII i VIII kontynuowały naukę 
rosyjskiego. Dużo dzieci uczęszcza 
na zajęcia pozalekcyjne z j. nie
mieckiego i angielskiego. Zainsta
lowane urządzenia umożliwią roz
szerzenie zajęć na klasy młodsze. 
Szkoła już wcześniej nawiązała 
kontakt ż Nauczycielem Kolegium 
Języków Obcych. Stąd przybędą 
posiłki lektorów.

W drugiej części ogromnego bu
dynku wygospodarowano pomiesz
czenie na salę audiowizualną z 
projektorem, telewizorem, odtwa
rzaczem i zestawem odpowiednich 
kaset. Może służyć również jako 
sala kinowa, gdy trzeba obejrzeć 
filmową adaptację lektury bądź 
jako zwyczajna klasa.

Wreszcie radiowęzeł, czyli sub
stytut sali gimnastycznej. Tak, to 
nie pomyłka. Myśl o radiofoniza- 
cji szkoły zrodziła się w momen
cie, gdy 1900 uczniów nie można 
było zebrać jednocześnie, by im

przekazać ważne informacje. Ża
den apel, akademia, koncert bP; 
w SP nr 23 nie jest możliwy, gdyż 
szkoła ta cierpi na chroniczny 
brak sali gimnastycznej. Tyłk° 
wtedy gdy jest odpowiednia _ Pj1- 
goda, co zimą należy raczej d° 
rzadkości, dzieci mają normabis 
zajęcia wf. Szkielet hali straszy 
w dzień i w nocy, niszczeje kon
strukcja, bo na kontynuowani* 
budowy n;e ma pieniędzy. Wielka 
szkoda, że obecny na otwarciu 
kurator określił' halę jako wy!P?" 
sażenie uzupełniające. Nawet jeśli 
w planąch projektantów funkcjo
nuje ona pod hasłem „inwestycja
towarzysząca”, jej rola daleka Jes‘ 
od uzupełniającej. ' .

Tym bardziej te  w juz prze
pełnionej placówce dzieci tyćiąz 
przybywa, . Dyrektor Wydz-ała 
Kształcenia Podstawowego i Spe
cjalnego w . Kuratorium — Hanna 
Witkowska była pełna uznania 
dla dyrekcji szkoły'za to, że uczy
nili . ją', otwąrtą,. nie. bącząc na
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x x v m  SESJA RADY MIASTA PŁOCKA

■ K ii

•  WYŻSZE CENY BILETÓW MPK •  NIE ZMIENIONA CENA WO
DY « TRUDNY WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO « NOWY 

CZŁONEK ZARZĄDU MIASTA

Obrady - sesji 22 lutego1 zdomi
nowały sprawy personalne: w ybo
ry wiceprzewodniczącego i, człon
ka : Zarządu Miasta. „Sprawczynią” 
patowej sytuacji w Radzie była 
radna- Grażyna Przybylska-Wendt, 
która, wbrew- wcześniejszym de
klaracjom, - zdecydowała się jed
nak złożyć - rezygnację z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady — U- 

- zyskany-czas, będę mogła poświę
cić innym, rozpoczętym już dzia
łaniom, także służącym miastu — 
oświadczyła.
•• Wybory wiceprzew-odnilczącego. 
zgodnie z regulaminem są tajne 
•i- -wymagające, bezwzględnej -wię
kszości' ' głosów. Wynosiła ona, 
wobec obecności 39 radnych 21 
głosów. Najpierw w ybieranospó- 
śród • ttyćcłi kandydatur: Wiesława 
Kossakowskieg-O. zgł-oszonśgo przez 
Klub - Radnych Niezależnych, Mie
czysława BąkowsklegO: zapropo
nowanego przez Klub Radnych 
PC i Kanny Witt-Pasata, przed

stawionej zebranym przez Oby
watelski Klub Radnych;

Pierwsze głosowanie nie przy
niosło rozstrzygnięcia, głosy były 
rozstrzelone, do drugiej tury prze
szli Hanna Witt-Paszta i Wiesław 
Kossakowski. Kolejne głosowanie 
także zakończyło . się fiaskiem 
Wygrała Hanna Witt-Paszta uzy
skując 17 głosów, Wiesław Kossa- 
kowski —" 16, * ale , do wyboru _ aa*, 
brakło jej 4 głosów. W trzeciei 
turze chodziło tylko o to, czy kan
dydatka OKR i uzyska bezwzględ
ną większość. Uzyskała poparcie 
18 osób; Za mało!

W tej sytuacji radny Mościcki 
zaproponował przełożenie wyborów 
na kolejną sesje. Wniosek odrzu
cono — wybieramy do skutku! 
Przewodniczący Rady Franciszek 
Wiśniewski zaproponował ponow
nie kandydaturę Wiesława Kossa
kowskiego, w odpowiedzi radary 
Mościcki podał nazwisko Hanny 
Witt-Paszta, Radny Sobczak zgło

sił kandydaturę Mieczysława Mo
dzelewskiego, radna Solka zareko
mendowała Marię Pęszyńską.

Loteria zaczęła się od początku. 
Rezultat byt podobny, czyli żaden. 
Do drugiej tury drugiego etapu 
przeszła ta sarna para: kandydat
ka OKR i kandydat KRN. — Za
znaczymy w protokole godziny 
głosowania, żeby się nie • pomyli
ło — dowcipnie zauważyła prze
wodnicząca Komisji Skrutacyjnej, 
radna Zagrodnik. Po drugiej tu
rze bliski zwycięstwa był z ko
lei Wiesław Kossakowski, które
mu zabrakło 2 głosów. Przed o- 
statecznym głosowaniem radni po
prosili o przerwę, zebrały się pod
czas niej radni „obywatelscy” 
„niezależni” i przedstawiciele 
Stowarzyszenia Rodzin Katolic
kich. Radny Kossakowski stracił 
S gtdsów, .miał ostatecznie popal
cie tylko 11 radnych. Nie udało 
nam się ustalić czy miało to 
związek z ad hoc zwołanym ze
braniem?,..

Sprawa wiceprzewodniczącego 
rozstrzygnie się ma kolejnej sesji 
Rady. Być może będzie tylko dwu 
wiceprzewodniczących, po dokona
niu zmiany w statucie. Alterna
tywą jest kolejny wyborczy po
ker... . - .. ' ; -

Znacznie sprawniej przebiegły 
wybory nowego ozłonką Zarządu 
Miasta. Radny Wiśniewski musiał 
% tej fttrtkcji zrezygnować w

związku z przejęciem nowej. Kan
dydował Tomasz Kolczyński (Klub 
Radnych PC) i Czesław Bielaw
ski (Klub Radnych Niezależnych). 
W pierwszej turze 21 głosów u- 
zyskał Czesław Bielawski, długo
letni pracownik „Petrochenni , 
wybrany do Rady z listy KO ..So
lidarność”.

JAK DZIAŁAŁ ZARZĄD?
Prezydent Andrzej Drętkiewicz 

zgodnie z tradycją złożył barwna 
sprawozdanie z pracy zarządu. 
Najwięcej czasu władzom miasta 
zajęło opracowanie budżetu. Pr°* 
jekt został rozesłany do poszcze
gólnych komisji.. Zarząd pracował 
na własny rachunek, bez wytycz
nych Rady. dlatego liczy się z 
możliwością poprawek. y ,

Niedawno'1 przyjechał do Płucz a 
przedstawiciel -Urzędu Pracy z 
Frankfurtu. Była to inicjatywą i 
pom-oc władz Darmstadt I?Tn'el]® 
możliwość zatrudnienia w 
czech płockich pielęgniarek-, tyr* 
cowało tam dużo Jugosłowian^ 
ale wobec wojny w ich. 
wytworzyła się luka na n:ff;?Vżg 
kim rynku pracy. Jest szansą.  ̂
płocczankl, -po przeszkoleniu -1® y~ 
kowym —■ w kraj-u i ięzyk-o .. ■ 
-fachowym w Niemczech, znz-‘ ą 
tam pracę.
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NOWE CENY BILETÓW ZKM
Od 1 kwietnia br. obowiązy

wać będą w Płocku nowe ceny 
biletów autobusowych.

Bilety jednorazowe: w strefie 
miejskiej 1.800 zł normalne, 900 
zł ulgowe, w I strefie podmiej
skiej (do 10 km) odpowiednio 
3000 i 1500 zł, w II strefie pod
miejskiej (11—20 km) 4200 i 
2100 zł.

Bilety miesięczne: w strefie 
miejskiej pracownicze 66 000, 
szkolne 33 000 zł, w I strefie 
podmiejskiej — 108.000 i 54 000 
zł, w II strefie podmiejskiej 
168.000 i 84.000 zł.

Bilety miesięczne ogólnodo
stępne imienne: 150 000 i 75 000 
zł w strefie miejskiej, 200 000 i 
100 000 zł w pozostałych, bilety 
na okaziciela 180 000 i 220 000 
tys. zł.

Opłata specjalna za przejazd — inwalidzi I grupy i Id 
„na gapę” wyniesie 120 000 zł u przewodnicy 
kontrolera i 150 000 zł przy wy- — niewidomi i ich przewód 
pisaniu biletu kredytowego. nicy

Bezpłatnie mogą jeździć w , dzieci niepełnosprawne 
Płocku: ich opiekunowie

— senatorowie i posłowie
— inwalidzi wojenni i wojsko

wi oraz ich przewodnicy
— radni Rady Miasta
— dzieci do lat 4 

osoby powyżej 70 roku ży
cia

pracownicy ZKM

# — umundurowani funkcjona 
riusze Straży Miejskiej

Uwaga! Nie zmienione pozosta' 
ją ceny „zielonych linii”. Do 
Grabiny także w tym roku poje- 
dziemy za 2400 zł, do Soczewki 
za 3600 zł — zadecydowali rad
ni. MGJ

„POLITYKA” 
CZYTA „TP”

W jednym z lutowych numerów 
znanego tygodnika .Polityka” (15. 
02.1992 r.) w rubryce .Opinie” po
jawia się obszerna wypowiedź Ma
riana Jurczyka. Redakcja cytuje 
ją za... „Tygodnikiem Płockim” 
(26.01). Oczywiście z powołaniem 
się na źródło. Wizytę Jurczyka w 
Petrochemii istotnie opisywaliśmy 
w pokaźnym materiale Miło nam, 
że dotarli do niego dziennikarze 
„Polityki”. (mgj)

LIST DO REDAKCJI

G d z i e  s z u k a ć  
m i s t r z a  W o - W o ?

Zwracam się prośbą do redakcji „Tygodnika Płockiego” o po
danie mi adresu do mistrza Wo-Wo — w które dni przyjmuje 
i jaką pobiera opłatę. Ja bym też pojechała, może by mi po
mógł. O mistrzu Wo-Wo był artykuł w „TP” nr 8 z dnia 23 
lutego 1992 r. rozmawiała z nim pani redaktor Małgorzata Bia
łecka. Uprzejmie proszę o odpowiedź.

ZOFIA SZEWCZYK
Krężelewice

Od redakcji: List naszej czytelniczki jest jednym z wielu, jakie 
napłynęły od państwa po przeprowadzonej na naszych łamach 
rozmowie z mistrzem Wo-Wo. Informujemy zatem, że mistrz 
przyjtnuje gościnnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku, 
tel.228-30, w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W związku z 
dużą liczbą oczekujących należy wcześniej się zapisać — oso
biście lub telefonicznie. Wizyta kosztuje 100 tys. zł.

KBS

„TRZEŹWOŚĆ” POMAGA DZIECIOM
Mazowieckie Stowarzyszenie 

„Trzeźwość” rozpoczęło już ofi
cjalną działalność. 16 lutego od
było się walne zebranie członków 
na którym dokonano wyboru 
władz. Przewodniczącym stowarzy 
szenla został Wiesław Paluszew- 
ski, jego zastępcą Zenon Milecki 
•ekretarzem Romana Lizner.

Pierwsze otrzymane oieniądze (20 
min zł), przeznaczyli na utworze
nie świetlicy dla dzieci z rodzin 
patologicznych. W zamyśle ma to 
być takie miejsce na ziemi, w 
któ-ym dzieci zamiast wysłuchi
wać kolernei kłótni pijanych ro
dziców będą mogły odrobić lek
cje. spożyć posiłek. Pooglądać te
lewizję. Działacze MST za pośred

nictwem ZG Społecznego Komitetu 
Przeciwalkoholowego (w likwida
cji), w porozumieniu z Kurato
rium Oświaty i Wychowania, zło
żyli ’ kalkulację na urządzenie w 
Płocku i województwie 13 takich 
świetlic. Skorzysta z nich 250 
dzieci, wytypowanych, po wypeł
nieniu specjalnych kwestionariu
szy, przez nauczycieli Koszty 
przedsięwzięcia szacuje się na ek. 
1 mld zł.

Pieniądze, a ściślej: ich zdoby
cie, są największym prob’emem 
MST. Zarząd wystosował pismo 
do_ 100 właśc'oieli prywatnych pun
któw sprzedaży alkoholu Cafcże 
barów, res‘auracji, piwiarni) o 
przekazanie środków na pomoc

Z POLICYJNEJ KRONIKI

tyrn dzieciom. Gddżwięk był bar
dzo‘nikły. Odpowiedziało kilka o- 
sób, oferując niewielkie sumy — 
do 100 tys. zł.

Tym bardziej cieszą gesty ta
kie, jak właścicielki hurtowni spo 
żywczej pani Zofii Król, która 
przekazała MST kilkadziesiąt ki
logramów ciastek z prywatnej wy
twórni.

Mazowieckie Stowarzyszenie 
..Trzeźwość” czeka na pomoc pań
stwa. Nie tylko pieniężną, także 
rzeczową: odzież dla dzieci, za
bawki. I osobis' e zaangażowanie 
Wszelkie informacje można uzy
skać w siedzibie MST ul. S^a-y 
Rynek 8. tel. 232-50. MGJ

JUBILEUSZ „OSIEMNASTKI ))

Z udziałem kuratora Andrzeja 
Głowackiego i prezydenta An
drzeja Drętkiewicza przygotowu
jącego się już do przejęcia pod
stawówek oraz rodziny patrona 
szkoły prof. Jana Zygmunta Ja 
kubowskiego odbyły się uroczy
stości 15-lecia istnienia szkoły na 
Skarpie.

Szkoła Podstawowa nr 18 jest 
dziś liczącą się placówką oświa
tową w tej części Płocka. Ucz- 
nio%vie osiągają sukcesy w olim
piadach przedmiotowych, przo
dują także w koszykówce, a ro
dzice cieszą się, że od roku ich 
dzieci kończą zajęcia do godzi
ny 15.00. Szczególnie zachwyco
ne są maluchy, które uczą się w 
przestronnych, jasnych klasach 
nowego skrzydła szkolnego. Na
uczyciele dbają o rozwój zain
teresowań uczniowskich i ucze
stnictwo w kulturze. Szkoła 
utrzymuje kontakty z teatrem, 
RWA, autorami książek dla dzie
ci. Spora grupa uczniów wędru
je w każdą sobotę z klubem tu
rystycznym po okolicach Płocka.

Od wielu lat trwa współ
praca z Muzeum Mazowieckim a 
każdy rok przynosi nowe korzyś
ci i możliwości kontaktu dzieci 
z dziełami sztuki, począwszy od

SZANOWNA
REDAKCJO!

Proszę o wydrukowanie mo
jego pisma na łamach „Ty
godnika Płockiego”. W związ
ku z zaistniałą sytuacją mię
dzy mną a Lokalnym Zrze
szeniem Właścicieli Nierucho
mości, chciałbym gorąco 
przeprosić Pana Prezesa i 
członków Zarządu, których 
uraziłem wcześniejszymi pu
blikacjami w „Tygodniku 
Płockim” i „Kurierze Mazo
wieckim.”

Stanisław Malanowski

W BIAŁY DZIEŃ

W dniu 17 lutego o godz. 15.00 
dwaj n.eznani sprawcy wtargnęli 
do sklepu odzieżowego przy ul. 
Sienkiewicza w Płocku i po obez
władnieniu sprzedawczyni skradli 
3 kożuchy, kurtki skórzane i inną 
odzież wartości 15,5 min złotych 
na szkodę właściciela sklepu, Wło
dzimierza S. Ponadto skradli sprze
dawczyni złotą biżuterię oraz zega
rek wartości 2 min złotych.

CHCIELI PIWO

W tym samym dniu w restau
racji „Słoneczna” w Pacynie będą
cy pod wpływem alkoholu Robert 
M. i Ireneusz C. zażądali od prze
bywających w lokalu Mariana G. 
1 Jana S. piwa. Po odmowie po
stanowili widocznie rozprawić się 
z nimi później, gdyż pobili ich 
po wyjściu z lokalu. Marian C. 
doznał  ̂w wyniku pobicia licznych 
obrażeń ciała i stracił na chwilę

POLICJA POSZUKUJE
•  października 1991 r. wyszedł z 

domu i dotychczas nie powrócił 
Stanisław Grudnicki, s. Zygmunta 
I Barbary, ur. 12.10.1957 r. w Tłu
chowie, zam. Płock, ul. Gwardii 
Ludowej 15 m. 20, czasowo: Płock, 
ul. Miodowa 23 m. 32 (patrz zdję
cie).

Rysopis: wiek z wyglądu 34 la
ta, wzrost 186 cm, włosy krótkie, 
proste — szatyn, twarz okrągła, 
czoło wysokie, oczy szare, nos 
prosty uszy lekko odstające, uzę
bień e pełne. Znak szczególny — 
na przegubie wewnętrznej strony 
lewej ręki wytatułowany napis o 
nieustalonej treści.

Ubrany: koszula dżinsowa z dłu
gim rękawem, rozpinana, koloru 
niebieskiego, spodnie z materiału 
kcWn czarnego na pasku ze skó
ry koloru czarno-białego, buty mo- 

czarne.
Wszystkie osoby które mogą u- 

dziel ć informacji o miejscu poby
tu zaginionego prosimy o kontakt 
telefoniczny z Komendą Rejono
wą Pobci’ w Płocku, tel. 220-21 
wewn. 230 lub 239 w godz. 8.00— 
—15.30 lub 997 czynny całą dobę.

przytomność. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi KRP w Gostyni
nie.

ZNALEZIONO ZWŁOKI
W Wyszogrodzie przy bramie 

Oddziału Zakładów Przemysłu O- 
âocowo-Warzywnego przy ul. Klasz
tornej znalez:ono 19 lutego po go
dzinie 7 rano zwłoki dozorcy tego 
zakładu. 50-letniego Kazimierza K. 
Na ciele denata nie stwierdzono 
obrażeń.

NAPAD W MIESZKANIU
20 lutego wieczorem w 

Krośniewicach, do mieszkania sa
motnie mieszkającego Wacława Z. 
wtargnęło dwóch zamaskowanych 
młodych mężczyzn, którzy po do
prowadzeniu właściciela do stanu 
bezbronności skradli pieniądze w 
kwocie 2,5 min złotych.

(kaz.)

PŁOCKA GIEŁDA
SAMOCHODOWA...

W pierwszą niedzielę marca na 
płockiej giełdzie samochodowej 
padł tegoroczny : rekord — przy
jechało bliski) 6Gi) pojazdów, w 
tym 200 „maluchów”. Ńie odstra
szyła -więc bywalców giełdy pod 
wyżka opłaty targowej do 100 tys 
zł, dodatkowo zachęciła natomiast 
wspaniała wiosenna pogoda. Po 
zmianie kursu dolara nieznacznie 
wzrosły ceny samochodów zagra
nicznych. Krajowe — bez zmian. 

A oto ceny wywoławcze:
Fiat 12 5p rocznik 1901 — 31,5 

min, 90 — 30 min. 89 — 23,5 do 
25 min, 88 — 18,5 do 22,5 min. 87
— 16,7 do 19.5 86 — 14 do 17.3 
min, 85 — 13 do 14.5 min, 84 — 
10,4 do 12.8 min, 83 — 9,6 do 11,5 
m,ln.

Polonez rocznik 91 — 63 min, 90
— 51 min, 89 —■ 45 min, 88 — 39
mim, 87 — 28—34 min, 86 — 26— 
32 mim, 85 — 23—-2:5 min. 84 — 20 
do 24 min, 83 — 19 do 20 min.

Samochody dostawcze:
VW transporter rocznik 88 — 

110 min, renault rocznik 89 — 145
min, 87 — 96 min, żuk rocznik <7
— 3 min!

GIEŁDA TOWAROWO-PRZEMYSŁOWA

§ stycznia br. około god2. 20.25 
w Płocku na ul. Chopina miął 

wypadek drogowy, w któ
rym kierujący samochodem do
stawczym marki „Mercedes” kolo

ru białego potrącił przechodzącego 
przejściem dla pieszych 32-letniego 
mężczyznę. Świadkiem wypadku 
była kobieta ok. 35 lat, stojąca na 
przystanku autobusowym MPK przy 
dworcu PKP/PKS oraz kierowca 
fiata 126p. Świadków wypadku pro
simy o kontakt telefoniczny lub o- 
sobisty w Wydziale Ruchu Drogo
wego KWP w Płocku, ul. 1 Maja 
3/5, pok. 122, tel. 256-01, wewn. 
228.

(Kostrogaj. plac giełdy samocho
dowej, czynny codziennie od godz. 
4).

Ceny owoców i warzyw w ostat
nim tygodniu lutego: cytryny — 
9.5 tys./kg; pomarańcze — 8,5 tys. 
/kg; banany — 9,5 tys./kg; pomi
dory — 20 tys./kg; jabłka — 5 
tys./kg; kapusta biała — 700 zł 
/kg; kapusta czerwona — 1500 zł 
/kg; kapusta włoska — 1500 zł/kg; 
cebula — 1200 zł/kg; buraki — 2,5
— !■ III ----

SESJA NA TEMAT

tys./kg; pietruszka — 2,5 tys./kg. 
marchew — 1000 zł/kg; pieczarki
— 13 tys./fcg; mandarynki — 18 
tys./kg; sałata — 6 tys./główka 
ziemniaki — 1000 zł/kg; seler 
4 tys./kg; pory — 5 tys./kg; rzod
kiewka — 6 tys./pęczek; papryka
— 28 tys./kg; kalafior — 15 tys. 
/szt.; orzechy ziemne (paczka 400 
g) — 13 tys.; czosnek — 40 tys./ 
kg.

RODZINY
Stowarzyszenie Rodzin Katolic

kich Diecezji Płockiej wspólnie z 
Międzynarodową Unią Organizacji 
Rodzinnych organizuje sesję wy 
jazdową międzynarodowej konfe
rencji na temat: „Prawa postano
wione rodzin”.

Sesja odbędzie się w środę 4 
marca o godz. 15.30 w Sali Baro
kowej Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku. Karty wstępu można o- 
trzymać w Wydziale Duszpaster
stwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej 
(ul. Tumska 3).

wsssasr*
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◦GŁOSZENIA 
DROBNE

SPRZEDAM gospodarstwo 7,73 ha 
z budynkami lub dom z działką 
Grodno gm. Ostrowy. Wiadomość: 
Kierzkowski Eugeniusz Raszków 
gm. Gostynin.

g-5/92

ABSOLWENT prawa — egzaminy 
wstępne, matury — historia, teł. 
221-38.

004514

POSIADAM do wynajęcia nowy 
lokal użytkowy 75 m kw. przy ul. 
Sucharskiego 5, ciepła woda, c.o., 
łazienka, wc. _ do wykorzystania 
na: gastronomię, sklep, biura, u- 
slugi itp. Płock tel. 34-138 po 19.

004515

DODATKOWE drzwi — 263-32.
004518

WYGŁUSZANIE -  zamki, 263-32.
004519

ZATRUDNIĘ do kładzenia glazury, 
marmuru, fachowców, pracowników 
super, zakwaterowanie w Warsza
wie, tel. 124-69 Dobrzyków.

konkursów wiedzy o starożytnej 
Grecji, a kończąc na samodziel
nie napisanej i wyreżyserowanej 
przez uczniów sztuce „Bal u 
Zeusa”.

W święcie szkoły wzięło u- 
dział sporo wychowanków, w 
tym grupa uczniów LO im. vVł. 
Jagiełły, dawnych absolwentów 
„osiemnastki”, którzy zaprezen
towali się w pięknym koncercie 
poetyckim pokoleń. Recytowali 
ulubione wiersze w towarzystwie 
maluchów. Program pomysłu 
Danuty Śliwińskiej potwierdził 
starą prawdę: „Wracasz chętnie 
do szkoły, w której odnosiłeś 
sukcesy...

Nauczyciele „osiemnastki ^  
przekonani, że uczniom ńa uZ. 
stwarzać możliwości rozwoju 
dolnień i zainteresowań. Cê r0« 
mi tomikami poetyckimi ń3» ^ 
dzono więc młodych twórców 
laureatów turnieju ie 
wiersza. Zwyciężyli Joanna JA 
rowska i Rajmund Rądzvew

Kurator życzył młodym j
sądnego wyboru dalszej »
Jadwiga Jończak — dyrek*°, 
(szkołą rządzą trzy panie) y1 
o nowej sali gimnastycznej- j.

Grono pedagogiczne i. :e*
wenci doskonale bawili sić v 
czorem na balu pokoleń. t̂)

A SKARPA TONIE 
W ŚMIECIACH

Pogodna w tym roku zima 
sprawiła, źe wszyscy nieomal do
zorcy zdążyli zrobić wiosenne 
porządki. Ale na kawałku Skar
py przy Patronatu 2, gdzie przed 
laty mieszkańcy posadzili drze
wa i krzewy, wyrósł mur gra
niczny ze śmieci. Administracja 
twierdzi, że ma obowiązek 
sprzątania tylko połowy Skarpy

a pozostałe 5 metrów na*ie,zfgp'j 
myśl przepisów do s5c ;!,s- 
nr 121. Sklep, w dodatku ńU 
ny który całą zimę dymił z 
mina, gwiżdże na to. I ste
brudów rośnie. ,

Co mogą zrobić mieszkań 
Chyba bojkotować sklep 1 
pować u konkurencji (i)

Przedsiębiorstwo Handiu Chemikaliami

"CHEMIA"
Płock, ul.Kostrogaj 14

oferuje po cenach konkurencyjnych 
do sprzedaży:

H  polistyreny wysokoudarowe bezbarwne 
i w kolorach

W  polietyleny, polipropyleny oraz wyroby 
z tworzyw

H  szkło organiczne - metaplex bezbarwne 
i kolorowe, grubości od 1,5 mm do 35 mm 
wy mi ary 1100 mm x 1200 mm 

H  wykładziny podłogowe - ciekawe wzory 
B  płytki podłogowe 
H  wszystkie rodzaje farb i lakierów 
B  rozpuszczalniki do farb
H  środki do produkcji: aceton, toluen, ksylen, 

octany, ftalany
I  lepiki: dacholeum, abizol, separbet, plaskit 
I  szkło okienne - różne grubości i wymiary

Q  szkło ornament « wymiary handlowe 
i typowe

H  kit do okien 
H  elektrolit

kleje

ZAPRASZAMY

Prezesowi
mgr Jackowi RZESZOTARSKIEMU
wyrazy współczucia z powodu śmierci

M A T K I
składają 

pracownicy Spółdzielni Pracy 
■Jedność" w Sierpcu

S-20,

Koleżance Wiesławie SIKORSKIEJ 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy z pracy

Wszystkim, którzy wraz z najbliższymi wzięli udzia* 
w ostatniej drodze

«. P.

KAZIMIERZA KRUSZEWSKIEGO

w tym kolegom « Cedra Rzemiosł IMtnyeh, wyrazy ter 
decznej wdzięczności składa

20NA z RODZINA
004532
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Dokończenie ze str  1

£ e n ^ ie uie«w« ... tego konse- 

powiedzieć tym ro-
fn^stT ‘ t r i ? ! - ,  woziIi dzieci do 
kiś W S 5 ,l0n^ ^ ów-' A co ja- 
1 ^tychm iaS^3”? są nowG bloki 

jeso Podania
blatem mieszkanców”.

**2y tv!e dz=S.k°ie --uczy s,iQ dwa *0 za ”tvm :-,‘c.c'1 Ulz powinno, a 
te go '  lv / / " f  na 3 zmiany i 

!aborator:art,PaC-hriącycil świeżością 
biku zwykłe }-1Û’ dostawiono z 
*y Sie yn te dla tych, któ-
fównież ■// ^ e sz c z ą . Dlatego 
tyczna -o~+ 6 '2°’e sala gimna- 
^oloch driVłQ lnezb^dna, bo taki 
Iteo »a m S L SZC2egó!aie stresu
j e  jest wfa ' ° ^ anizmy*
J° którego jeszcze kołejn-v cel, 
b-erają Sie mM j  nieśmiało za- 
e°wki ! r odzi szefowie pla-
f n ,  k tóry 'iX ?ali V SZą s;?’ że 
j a  ubiegłeś I S  bl0rac 1 wrze- rpce _  • - =.°. r°ku ster w swoje.
thl-d. To ciaaiA]S\  Z 6 mId d'° L5 
iakby ponJ^tj strasznie dużo, ale 

v -sU sponsorzy...

ftu roclągl '̂0 Na nW° Eksploatacji 
^Stilanj „Przyjaźń”,
Przedsiębiorca s,en‘tH,m'’. Prywatny 
t?-yk, Komitof TT Grzegorz Błasz- 
°Parlj im I?  Rodzicielski — nie
dzy n a ' , szukal ‘ Pienię- 
boratoriów n  °Wanie mor‘tażu la-
g0> 4e rodzicJ,?Zł° nawet do te’ 2IC6 sami przychodzą z

propozycjami i zachęcają swoje 
firmy do pomocy szkole.

Widocznie widzą, że warto, że 
się nie zmarnuje. A propos, za
bawna 'anegdota łączy się z in- 

"Śtąłacją laboratoriów. Wielomiłio- 
. nowej wartości' wyposażenie ku
ratorium przekazało szkole jakiś 
czas temu. Ba, ale co dalej? Skąd 
wziąć 30 milionów*, by. to zainsta
lować, fcbudoW&ć' ’ Kabiayiyittp.' Wie
dzieli, rie muszą'.'dżiafaójżybko, w i 
przeciwnym razie sirącą/ni«pówta- 
rzal-ą okazję. Mieli' ; śżcżęśćie.' W 
dzień po załatwieniu -formalności- 
odezwał się telefon. Kuratorium 
prosiło o zwrot nie” wykorzystans- 

• go urządzenia. Mieli ogrornr-ą' sa
tysfakcję — dzięki 'zdobyciu 3Ó min, 
złotych zapewnili szkolę pracow
nie warte 400 min zł i

Ich szkoła wzbogaciła się także 
o kserokopiarkę, komputer, dwa 
odtwarzacze i magnetWid,-; telewi
zor kolorowy „Otake”, wyposaże
nie pracowni technicznych. To też 
sponsorzy, „Wszystkim tym, któ
rzy przyczynili się do wyszukiwa
nia sponsorów ; urealnienia ma
rzeń, w imieniu dzieci naszej 

' szkoły serdeczne podziękowania 
składa dyrekcja’’. ,To oąf^taie zda
nie ze sprawozdania z działalności 
gospodarczej SP nr 23, która tak
że dzierżawi kiosk spożywczo- 
-papiemiczy, dobrze służący dzie
ciom, udostępnia hall na aukcje, 
wystawy, pokazy. Słynie z tęgich 
szachistów, są już nawet gwiazdy. 
Agnieszka Pikulska zajęła 11

‘miejsce w półfinałach mistrzostw 
Polski Juniorów (w kategorii 
dziewcząt do lat 7). W kółku sza
chowym „kręci, się” ok. 50 dzieci, 
prowadzący zajęcia Tomasz Zbrzez- 
ny informuje, że już jest grupa 
„eksportowa”, gdyż dziewięcioro 
dzieci uczestniczy w turniejach 
międzynarodowych.

Mnie osobliwością wydały się 
umywalki przed... stołówką. Czy
ste, schludne j w tym miejscu — 
rzadki widok. Stołówka jest ele
gancka i co ważniej-sze, karmi 
nieodpłatnie 50 dzieci z rodzin 
uboższych. Sponsorem 'jest 'ksiądz 
proboszcz. Henryk Zagórowicz z 
parafii Pcdolszyce.

Cóż jeszcze? Stale i wciąż sala 
gimnastyczna — temat psujący 
każdą radość w życiu . szkoły. 
Cierń, zmora... m ą , dziesiątki o-- 
kreśleń. Nie .m-ożna o niej' zapom
nieć, paprana budowla zasłania 
widok z .. połowy c-kień w szkole. 
A po drodze gabinet dentystycz
ny, już . częściowo wyposażony. 
Brakuje najcenniejszego mebla — 
fotela. 1900 dzieciom psują się 
zęby . w kolejce do lekarza; rejo
nowego. Fotel kosztuje 100 min, 
ale oni, i " tale. .wierzą, że go zdo
będą.. Trzeźwiejsi w ocenie rea
liów patrzą na nich . smętnie, ki
wając głowami i wzdychając „Je
szcze nie dostali po - głowie, więc 
im się chce”..

Cieszę się. że jaszcze im się chce. 
Żeby tylko zdążyli z tą salą...

MAŁGORZATA BIAŁECKA

NAPIĘCIE W RUINACH MASZTU
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Jak zmora . ..................  1 * -o/-.. ~
straszy niszczejącą konstrukcją przyszła hala Szkoły Podstawowej nr 23.

Fot. ST. BĄKIEWICZ

mfo r m n ^ ?.iec2eń Społećz- 
kx«Podzeoie e’ 2e przeciętne wy- 
j.^Ttaie jqq« m'es-ęczne w IV 
W ych- ty ,  r‘ wyniosło 2.045.080 

,,s'e od m W;3zku z tym w o- 
S},,0 ?asiłkj rca do maia 1392 r.: 
miPpUją w wychowawcze przy- 
w S ęcznie "bfekosei 512.000 z!
Wyi0^jącyCh a -  °s6b samotnie* S ° ^ W c ?e n dzietc: -  zasiłki 
25 8l8oonPr2:ysłu‘su-ią w w-y' 
mipPr°c- i 40°0nn Z} (odpowiednio 
Iy proc- przeciętnego

lQ̂ a grc-dzenia w

^bodu przypadającego 
M’-cy .,.0SubÓ w rodzinie prk-Ca jv y W rn, w roazime prr-

h^?Jau usU^ :
ta . _

Kwota ta stanowi

Wych! bczyzoania prawa d-o
A2.500 " >,awczego, jest kwo-

■

S|.. A';?k770 «•
W ' l°dz:ur:e należy wy-- 

?c?.n (1 wysokości IG4.C00 zł

v ^ yT>agrr,i';' CMtóego miesięćzne-. dzPnia tooi  ̂ ua . o

U!f?%
g-0d? 8 Proc a nkażda uprawnioną 

3) pni'a za Tę rZuCięt:eg0 wyna' Jaca ^ a tk o w A  , kwat>tał ("1  r. 
Wv.v, ,tl kwotę zwiększa-
żdrnfo^ia.ce , r°dzi“’ny na dziecko 
żvcjLw’a na stan
kvy„I. hiicsy I,vSZ'°nej normy spo- 

32.00g J}GZy wypłacąć w

informuje, że żasi-łek porodowy 
przysługuje nadal w wysokość 
272,000 zł.

Przeciętne miesięczne wynagro
dzenie w IV kwartale 1991 r. wzro
sło w. stosunku do III kwartału 
1931 r. o 15 proc. O taki procent 
c-d. marca 1992 r. należy zwalory
zować świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa w tych przypad
kach, w których przyjęta została 
zasada ; waloryzacji świadczeń pro
centem wzrostu prz-ec:ętnego wy
nagrodzenia w kolejnych kwarta
łach. -

FILIA W ŁĘCZYCY

Chcąc usprawnić c-bsługę klien
tów Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych. h jednocześnie spełnić 
życzenie mieszkańców byłego po
wiatu łęczyckiego, z dniem 2' mar
ca 1992 - roku w  Łęczycy nastąpi 
otwarcie placówki ZUS, która- • za
sięgiem. .działania będzie, obejmo
wała miasto Łęczycę oraz gminy: 
Daszyna, Góra Św Małgorzaty,
Łęczycą, Piąte! Witonia.

Zasil,v uP raw £‘ miesięcznie (na
y ib  roffn °ne d2ieck0 5-0 pi'ec-
-  ad Uh leg0)-_ ezpieczeń Społecznych

Filia Inspektoratu ZUS w Kut
nie z siedzibą w Łęczycy mieścić 
się będzie na parterze budynku 
Urzędu Miasta i Gminy iprzy "uli-- 
li-cy Konopnickiej 14. Z chwilą u- 
ruchomienia placówki psiną infor
macją z zakresu ubezpieczeń spo

łecznych służyć będzie Gz ech 
przęsąkplonyęh.. pracowników.

Nowo utworzona jednostka ZUS 
realizować będzie podstawowe za
dania z zakresu Obsługi emerytów, 
rencistów i ubezpieczonych, a 
zwłaszcza:

▲ udzielanie wszechstronnej i 
pełnej informacji zainteresowa
nym.

A przyjmowanie wniosków o e- 
merytury i renty pracownicze,, 
podań, deklaracji rozliczenio
wych, zgłoszeń do ubezpiecze
nia -  i nadawanie im biegu, 

A wydawanie zainteresowanym 
druków dotyczących spraw u- 
bezpieczeniowych oraz udzie
lanie instruktażu i pomocy w 
ich: prawidłowym wypełnianiu.

W , terminie późniejszym, z 
chwilą stworzenia odpowiednich 
warunkóW, w Łęczycy rozpocznie 
działanie dowodowa komisja ds. 
inwalidztwa, i zatrudnienia. W 
przyszłości zakres działania pla
cówki ZUS w Łęczycy będzie u- 
legaj rozszerzeniu.

Uruchomienie w Łęczycy filii 
ZUS znacznie skróci drogę miesz
kańców tego rejonu d0 zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz po
praw1! jakość i terminowość za
łatwiania ich spraw.

Pełna' nazwa i adres plhćówki 
brzmi: Zakład Ubezpieczeń Spo
łecznych, F ilia. 'Inspektorów w 
Kutnie z siedzibą - w Łęczycy, ul. 
Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, 
telefony: 21-07, 21-38, 42-55.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Iowa badania, zlecone przez' wo
jewódzkiego inspektora sanitarne
go w Płocku przyniosły -nowe iń- 
farmacje: natężenie poła • wokół 
HCN znacznie , odibioga od noiTny 
i sięga wartości 70, V/m,. a ;w jed
nym przypadku nawet 375, V/m. 
W styczniu 1991 roku natężenie 
pola elektromagnetycan-ego -wyno
siło 40 V/m. <

Sytuacja stawała ślę poważna. 
Spraw-ą zainteresował się- Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Wo
jewódzkiego. Dyrektor Janina Ka- 
:walcże-wska' wydała decyzję zobo
wiązującą II Centrum lia di oko
ni uttŁkaoji - - i T edekomun ikac j l  w 
Warszawie do zastosowania środ
ków technicznych i organizącyj- 
nyeh w stacji RCN w Konstanty
nowie, aby ograniczyć zasięg skła
dowej elektrycznej pola elektro-- 
magnętycznsgo większej niż 5 V/m 
do terenu, na ktoryrn nie miesz
kają ludzie, czyli do 1 leni wokół 
RCN II.

Radiowcy domagali się ustano
wienia II strefy ochronnej do 
3 km. Wymagałoby to jednak wy
kupu gruntów przez RCN, zamia
ny budynków mieszkalnych • lub 
znacznych . zmian systemu ochrony 
już istniejących. Rozwiązanie pro
ponowane przez „ochroniarzy” by
ło dla RCN nie do przyjęcia, gdyż 
wymagało obniżenia mocy urządzeń 
nadawczych -stacji w  Konstanty
nowie z 2000 KW do 500 KW. W 
efekcie:

— program I nie będzie słyszal
ny w całym kraju,

— zabraknie audycji poLskich 
dla Polonii w krajach ościennych 
i dla Polaków przebywających na 
budowach eksportowych,

— zabraknie komunikatów dla 
polskiego rybołówstwa na Bałty
ku i Morzu Północnym.

Taka wizja trafia na biurko I 
zastępcy prezesa Radiokomitetu 
— Lwa Rywina. Decyzja dyrektor 
Kawałczewskiej została podtrzy
mana przez ministra ochrony śro
dowiska i zaskarżona do N3A. 
Kiedy wszystkie zainteresowane 
strony z niecierpliwością czekały 
na rozstrzygnięcia, sorawa orze- 
stała istnieć. Maszt 3 sierpnia 1901 
roku runął...

SZKODZIŁ. C3Y NIE SZKODZIŁ?

Dla Teresy Skurzryńskiei z To- 
pólna. przewodniczącej Komitetu

Protestacyjnego Mieszkańców, byl 
to najszczęśliwszy dzień, w życiu. 
Od lat choruje ona, jej mąż i 
dzieci. Jest przekonana, a lekarze 

, temu - zdecydowanie: nie ,; zaprze
czają, że- wszystkiemu winien jest 
diabelski maszt.

„Według opinii lekarzy zabu
rzenia aotyczą głównie, układu 
nerw owego, k oswio-staw owego,
krwiotwórczego. Ponadto wykryto 
przypadki chorób nowotworowych 
i pi'Z3ówczesnego odwapnienia ko- 
ści- Powyższe fakty świadczą do- 
biinia o iłym  wpływie promie- 
niowaoia na obecne, a  przede 
wszystkim przyszłe .pokolenia mie-' 
sakańcóW. Jesteśmy . zdecydowanie 
przeciwni, -odbudowie nadajnika. W; 
razie podjęcia decyzji niezgodnej 
z naszymi • życiowymi interesami 
kategorycznie domagamy się wy
kupienia naszych gospodarstw, 
któpe . znajdują się w . strefie za
grożenia”. — Ten .protest miesz
kańcy skierowali do najwyższych 
władz państwowych.

A więc szkodził, czy nie szko
dził? Zbiorowa psychoza czy zdro
wy instynkt /samozachowawczy? Na 
to pytanie nie ma jednoznacznej 
odpowitedzi. Pionierskie - badania 
na kilka miesięcy przed upadkiem 
masztu zdołali przeprowadzić dr 
Wiesław Flakiewucz- — kierownik 
Zakładu Ochrony Radiologicznej 
WSSE i dr Ewa Lis - -  dbecnie- 
w-ojewódzki specjalista ds. toksy-' 
kologii. ■ kiedyś kierownik ■' Labora
torium SP ZOZ w MZRiP.

Dr .Fia-kięwicz przeprptyadzał u- 
nikalna badania z wykorzystaniem 
trzykrotki amerykańskiej, Jest to. 
roślina używana do monitoringu 
środowiska, podatna n a , wszelkie 
skażenia ekologiczne. Żmiąny w 
pręcikach; tej rośliny od-powńada- 
ją zmianom w limfocytach ludz
kich. ..Traci i test”, bo tak nazywa 
się ta metoda.1 został przeprowa
dzony w kilku miejscach wokół 
masztu. Na jednym stanowisku — 
w pokoju , nauczycielskim szkoły 
w Barciku przy telefonie zanoto
wano wysoki poziom mutacji so
matycznych rośliny, nie związany 
z em-isią orz-myślową. Świadczy 
'o. zdaniem badaczy o oddz-‘ały- 
wa-niu czynnika silnio m-utagen- 
n-go bądź wzmagaj-cego nra‘a- 
genn-ość.

Dr Ewa Lis badała parametry 
biochemiczne, hematologiczne, im- 
munol-oiriczn0 w krwi mieszkar- 
-ów *-erenów w promi-niu do 3 
km od m-asztu. W marcu 1991 ro

ku przebadano 43 osob ̂  z . gmny 
, Sanniki i 50. osob z, Gąbina. U 
tych ludzi zanocowano- szsrcg n ie 
prawidłowości mńn. ^  . jtyeUescł 
płytek ; kświ: " .;'śOdQ>jJ-
-potasowej, podwyższenie n-ormo- 
nu tarczycy -- trójjodptyronmy i 
kory nadnerczy — kortyzolu, bie
dom • miesięcy później, a" w trzy 
miesiące po upadku masztu, oa- 
daniia powtórzonó. Przekroczenia 
norm zdarzały się o wi-ęłe rza
dziej. 'Teresa Skimżyńska, ^poice- 
dziaiaby, 1 żc ją i • jbj dzieci pi ze-
Ŝ clłcl l>0'l6C glOWS....

PRZECIEŻ NIE Mdi SPRAWY

Stanisław- Żurański- —■ dyrek.or 
Wydziału Gospodarki Przestrzen
nej UW, pc-wiedziął podczas Kon
ferencji: „Ludzie, ó .czyna m.V̂ !U 
mówimy. 'Przecież oficjalnie spra
wy- odbudowy, masztu nie ma! Cd* 
tworzenia konstrukcji - jesc inwes
tycją centrali' ą, jako taka wyma
ga szeregu uzgodnień G-im 
nisters/wem Ochrony Środom isi-U.. 
Dyrektor Kawal-częwska spraw
dzała: do ministra nie wpłynął 
żaden oficjalny wniosek w; tej 
sprawie”. Należy i-ednak liczyc 
się z ty-rn. że taki tmipsęk wpły
nie. sądząc po wypowie-dziacn 
przedstawić: eli władz centralnych. 
Jest jeszcze - czas. aby o tym roz
mawiać. Przede' wszystkim- z ludź
mi stąd, bo urzędnik n ic1 upra
wia poła 2 km od ’ mskztu. ./_ ..

Mieszkańcy; nie są przeciwna 
przekazywaniu, informacji, _ btyą 
się tylko o swoje zdrowie... i ży
cie. Jeśli inwestorzy będą w- sta
nie zapewnić im bezpieczeństwo 
i stałą rzetelną opiekę lekarską, 
mogą rozpocząć' dialog.. Wcześniej 
nie.- Na takie rożwiażanie liczy 
zresz4ą senator Adam Struzik, 
mieszkaniec Gąbina.

Wszyscy czekają na decyzję. Ł- 
trzy,mywanie stacji RCN kosztuje 
200 młn miesięcznie, złom z r*18" 
sst-u orzyniósł zaledwie 100 min 
zł. Jak wynika z wypowiedzi 
przedstawiciela Centrum Radio
komunikacji ■ i Telekom unikacji, 
roragni'ni ojczystego słowa Polo- 
”u«i godowi są narty-cypować 
kosztach odbudowy. ,

mbyśmv w tych wyliczeniach
n5e zanomniel-i -o cenie zdrowia 
1000 ’ud-zi!

MTLENA
GIJRDA- JAROSZEWSKA

BEZSENSOWNE PODATKI
Oczekujący w długiej kolejce do 

Urzędu Skarbowego w ' Płocku 
mieli możliwość zapoznania się z 
następującej treści ulotką; .

CZY WYSOKIE PODATKI, 
KTÓRE PŁACIMY,

SĄ NIEZBĘDNE POLSCE?

Przypuśćmy, że Kowalski wy
myślił świetną receptę ha kiszenie 
ogórków. Załóżmy, że po roku 
pierwszy kilogram ogórków jest 
doskonały i można go . sprzedać za 
1000 zł. Załóżmy, te wszystkie za
robione na ' ogórkach pieniądze 
Kowalski przeznacza ' na zakup i 
ukiszerńe kolejnych ogórków, i że 
pozwolą mu to co roku podwoić 
produkcję. Po roku za uzyskane 
pieniądze kupi więc dwa kg ogór
ków, po dwu latach cztery it-d. 
Po dwudziestu latach przychód ze 
sprzedaży ogórków wyniesie już 
po-md miliard z ł! ((1000 x 2 x 2... x 2 
■=* 1.048.576.000). Wtedy Kowalski 
zbuduje małą fabryczkę kiszonych 
ogórków, zorganizuje hurtownie, 
sklepy, setki ludzi znajdzie u nie
go pracę. .

Ale jeżeli obłożymy go 40-proc. 
podatkiem, to ile w tym samym 
okresie zarobi? Pół miliarda? Sto 
milionów? Nie! Po roku będzie 
mógł kupić 1,6 kg ogórków, po 
dwu latach 2.58 kg... czyli 1000 x 1. 
6x1. _ 6... =  12.089.265 zł, tylko 
dwanaście milionów. Jeżeli wcze
sne j nie rzuci wszystkiego i nie 
przejdzie „na zasiłek”. Oczywiście 
przy takich dochodach nikogo nie 
zatrudni. .

Gdzie się podziała ta ogromna 
różnica? Ona nie trafiła jako po
datek do państwa, ona po prostu 
nie została wytworzona (nie 'wy
hodowano ogórków, nić zbierano

ich, nie przewożono, nie kiszono, 
nie sprzedawano jtd.).

A ile zarobiło w takim razie na 
Kowalskim ' państwo? 400 -f 640 
-i- 1025 + 1338 ;4-' 2621’ ’ -K - Ś.021!. 
.806 “  8 milionów (przez 20 lat). 
Mało? To może podnieść podatki 
do 50 proc.? Dziwne, ale teraz 
państwo otrzyma, mniej, tyl-kó 
3,32 miliona (500 4- 750 4-1125 4- 
4- 1537 4- 2530 4- ... 4- 1.107.870 -
“  3.324.000). A może jednak tylko 
10 proc. podatku? 100 4- 190 4- 361 4- 
4- 686 4- 1303 4- ... 4- 19.784.138 =
41-.6 miliona. No, teraz nieźle.

Wysoki podatek jest instrumen
tem, który bardzo skutecznie mo
że zahamować gospodarkę. Wła-ś-

LISTY DO REDAKCJI

. nie jesteśmy na takiej drodze.
Jeżeli sympatyzujesz z myśle

niem ekonomicznym i chcesz roz* 
woju gospodarczego Polski, to 

• sympatyzujesz z nam’. • .
Oddział Unii Polityki R ea ln ej 

w Płocku

Jak widać U PR' 'rozszerza swoją 
działalność na terenie Płocka. Juz 
n ie tylko spotkania w czytelni 
KMPIK, nie tylko wtorkowe ze
brania sympatyków partii w La
rze „Fiorino” na Nowym Rynku, 
ale również w urzędach państwo
wych głośno mówi się o poglą
dach Janusza Korwin-Mikike i je
go przyjaciół. (AJ)

KRWIODAWCY NIE UHONOROWANI
Zwracam się z uprzejmą prośbą 

do redakcji o napłynięcie na Za
kład Ubezpieczeń Społecznych 
aby nadal wypłacał dodatek do 
renty, ża odznacz';nie „Zasłużony 
Gila zdrowia narodu”.

Dostawałem 3 tys. złotych mie
sięcznie, co nie jest dużą sumą, 
raczej symboliczną, a i to zabrali. 
Koledzy się ze mnie śmieją, że 
oddałem 33 litry krwi, propago
wałem honorowe krwiodawstwo i 
nie mam za to nawet tych sym
bolicznych paru groszy. Bo i przy
wilej w .postaci bezpłatnych leków 
też mocno skurczył się, bo lista 
tych leków została w listopadzie 
1991 roku bardzo ograniczona.

Kolega był ,w Niemczech j opo
wiadał jak tam krwiodawcy są 
traktowani i honorowani. Nawet 
nie trzeba chodzić do punktu

krwiodawstwa, tylko ambulan* 
przyjeżdża d0 pracy albo do do
mu. U nas Ministerstwo Zdrowia 
zlekceważyło hohor-aWych krwio
dawców, i nic dziwnego, że . nastą
pił duży spadek w oddawaniu 
krwi, który najprawdopodobniej 
będzie coraz większy. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że to lek, 
którego niczym nie można zastą
pić. Wypadałoby więc przynaj
mniej w symboliczny sposób do
ceniać ludzi, którzy autentycznie 
chcą się podzielić z kimś częścią 
siebie.

JOZEF JABŁONKA 
Gostynin

Od redakcji: w pełni podzielamy 
Pańską opinię. Oczekujemy na 
stanowisko ZUS j Wydziału Zdro
wia w tej sprawie.

Wspomnienia n au c zyc ielk i -  żo łn ie r za  a k
wo/enaa zastała mnie w Bieżuniu (wówczas oowZ &.“h-°zęła ‘ lr°  Powrocie z ewakuacji 30 września 1939 r, rozpo- 

rhwir' prace w ta^.ym nauczaniu. Kontynuowałam ią do 
dQh * W- .KItd7 n'°je nazwisko znalazło się na liście aresz+owa- 
kigtyai iu ,r;.^oa do obozów koncentracyjnych w- Niemczech. Dzięki 
ćr>''0stycczv i0rn udało mi się uciec z Bieżunia i przedostać na teren 

X ” do wsi Boćki, pow. Bielsk Podlaski. Do rodzinnego
t 1 dopiero w połowie marca 1942 r.
1(̂ N- p Sylweniusz Treugutt, przydzielił mi piękną, no-,rî i

^’si
v/(wSi a Wi V' Ws’ Truski- Wieś była oddalona o. 9 km od gminy 

2°rgan' Zdawava się bezpieczna, z dala od gestapo. Trafiłam do 
Cn 'z°Wansj, pracującej na niekorzyść Niemców, przygoto- 

ę, , n'a 1 ahroinej.
' ’Zr-śnia 1942 r. złożyłam uroczystą przysięgę (...) „W obli- 

zba°ny motfncęgo i Najświętszej Marii Panny Królowej
fklei> kładę swe ręce na ten Krzyż Święty, znak męki' i 

si, 8ł' . Pr*ysięgatti być wierna Ojczyźnie m e j. IfcBecanospelite: 
p nieugięcie na straży Jej honoru, o wyzwolenie Jej . z

f)|art. ir'77c ze wszystkich gił — aż do ofiary mego życia”. 
dUtv? *łoże; , We<1T pseudonim „Tadkowska”. • , 1.
sł;,,na z s i - K - p r z y s i ę g i  stałam sie żołnierzem Armii .Krajowej, 

roJ'hie, że nareszcie przydam się ukochanej Ojczyźnie, po-, 
m zwierzchników. W dzień uczyłam dzieci, a w>- 

w okolicznych wsiach, werbując młode, dziewczęta 
* V u^bv Kobiet. Na ooczątku bvłam łącznikiem r  kól- 

oodtrzymujących. ludzi na duchu .-..z-czasem' mi.a-

'o-
W

komendantką Wojskowej Służby K obiet, Prowadziłam 
Zom -a‘" az ewczęta do udzielania pierwszej poinocy rannym 

gromadŁiiysmy leki. Przygotowywałyśmy ..szafoie” 
ze - !2bwałyąmy. ję . do; tmn .;postrzałowych, .^rz^sf^olpno.-naą.' 

nosiąaanej broni. Hafto wałyśmy ■ białe orzełki na ćżerwó-

ahe,
0bs}uy^yi)

nym płótnie dla naszej arm at Przeżyłyśmy wiele ciężkich chwil w 
potyczkach z, Niemcatni. Kryliśmy dziewczęta nrzed werbpnkiem na 
roboty do Prus Ileż to razy. nocą wędrowały ze mną po lekarza dr 
Ławrynowicza do Boc ek, który tylko na mój sygnał przybywał do 
rannych żołnierzy..

Nieraz w deszcz, pioruny, śnieżyce, brnęłyśmy nocą przez las 9 km 
i z powrotem, by wypełnić zadanie i pomóc rannym. Nic też-dziw
nego, że gdy w 1944 r. usłyszeliśmy, iż Niemcy conos^a porażki, że 

. cofają się,, cieszyliśmy się jak dzieci,. że kończy się nasza niedola, że 
może dożyjemy końca tej strasznej wojny.

L ipiec 1944 r —  .rozkaz AK. że'm am y; opuścić, dom r i kryć 
się w zacisznych zakątkach, bo Niemcy wściekli, mogą nas 
pozabijać. Ja  z. rodzicami wyjechałam do wsi Skolimowo. 
Tam ponoć „diabli mówią dobranoc”. Pamiętam, pogoda by

ła piękna,- upalna, huki -dział zagłuszały płacz matek i dzieci, które 
chciały jeść i pić, a kobiety niczego ze sobą nie miały. Koło połud
nia wzmocniły się wystrzały. Musieliśmy się, kryć, bo kule i pociski 
gwizdały nam nad głowami. Kryliśmy się w snopy zbóż ściętych. 
Niektóre stygi zamieniały się w płonące pochodnie. Płacz, lam ent 
modlitwa mieszały się z przekleństwami. To był sądny dzień. Zda
wało nam się,..że, on się nigdy nie skończy.—

Dopiero wieczorem; oddaliły się od nas te strzały. Gdy powycho
dziliśmy z kryjówek nowe przerażenie, w którą stronę nie zwróciliś
my oczu',-dookoła widzieliśmy tylko łuny rpożarów. A więc tak Szwa
by; żegnają; tereny, które eksploatowali przez długich 5 la t  A my 
Późną nocą wracaliśmy z bijącymi - sercami do domów, nie wiedząc 
w jakim stanie je zastaniemy. Nasze domostwo ocalało, jedynie szo
py spłonęły. Zaraz na drugi dzień udałam się do Trusek. Odjeżdża
jąc z Trusek do Bociek w obawie by Nięmcy nie. spalili szkoły, 
cenniejsze .rzeczy wraz-, z biblioteką przeniosłam na wieś do sąsiadów. 
Rozpacz ńfuiie ogarnęła, gdy żamiast wsi zastałam tlejące zgliszcza

i gruzy. Cała wieś spłonęła, jedynie szkoła ocalała i dała schronie 
nie dla wielu rodzin ze wsi.

W ciągu tych 5 lat już po raz drugi straciłam swoje u b ran ia , poś 
ciel, bieliznę — raz podczas ewakuacji w 1939 r„ kiedy Wieźli nas ' 
kierunku Lublina, bo tam mieliśmy uczyć, a teraz po raz wtóry zno 
wu wszystkie cenniejsze rzeczy utraciłam. Wobec ówczesnej sytuac; 
to były sprawy błahe, nie przykładałam do tego wagi. Niemcy co 
fająt się W ten sposób zniszczyli i spalili także miasta jak Bieis 
1 odlaski i Białystok. Wiele jeszcze dramatycznych chwil przeżyli® 
my po odejściu Niemców. Przede wszystkim zebraliśmy z pół wał 
poległych żołnierzy AK i wraź ź dowódca Tadeuszem Praźną pocho 
waliśmy ich w zbiorczej mogile.

T ymczasem życie normalizowało się i toczyło dalej. W Boć 
kach powołano samorząd gminny, zorganizowano Milicję Oby 
watelską dla utrzymania ładu i porządku. Komendantem M< 
został Antoni Kaliszewski, szef wywiadu AK, pseudonir 

„Skromny”. Nie było już bezprawia, porachunków prywatnych. Cięż 
kie i pracowite dni czekały mieszkańców osady. .

Około 22-—24 lipca 1944 r. nowa wiadomość/Do'- miasta Siemiatycz 
nad rzeką Bug^ zbliża się armia polsko-radżecka. Przygotowywali śni l 
się do powitania zwycięzców. Armia Krajowa miała przygotować t  
powitanie, sędziwy rolnik, paru AK-owców i ja jedyna kobieta w te 
delegacji. Wyjechaliśmy wczesnym rankiem na miejsce spotkania. N; 
tacy przykrytej lnianym obr-usikiem spoczywał duży bochen podląs 
kiego chleba, na talerzyku sól. Ja przygotowałam płomienną mowę : 
naręcz polnych kwiatów — kąkole, chabry i maki. Dłuco czekaliśmy 
na tę upragnioną chwilę powitania.

Na początku października 1939 r. na skrawku gazety • otrzy/almT 
wiadomość od męża Tadeusza, że żyje i buduje szosę Kijów—bwó71 
i pracuje w kamieniołomach. Jadąc na to , .powitanie miałam r.ar’TP" 
ję, że może _ tam powitam również swego bohatera, a wojsko zbił* 
żyło się .dópiefo po ; południu. Serca łomotały nam aż. do bólu. P°‘ 
kroiliśmy Chleb, na kromki.; Nie; byłam w stanie wygłosić swego prze
mówienia. Oficerowie zsiedli z koni. Ja ze ściśniętego gardła wy-

DALSZY CIĄG NA STR. 4

TYGODNIK PŁOCKI s  STR. 3



ARTYKUŁ NIE OKOLICZNOŚCIOWY

MĘŻCZYŹNI JEJ ŻYCIA
»,Czy wszystko pozostanie tak  samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy 

w in w l ^ t y k u  moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu
mojego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi- 
wic się m ojej śmierci — zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie 
*’®gr* *ebją n*s w pamięci równie szybko, jak  pogrzebią w ziemi na- 

a!a- “ . *?*» na” a miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą 
!,***“ * * n ,« postanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemimc ma pusty en miejsc,,e

Tak napisała Halina Poświato- 
wska w autobiograficznej „O- 
powieści dla przyjaciela” 
świadoma kruchości podaro

wanego jej czasu. To dram atyczne 
pytanie podjęła po latach inna poe
tka  Małgorzata Szułczyńska, której 
piękna „Rzecz o Halinie Pośwlato- 
wskiej” ukazała się w Wydawnic
tw ie Literackim.

Halina, Haśka, Helena (jak napisa
no w m etryce chrztu) żyła tylko 31 
lat. Wydała trzy tom iki poetyckie 
i Jeden tom prozy. Urodziła się 9 
m aja 1935 • roku w Częstochowie 
Przebyta w dzieciństwie niebezpiecz
na angina doprowadziła do zapale
nia stawów, a w konsekwencji do 
powstania ciężkiej wady serca. Z 
inicjatyw y szefa krakowskiej kliniki 
kardiologicznej prof. Ju liana Alek
sandrowicza i dzięki staraniom  ame
rykańskiej Polonii, a  zwłaszcza mał
żonkom Witlino, znalazła się w s ta 
nach Zjednoczonych. Operacja prze
prowadzona w słynnej filadelfijskiej 
klinice dr. Boltona przedłużyła ży
cie Poświatowskiej o kilka lat. W 
1966 roku przeszła powtórną opera
cję, ale już bez tam tej szansy...

Spieszyła się bardzo, by wykorzy- 
atać podarowane jej dni Pomiędzy 
szpitalno-sanatoryjną Kalwarią, stu
diowała, wykładała, pisała i kocha
ła płacąc cenę za każde przyspie
szone bicie serca. Dramatyczna świa 
domość przem ijania dyktowała jej 
pragnienie życia na przekór wyro
kom.

Jaka  była? Zaprzyjaźniony z poe
tką  Tadeusz Sliwiak wspomina: „Nie 
należała do kobiet, za którym i męż
czyźni oglądają się na ulicy. Nie 
była brzydka, najwyżej ładna, ale 
dopiero ta  ładność, plus jakiś we
w nętrzny blask em anujący z całej 
osobowości składał się na piękno” .

Inny poeta, Stanisław Grochowiak. 
oddał jej hołd w  taki sposób: „Nie 
była ładna — była na to zbyt Pię
kna (Nie była tkliwa) Była na to 
zbyt czuła” .

Przyjaciele 1 znajom i zwracali u- 
wagę na jej nieprzeciętny intelekt, 
prawdomówność, uczciwość.

„Pytasz, co w  moim życiu z wszy
stkich rzeczy główną” — mogłaby

powtórzyć za Lechoniem i Pośwla- 
towska, ale ten  tragiczny splot mi- 
łoś i śmierci nie był u niej wy
łącznie figurą retoryczną. Partner "w 
miłości stawał się wyspą ; ocalenia, 
łagodził lęk przed śmiercią. Miłość 
była jej filozofią. Nie uchroniła 
poetki, ale ocaliła jej utwory.

„Kto potrafi pomiędzy śmierć i 
miłość wpleść anegdotę o istnieniu?”A DOLF Ryszard Poświatowski 

|ej pierwsza miłość, Adaś — 
jak zwykła go nazywać, stu
diował w Wyższej Szkole Tea 

tralnej i Filmowej w Łodzi na wy
dziale reżyserii. Poznali się w sana
torium  w Kudowie. W dwa lata po 
ślubie równie, nieuleczalnie chory 
na serce Poświatowski zmarł W 
wieku 20 lat Halina została wdową 

Wówczas w Kudowie obydwoje 
pragnęli żyć normalnie. Chodzili na 
spacery, duto  tańczyli. Poetka wspo
mina w cytowanej ju t  „Opowieści” 
pierwsze dni ich znajomości: „MI 
łość stała się moim sprzymierzeń
cem. Wyposażyła mnie w odwagę i 
cierpliwość. Wiedziałam, że musze 
wyzdrowieć i wiedziałam, że gdzie
kolwiek będę, dosięgną mnie czwo
rokątne kartk i papieru i że czyta 
jąc je będę płakać i śmiać się na 
przemian” .

Lekarz dowiedziawszy się o ślubie 
stwierdził, że osobno może mieliby 
szansę — razem nie...

W 1958 roku w Żegiestowie pozna
ła NN -  kuracjusza Niemca. W 
tym związku od początku czaił się 
sm utek wynikający z konieczności 
rozstania. NN miał tonę  i dziecko 
Nawet nie wymienili adresów. I 
nigdy się Już nie spotkali.

Ile razy można umrzeć z miłości
pierwszy raz to był gorzki smak
cierpki kwiat
goździk czerwony palący
drugi raz — tylko smak przestrzeni
biały smak
chłodny w iatr
odzew kół głucho dudniący 
trzeci raz czwarty raz piąty raz 
umierałam z ru tyną mniej wzniośle 
cztery ściany pokoju na wznak 
a nade mną twój profil ostry 
Miłość Poświatówskiej miała różne

odcienie, ala przede wszystkim chro
niła od śmierci, więc była życiem. 
Poetka rozpaczliwie chce je za
trzymać, w dramatycznym  liryku 
wyznaje: Gdy życie odchodzi ode 
mnie (przywieram do niego) mówię 
— życie (nie odchodź jeszcze) jak 
gdyby życie było kochankiem, który 
chce odejść.

ISANIB, do którego zachęca
ła ją  m atka i niezwykłej mia
ry kardiolog prof. Aleksan
drowicz z krakowskiej klini 

ki, było dla niej ocaleniem. Zapi
sywała swoją biografię w „Opowie
ści d la%przyjaciela” . Długo sądzono, 
że adresat jej wyznań to tylko li
centia poetica. Ale przyjaciel ist 
niał naprawdę. Małgorzata Szułczyń
ska odnalazła adresata listów poet
ki — Ireneusza Morawskiego. Ale i 
w tej sprawie, co jest chraktery- 
styczne zresztą dla całej biografii 
Poświatowskiej, postępuje z ogrom
ną delikatnością i taktem . Moraw 
ski pówie o Halinie: „Była daleka 
jak  zagubiona katedra” W liście do 
m atki poetki Stanisławy Mygowej 
pisał: „Mam zdrowe serce, chciał
bym bardzo zamienić się z nią, ale 
ona zdaje się nie chce a co n a j
okropniejsze lekarze nie potrafią” 
Poświatowska pozostawiła Ireneuszo
wi niezwykle długi list — pamiętnik 
z podróży do Stanów oraz zadedy
kowała opowieść dla przyjaciela.

Poznali się w Częstochowie , jesie- 
nią 1856 roku Był dla niej podporą 
duchową. Sam niewidomy, wyczu
wał jej żal i lęk. Określała go „dru
gą połową duszy”. Ich związek prze
chodził różne fazy. Ireneusz Moraw
ski nie zgodził się na prośbę poet
ki, by opublikować jego korespon
dencję. Ona natom iast pisała: „Bo 
widzisz, ja  i tak  będę z tobą. cho
ciaż mnie zabiera okręt i moja o- 
krutna, nie uznająca kompromisów 
chęć życia. Nawet jeśli to — wrócę 
— bardzo pokorna, tebv posłuchać 
co mówią twoje ręce, żeby cokol
wiek zobaczyć. I wiesz pewnie, że 
się boję i te  się spieszę i że już 
wiem. że nie zdążę. Tyle że — i je 
den dużv ok rę t”.

„Starałam  się dotrzeć do wszyst
kich pozostałych po POświatowskiej 
pam iątek” — pisze we wstępie au
torka biografii Małgorzata Szułczyń
ska. „Mam świadomość, że nie w 
pełni się to udało. Być może teraz, 
po ukazaniu się tej książki, odta 
Jemniczeniu ulegną pozostałe m ate
riały. Odezwą się ci, którzy dotąd 
milczą” .

LENA SZATKOWSKA

Dobra woda z podziemia

Regionalny
P łb O C T C  Kolegialna 23, tel. 289-17: 10.03, godz. bawy dla dzieci. 4.03, godz. 17 —
x  10 i 11.30 — koncerty szkolne, godz „Komedie, komedie” — spotkanie w

T eatr - Dramatyczny lm. J. Sza- 17-30 — koncert otw arty. W progra- Klubie Złotego Wieku. 5.03, godz. 16 
Biawskiego, ul. Nowy Rynek 11, tel. mie estradowe wykonanie operetki — Rozgrywki warcabowe dla dzieci 
J60-71: 5—6.03 godz. 11 — Rycerze Franciszka Lehara „Wesoła wdów- 6.03, godz. 16.30 — „Kobieto, choć 
7—8.03, godz. 18 — Rycerze. ka”. Koncert odbędzie się w sali tyle m asz wad...”  — koncert. 7.03.

Muzeum Mazowieckie, ul. Tumska Teatru Dramatycznego. godz. 17 — Spotkanie miłośników
2, tel. 244-91: ekspozycja stała „Se- Ośrodek K ultury MZRiP, ul. Wie- dobrej muzyki. 9.03, godz. 16 — „Zrób 
cesja” , „Ikonografia i kultura  Pło- czorka 41, tel. 277-36 : 7.03, godz. 31 to sam” — zajęcia plastyczne. 10.03, 
cka” , „Wyroby ż m etalu firm  war- — Impreza z okazji Międzynarodo- godz. 15 — Rozgrywki w tenisa sto- 
szawskich” . Wystawa czasowa „Ze- wego Dnia Kobiet. W programie wy- łowego.
gary ze zbiorów płockich kolekcjo- kapeli „Wiśloki” , dziecięcego Klub Osiedla Łukasiewicza, tel
nerów ” Muzeum czynne od w torku zespołu wokalnego „T uttu ru” i zes- 285-01: 3.03, godz. 17 — „Spotkanie 
do soboty w godz. 9—35, niedziela P°łd „Petrolinki”. Ośrodek zaprasza maluchów” — gry i zabawy. 4.03, 
10—15, w poniedziałki nieczynne. wszystkie panie. godz. 18 — „Ostatki” — wieczorek

Muzeum Diecezjalne, ul. Tumska Poradnia Psyęhologiczno-Religijna taneczny. 6.03, godz. 14 — „Prezen-
3a, tel. 226-23: wystawa — rzeźba PrzY katedrze płockiej czynna w tacie” — występy zespołów klubo- 
średniowleczna, późniejsza i ludowa. g°dz. 17—19. Porad udzielają: w po- wych. 9.03, godz. 16 — „Wiosna vv 
Muzeum czynne codziennie w godz niedziałki — psycholog, we w torki pracowni” — konkurs plastyczny 
10—14,. niedziela 11—15, poniedziałki —*■ instruktorka poradnictwa rodzin- 10.03, godz. 16 — „Popołudnie z baj- 
nieczynne. nego, środy — lekarz, czwartki — ką”.

Biuro W ystaw Artystycznych, ul. Pj^tki “  Ksiądz, soboty —
Nowy Rynek 11, 289-82: wystawa m a- p55fdstaw£Cłei grupy hospicyjnej. Te 
larstw a Izabeli Bil „Czy to możli- ?a!? e os°by> ^  dni jak  wyżej, cze-

kają przy katolickim  telefonie zau- 
Kluh PAX. ul. 1 Mała* wvctaw» *an*a n r 264-20 w godz. 10—17. 

m alarstwa Laury Beździelt. Telefon zaufania n r 282-91 (dla lu- i  a° nt*' m H 479_64: wyT
10 m arca, godz. 17.30 — wieczór z z problemem alkoholowym) ^

poezją St. Kostanieckiego. czynny codziennie w godz. 7—20. r , J? edale .E t y. ,,01s^ewskie ‘̂Borys
Klub Międzynarodowej Prasy i Apteki: do 9.03 (godz. 8 rano) „ f  al®rJ * , aty“rł oferuje zabytko-

Książki, pl. Narutowicza 5, tel. 246-40: dyżury nocne i świąteczne pełni ap- aJLty,Sty<lzne’ , obiękty
10.03, godz. 17 — Koncert Estrady teka Przy ul. Wolskiego 6. ^ ala.rs.tw o . 1 grafikę.
Kam eralnej Filharmonii Narodowej Radio Katolickie, ul. Wieczorka 7. , zZ ^ . e codziennie w godz.

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. 09*401 p ł°ck, skr. poczt. 172, tel. 236-67 Pomedzialkow i
Mostowa 1: sekretariat czynny w UKF 66 MHz (stereo) codziennie C ‘Muzeum^ „  _  ,
każdy piątek w godz. 16—17. godz. 6—8 — audycja inform acyjno- TV‘in, nv t ,na<L , ®fura-’ Park

Młodzie owy Dom Kultury, ul. -muzyczna. S f r t Ł a  r M1 : - elS poz3£
Tumska 9, tel. 228-30: 3.03, godz. 13 Spółdzielczy Dom Kultury, tel. " „Dzieje bit yy nad Bzurą
— Prom ocje młodych — koncert roc- 335-60: 3.03, godz. 17 — Spotkanie w
kowy „Disorder i...” 6.03, godz. 13 Klubie Pogodnej Jesieni. 6.03, godz. S I E R P C
— Panowie Paniom -  prezentacje 17 i 19 — Koncert zespołu „Stare Muzeum Wsi Mazowieckie! tel
Instruktorów  MDK. 7.03, godz. 11 - Dobre Małżeństwo”. 8.03, godz. 10 -  75-23-83, 75-28-26: s k a n s ^  w  okresie
15 .— Giełda kom puterowa — wy- Giełda akwarystyczna. 10.03, godz. 17 zimowym czynny codziennie oorócź
miana informacji, programów, cle- -  „Wszystko dla pań” -  koncert z poniedziałków™  godz ™ ?4
kawostek. 7.03, godz. 17 -  Dyskote- okazji Dnia Kobiet. Za zmiany w m ocram ie rcdakcla

_dk* młodzieży szkolnej. Klub Osiedla Kochanowskiego, teł. nie ponosi odpowiedzialności * * 3PŁOCKA Orkiestra Kameralna, ul. 279-93: 3.03, godz. 15 — Tańce i za- p 1 oapowieaziainośch
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Obszary perspektywiczne dla zaopatrzenia 

komunalnego Płocka z wód podziemnych.

00szary perspektywiczne

Zlewnia Słupia nici

Obszar zasobowy u ję cia  komunalnego norowic*^  

systemu czwartorzędowego

systemu paleogeńsko-kredoweg^

* +  •+ +
+  •+•

5  -ł- + 4. zanieczyszczenie wód podziemnych
L*tiłvtm< / a  iNiii żfc STR . 1 cjy wschodniej części obszaru (są- zasobową i  zaawansowana . „ 
. . t siedziwo kombinatu i miasta) wą wodociągów. W dalszej *

rzyk^w na wschodzie. Dominuje sprawiają, że rezerwy zasobowe lejności monitoring wód P°^z\ r 
.u czwartorzędowy, ciągły system tego obszaru należy szacować o- nych powinien objąć z * ,  
wod podziemnych o podobnycn strożniej — do 30 tys. m sz-/d. S łu n ia n k i i nrw iesaiare od \ 
lub nieco gorszych parametrach,

DOLINA KOPALNA 
SIERPC-PŁONSK

bu^

Jest to ostatni z rejonów per

Słupianki i przylegające w- ^ 
łudnia tarasy Wisły oraz P°*e\i 
łe obszary perspektywiczni 1 
munalnego zaopatrzenia w 

Póki co, zarówno obszar p ^ 
wiczek, jak i Skrwy powinny ^# * “  »» jciA. -i njivi wy jju w *** j

spaktyw lcznych, najdalej położo- wyłączone z planu ogólne!!? .<
nv (15—20 km! i elal-iri ___ 1 -i.--*..

KUTNO
Muzeum Regionalne, pl. marszałka

Opr. (ws)

jak w rejonie oorowiczek, ale 
znacznie słabiej rozpoznany.
Drugim, ważnym dla gospodarki 
koh unalnej. systemem wodonoś-
nym tego rejonu są spękane i ------ -------------- --------- -  ̂ ^ a llu uSu«
vvyaa.ine rnargle 1 wapienie gor- ny (15 20 km) i słabo rozpoz- gospodarowania i objęte 1(9j 
nej kredy. Występują dość płytko nany, związany z czwartorzędową ochroną Na pozostałych n^1., 
1 są eksploatowane w warunkach strukturą kopalną Sierpc-Płońsk. ustanowić zakaz lokalizacji f  
samowypływu w Płocka — Ha- Mimo znacznej odległości i sto- żliwych dla wód podziemny^,, 
dziw,u x Duninowie. sunkowo ograniczonych rezerw biektów przemysłowo-gosP0̂

Oba systemy wód podziemnych, zasobowych, nie przekraczających czych. Jeżeli nie zrobimy t 
mogą być wykorzystywane rów- 15-20 tys. m sz./d., może sta- teraz, później możemy żało* 3 
nolegle, stanowiąc istotną rezer- nowić uzupełniające źródło zao- 
wę zasobową dla Płocka, może patrzenia dla miasta. Walorem * * • •
nawet większą niż zlewnia Głu- tego rejonu powinna być, ehro- 
pianki (ponad 60 tys. m sz./d.). niąca przed zanieczyszczeniami,
Dodatkowym walorem tego ob- dobra izolacja utworów 
szaru jest mniejsze zagrożenie nośnych.

Mamy więc dwie drogi P°| 
wodo- szenia jakości wody, która , 

pływa z płockich kranów., „  - —■=>------- -- ----w... z piocKicn Kranuw
wod podziemnych 1 łatwiejsza o- Miastu potrzebna jest restruk- rząd Miasta, przypominam. ,, 
chrona przed naparem urbanizacji turyzacja gospodarki wodnej, razie wybrał te krótsza i ta ,i
i wszechobecnym 
Petrochemicznym.

Kombinatem Wymaga to jednak pieniędzy i — budowę infiltracyjnych ia 
zainteresowania włodarzy Płocka, wody spod dna Wisty. Doś p 

c a »m® c m n n r  Najpilniejszym zadaniem jest czenie innych miast uczy. ^  Jj
oANDR. §KRu7!  przygotowanie programu badań ramotry naturalnie filtrowy

hydrogeologicznych na najbliższe wody zdecydowanie wzmjńg
Propozycja doc. Paczyń5̂ ^ 

wielu W
W rozległym sandrze Skrwy dziesięciolecie. Mają one udoku 

występuje wydajny, czwartorzę- mentować zasoby wód podziem- wymaga jeszcze wieiu 
dowy system wodonośny z częś- nych najbardziej perspektywicz- większego nakładu środków, 
ciowo rozpoznanymi zasobami nych struktur wodonośnych i re- na pewno nie można odsun3ć 
wod podziemnych. Głębokie po- jonów. Należa do nich przede w zapomnienie, 
łożenie zwierciadła, dość ograni- wszystkim rejon Borowiczek i 
czona miąższość utworów wodo- sandr Skrny, najbliżej położone 
nośnych i zagrożenie jakości wo- i dysponujące już pewną bazą

M ILENAgf
-ja r o s z e ^ 5

ENIA NAUCZYCIELKI -  ŻOŁNIERZA AK
eceafii- .1 'iaigg^aawaB

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

ksztusiłam zaledwie: „Witamy serdecznie zwycięzców i bohaterów 
ziemi polskiej”. Rozrzewnili mnie żołnierze, gdy brali kromkę Chleba, 
zdejmowali czapki, inni żegnali się, niektórzy całowali chleb i dopie
ro wkładali do ust, jak Przenajświętszy Sakrament. Wielu klękało, 
całowało ziemię, z tej radości płakaliśmy wszyscy, a potem powita
nia, uściski, pocałunki, pozdrowienia. Żołnierze meldowali swoje naz
wiska. Warto było cierpieć, by móc obejrzeć takie bezpośrednie po
witanie wytęsknionej, ukochanej Ojczyzny. Takiego przeżycia nie 
zapomni się do śmierci.

Ja, niestety, nie spotkałam swego bohatera 1 jeszcze długo musia
ła n czekać na Jego powrót, bo do 13 czerwca 1948 r.

K iedy wojsko po oa:u dniach wyooczynku oirnaszerowalo d a 
lej, pędząc wroga w kierunku Berlina, my nauczyciele ze
braliśmy się pod kierownictwem Edwrarda Konarzewskiego i 
postenowiłjśmy ogłosić publicznie, że rozpoczynamy zapisy 

dzieci ! młodzieży do miejscowej szkoły. Prócz kierownika zgłosili 
się nauczyciele — Helena Konarzewska, ‘ Emilia Smoktunowicz, Maria 
Lulko, Barbara Sietczyńska i Stanisława Zajdzińska. Na tym pierw
szym zebraniu Rady Pedagogicznej ustalono dyżury nauczycieli i za
pisy w budynku gminy. A naszą sędziwą szkołę postanowiliśmy włas
nymi rękami uprzątnąć, odmalować i przygotować na otwarcie szko
ły w dniu 1 września 1944 r. Nie pytaliśmy za ile wykonamy tę pra
cę, za ile uczyć będziemy? Tylko zakasałyśmy rękawy i wzięłyśmy 
się do roboty. Sprawnie nam to poszło. Kierownik gromadził stoły, 
ławy, taborety, nawet tablice do klas. Rodzice i młodzież widząc na
sze zaangażowanie, dużo nam pomogli w urządzaniu wnętrz.

Pierwsze dni wolności były dla mnie trudne, ale przyszłość była 
leszcze przede mną. Ucząc cierpliwie czekaliśmy aż Niemcy skapitu
lują, wtedy będzie inny ład, pozbędziemy się sowieckich komisarzy

1 len rządów. Dzień 1 listopada 1944 r. wydał się nam dniem wy 
teamenia, wypoczynkiem. Tego dnia, kiedy miałam przygotować si 
do nowego cyklu lekcji, by rozpocząć już systematyczną naukę w 
szkole o godz. 3.00 nad ranem usłyszeliśmy brutalne dobijanie się do 
drzwi. W pierwszej chwili zdawało nam się, że pożar i mamy ucie- 
Knc. Gdy ojciec otworzył drzwi, ukazało się dwóch ubowców w woj
skowych mundurach z bronią w rękach.

#
Kazano mi się ubrać i iść do komisarza na rozmowę. Zapytałam 

dlaczego o tej porze? Kazali mi zamknąć buzię i iść z nimi. Nie 
podobał mi się ich ton, ale nie było wyboru, mieli broń. Ubrałam 
się ciepło, bo było ciemno i zimno na dworze. Gdy minęliśmy siedzi
bę komisarza powiedzieli mi, że w gminie czeka.' Gdy doszliśmy do 
gminy otworzyli drzwi i tam przemocą mnie wepchnęli, bo areszt 
był przepełniony. Zrozumiałam wszystko, ale dlaczego tu się znala
złam? Gdy rozejrzałam się zobaczyłam moich współtowarzyszy broni 
z AK. A więc — „sami swoi”. Komendant Kaliszewski, wójt gminy 
Stanisław Gartkiewicz, właściciel wielkiego majątku w oko
licy Bociek, sekretarz gminy Karolczak, kierownik szkoły 
E. Konarzewski, kierownik poczty Antoni Gietczyński, inwa
lida z września 1939 roku bez, nogi, Zygmunt Brycki, rze
mieślnik, mój stryj Jan Grekotowicz, urzędnik Józef Michalski, dy
rektor gimnazjum w Drohiczynie, później inspektor TON Sylwieriusz 
Treugutt, rolnik Kazimierz Zaręba i ja ze starszej generacji. Prócz 
nas dorosłych aresztowano uczennice gimnazjum •— Antoninę Siet- 
czynską, Alfredę Łuszczyńską, Jadwigę Derechajło, Mieczysława 
Swierczyńskiego, Alfreda Lubawickiego. Tylko tych znałam, współ
pracowaliśmy w Ruchu Oporu, w szeregach AK. Umknęliśmy o- 
prawcom hitlerowskim, a dostaliśmy się w ręce „swoich”. Gorycz, 
rozpacz i ból przepełniały nasze serca. Tak się zaczęły nasze pierw
sze dni wolności na Białostocczyźnie.„

■jO
Bara ego samego dnia o godz. 8.00 odtransportowano nas 
5 zienia w Bielsku Podlaskim. Po przesłuchaniach obrąb® j
*  nas (mnie zabrano zegarek „Cyma”, pierścionek z chry% 

tern) z kosztowności, zabrano nawet okulary. Po koszmar’aj 
badaniach, szykanach, w pewnym momencie śledczy kazał ml ? p 
do oszklonej szafy mówiąc, że jeśli nie przyznam się, że na l^ ji 
do AK, to będzie strzelał. Patrząc na tego szubrawca w PolLfl 
mundurze, byłam zaskoczona jego decyzją. Byłam tak rozgory®  ̂f 
zawiedziona, że mi się naprawdę wtedy żyć nie chciało. Patrzył3̂ ? 
niego z nienawiścią, wreszcie powiedziałam „strzelaj, draniu i 3 $  
co naszego narodu! Śmierci się nie boję! Jeśli ma być taka 
i tacy jej obrońcy, to lepiej nie żyć”. Przeżegnałam się, zamkb^i 
oczy i wrzasnęłam z rozpaczy — „czekam — strzelaj!” 
oczy, i widzę, że łapa mu opadła na dół. Rewolwer rzucił na s\̂ . 
kazał mnie wyprowadzić. Odchodząc usłyszałam słowa „naiwL 
się, jeszcze porozmawiamy”. Dopiero kiedy wyszłam na kory”* i 
zostałam sama, rozpłakałam się na dobre. Nerwy nie wytrzyi^3 -gjii 
parę dni załadowano nas do samochodów i wywieziono do \viGil 
w Białymstoku. , j

Tym razem zdawało mi się, że brama więzienna zamknęła s‘\% 
mną na wieki. Wpędzono do małej celi 20 kobiet, a tam 
prycze i kibel. Ruszyć się nie moożna było. Ile dni tam siedzi^u® 9 
do dziś nie wiem. Tu znowu po uciążliwych badaniach, załad°T,n 
nas do bydlęcych wagonów i pod koniec listopada 1944 r. dovgieTn? 
do źródeł Wołgi, do łagrów. Wynędzniali, głodni, spragnieni, c^jnie 
cy, słabi, musieliśmy leszcze dojść 5 km do łagru. Wielu nie 
cnało, wielu zostawiliśmy na trasie. Najsilniejsi, którzy 
byh pożywką dla wszy i pluskiew, które wypijały z nas resztki 
a w dzień wydobywałyśmy z bagien torf lub w lesie ścinały w 
wiekowe sosny i saniami dowoziły do obozu. :c<

Tu, na tej nieludzkiej ziemi, w okropnych warunkach hig1̂  
nych i ciężkiej pracy, musiałam przeżyć badania kacerzy, głód, CP 
robactwo do 13 listopada 1947 r. u

Ale to ju t następny rodział mojej ciernistej drogi do wolj®0̂ ;
STANISŁAWA ZA JD Z^i) 

(praca konkursowa — trag#1
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m  m  *» DrOSił wszystkich łudzi władza

SKOŃCZYĆ Z AFERAMI
S  mte| °  czytelnit ‘j' Ul P r J  . ,
^ U W radzkiei odbyłot a j ą c e  SDOtirani„ y

KMPiK jednocześnie jako wielkie przed- 
się In- siębiorstwo Dopóki to nie uleg* 

redaktora nie zmianie, państwo będzie 
Sta„YT* »^ajwyż- okradane. Powinno stopniowo 
^anisław a Michał- wycofywać

V C „ e sf otkanie 
j[jy Czas'*0 —y| ^ n.ika „Najwyż
C i 5Za 2 m êszkańcarni p i^ u 1'  ^ yc°fywać . si? z gospodarki, watyzacji, 20 proc. powinno 
» C tem dyskusii \ Pł i ka’ Skutkl ewentualnych afer obcią- być przekazane ulgowo praco w

zniesienie obowiązków ubezpie
czeń społecznych. Z 25-proc 
wpływów z prywatyzacji po
winien powstać Fundusz Repry

fti» ? Sospodarcze być załyby wówczas prywatnego nikom prywatyzowanych
ku, tylko O nich * n cz rnowi°no właściciela. Obecnie -
Sftwnictwa i& . •P^edstewiciel 
%i Pow iedział^ E°UW “  Bo-

^ d  wojną

m. in.

0  a f e r a c h

w ? .

one ppdatnika, gdyż tylko w ta
ki sposób państwo może afery 
kompensować.

O WYDAWANIU PIENIĘDZY

Istnieją cztery sposoby wyda-

pracow 
przed

obciążają siębiorstw. Reszta, czyli pozosta

1 agrest,* goliij ’ J ltbrzy kupo_ wania pieniędzy 
'Przędą wali i- 

£hie afera «P p*  era E°n
j ” stosows

0 V, Podwójne „ — ^»w z,
ô działanie0f>2 Crfentowania* ,2-. Wydawanie własnych pie-

Csvf, »B”’ stoso«;oł^aferę‘ Spółka bardzo oszczędnie, choć nieko- 
h u n d{a oscylator, niecznie racjonalnie.

Ohâ P.rzedawali ^ i f 0’ a nasl^P* 1. Wydawanie własnych pie 
A^nie afera goni ° ^ lnoJ r?.I?a* F^dzy dla kogoś — robimy t< 
* stosc

tu s t
C ym prawem euZgodneŁ robią tak * banki F............... ............... . _
^.^ocześnie a r t  ^fermie. Ale dziej racjonalnie.
’ ut F^dników  ”B 1 przekupr  3- „Wydawanie cudzych pie* 
J .  ^ j  Podstaw P^siwowycb niędzy dla siebie — to już m ar

z dziu* niędzy dla siebie — robimy to 
państwo- może mniej oszczędnie, ale b ar

po cichu 
na rynku 

państwo ro-

ra*
cjonalne.

4. Wydawanie cudzych pienię- 
niędzy dla kogoś — tu ma miej
sce marnotrawstwo największe. 

I, niestety, przy państwie —

pr>_“ ^J Podstaw? t'aŁ*oŁwowyCn nięazy cna sieme — to już 
h*rastawió iei , można było notrawstwo, ale w miarę
S&JJS® “ kote!aSc,cielom ............. ...
Sór«ym o r ski dług

do ^5, ,te były fa£‘ '!e~—“ »*“** ycmstw
ci n*e •Potna ze przedsiębiorstwie, w jakim żyje- twierdzili, że nie mogą nic zro*

to Din ,.Up*°bo i °r, * l.le d û‘ my> ten ostatni sposób wydawa- bić. Ale jednak nie rezygnowali 

A by,y “ ■ -  •
few yn  je jfe fe10?*- Jedną 2
(60jna cena aiknhnlenia êst P0^ ' 
i j  centów za p ?1u: na eksport

łe 25 proc., powinno być sprze
dane na wolnym rynku. Obywa 
tele polscy wpłacaliby 10 proc 
wartości wylicytowamej, a na 
resztę bank udzielał im kredy
tu hipotecznego pod zastaw owe
go przedsiębiorstwa.

O LIBERAŁACH

W obecnym Sejmie są trzy 
grupy liberałów: Kongres Libe
ralno-Demokratyczny, Forum 
Prawicy Demokratycznej (ja
ko część UD), i my, czyi? 
UPR. Dzieli nas nie tyle 
teoria, co praktyka. Kongres, 
będąc u władzy, chciał 
robić tylko to co społeczeństwo 
jest w stanie przełknąć. Według 
nas, jeśli ktoś nie może wykony
wać swego programu to powj 
nien podać się do dymisji. 
Członkowie rządu Bieleckiego

A były nia pieniędzy dominuje.

O PRYWATYZACJI

Proponujemy prywatyzację z(]$ vuW 23 Hf *» iT k uf/uiiujcmjr y ij  Westy£dv,jłę t
•t >1 , k Wewnii splrytusu) i przetargu publicznego. Nie po-

** 1). U?___  W z n v  flfSn tvc  w innn  !iP7vA •»Vl,-ń »• w STk2 łnn y  <150 l>s-

St> 4 y 0t? ;c« «^  stvt.. Afer
za afery 

polski system
&ryv£?U sektora ^  - . powstaJa Pieniądza są 
•.Dań.i yrń. ni panstwowego 1 niądz powinie Uiatego,C ięg o w e

^sto lak
, —, ponieważ

" W e w ! ° WaM
jest

bU^
ej

le ^ !
,d P°,

"SSr '
irc»!

)<k

IsS t» o H e w

^  f a ń s t w u

naszym kraju 
'• Wane jest pod-

winno sięs Uczyć kto, z kim, 
gdzie i kiedy spał na jakimś 
styropianie Decydują wówczas 
tylko pieniądze, a nie mafijne 
układy. Na tym właśnie polega 
kapitalizm. U nas substytutem 

znajomości. Fie- 
powimen być jedynym 

miernikiem wartości. Państwo 
powinno jedynie stworzyć reguły 
gry i nadzorować ich funkcjonó- 
- anie.

Z 30 proc. wartości prywaty
zowanych przedsiębiorstw należy 
utworzyć Fundusz Emerytalny. 
Zapobiegnie to pustce w : kasie

Jako państwo i ZUS. Umożliwiłoby to również

° ^ A  K A Ż D E G O

N A G R O D A  j u b i l e u s z o w a
K o s ta r^ o  31
* » + £ ! *Woinfftrudn»a ub. ioau 
pisie ha** Krupowo z 2- 
t€So u a,,na 7  Uszk®dowam ern — 
^°jej 3° l0k„ 2 Sierpca, 15 lu-*okuH iieû *cy 7“ „ “‘•neioby 15 lat 
!4,1UhS*0vvą. . .'.ta,ał>ym nasrodę 

0r, 0rej wypłacenia
«halska o £.n?Wla mi «*»•jpty. t0 , ^tałam wypłatę

ay. zakia , naKroda mi się ua-
R Pracr.  ̂ êst Hkwidowa-

iuhiuabywachwiu^cy ^ ^ o w e j  w
rtąceS0 riPływu 1 adniającym go w 
yArił,., te.gr, ,®kresu uprawnia
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nia-ch (odprawa, dodatek wyrów
nawczy), przysługuje dodatkowo 
odszkodo wahnie w wysokości wy
nagrodzenia za okres wypowiedze
nia

Prawo do tego odszkodowania 
nie przedłuża jednak czasu trwa
nia stosunku pracy.

A zatem, jeśli nie złożyła Pani 
sprzeciwu, mimo stosownego pou
czenia co skutkowałoby przedłu
żenie stosunku pracy o: czas wy
powiedzenia, umowa o prace ule
gła rozwiązaniu zanim upłynął >- 
kres uprawniający do nagrody ju
bileuszowej.

Przepisy nie zezwalają na wcze
śniejszą wypłatę nagrody jubileu
szowej tzn przed upływem okresu 
up-awniającego do jej nabycia.

Wvi-tkiem od tej zasady jest u- 
prawnienie pracowników p-ze-ho- 

emc-ytu-e lub ren te 
I lub II grupy, albo III grupy w 
zwią-ku z wypadkiem przy pracy 
lub cho“oba zawodową, jeżeli do 
nabycia prawa brakuje mniej niż 
12 miesięcy.

Pani natomiast nabędzie prawo 
do nag-edy jubileuszowe) w no
wym zakładzie pracy po przepra
cowaniu brakującego okresu, przy 
uwzględnieniu przepisów pła-o- 
wych w tym zakładzie, tzn. pod 
warunkiem, że hę r̂Je p-ze1 widzia
na nagroda za 15 lat pracy.

Podstawa piawnat ustawa z dn 
28.1289 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy (...) (Dz U nr 4, 
poz. 19, zm. nr 10, poz. 59 i nv U. 
doz. 298 i z 1991 r. nr 83, poz 372), 
Zarządzenie MPiPS z dn. 23.12 81. 
w sprawie ustalania okresu pracy 
i innych okresów uprawniających 
do nagrody jub.leusauwej (..) 
(MP m 44, poz. 358).

Łk)

ze swych stanowisk. My weź
miemy odpowiedzialność za 
państwo dopiero wówczas, gdy 
zmienimy ustawodawstwo. Kon 
gres odwrócił tę kolejność.

Natomiast pan Hall (jesteśmy 
przyjaciółmi) moim zdaniem po
dąża za mną. Początkowo bys 
narodowcem, potem liberałem, 
obecnie jest czonkiem UD.

O UNII POLITYKI REALNEJ

Jesteśmy zwolennikami rządu 
prawa, a nie rządu większości. 
Jeżeli mogę robić wszystko, cze 
go nie zabrania mi prawo, to 
żaden urzędnik nie powinien mi 
w tym przeszkodzić. Jesteśmy 
liberałami konserwatywny n. 
Istnieją wartości, o których, na 
szym zdaniem, nie dyskutuje się 
Są nimi: życie, wolność i praw? 
do własności. Żadnej z tych 
wartości nie wolno nikomu ode
brać, muszą mieć je wszyscy.

W wyborach głosowało na nas 
250 osób. Kongres dostał tylko 
trzy razy więcej głosów, ale ma 
dwunastokrotnie więcej posłów! 
Unia Demokratyczna zebrała 
pięć razy więcej głosów, a ma 
dwadzieścia razy więcej posłów 
Winna temu jest, niestety, ordy
nacja.

Ludzie poznawali nas jedynie 
w ciągu trzech tygodni nadawa 
nia programów wyborczych w 
telewizji. Wobec braku środków 
nie mieliśmy innej możliwości 
szerszego dotarcia do społeczeń 
stwa. Czy zatem ćwierć miliona 
zwolenników w październiku 
1991 roku należy uznać za suk
ces? Chyba tak.

ARTUR JAROSZEWSKI

KŁOPOTY Z WODĄ

dzieci ubogich a samorząd” i za- 
. , _ , prosił wszystkich łudził władzy z

Prezydent Drętkiewicą mówił Płocka na spektakl „Rycerzy” A-
też, że wszyscy uczą się nowego rystofanesa w Teatrze Dramaty-
statusu przedsiębiorstw niegdyś cznyim. 
komunalnych: zakładów budżeto
wych i spółek Skarbu Gminy. Nie 
jest to proces bezbolesny.

Bardzo ucieszyły szefa miasta 
przychylne artykuły na temat 
Płocka, zamieszczone w dwu pre
stiżowych gazetach amerykan 
skieh: „Washington Post” i „In
ternational Herald Tribune”. Płock 
jako miejsce inwestycji zagrani
cznych stawiany jest tam na rów
ni z Pragą, Warszawą, Budapesz 
tem.

Sprawa „Targpolu”. Prezyden 
mówił, że była u niego grupa kup 
ców, którzy nie zgadzają się na 
podpisanie umowy ze spółką. Do
dał też. że na spotkaniu z pre
zydentem Kijkiem TARG POL’
sugerował rozwiązania rozbieżne  ̂
uchwałą RM.

Prezydent zapowiedział też se
sję popularnonaukową: „Problem

Radni stanęli wobec rozpatrze
nia dwóch niepopularnych uchwał 
o podwyższ?; cen wody 
komunikacji miejskiej. Obie 
cyzje przygotowywał Zarząd Mia
sta. Zaproponował podwyżkę cen 
wody do 3300 za m sześć 4ci° 
ków do 1700 zl za m sześć, dla 
gospodarstw domowych 2500 u 
m $ześc. dla pozostałych odbior
ców. Radni z Komisji Gospodar 
ki Komunalnej i Klubu Radnych 
Niezależnych skrytykowali te u- 
chwałę za brak merytorycznego 
uzasadnienia kalkulacji kosztów 
nieuwzględnianie rezerw w przed
siębiorstwie Radni z PC zapropo- 
ńowali . aby ograniczyć podwyżkę 
cen wody do 2800 zł za m sześć
■Mtl■WW

cena śaieków pozostałaby bea 
zmian. ,

Rajcy krytycznie odnieśli się do 
pracy Zakładu Wodociągów 
nalizaeji który wnioskowa! aby 
cenę wody podnieść z 2290 zl za 
m sześć, do 4700 za m sześć. U). 
Po odrzuceniu uchwały większo
ścią 21 głosów, zobowiązali zarząd 
do kontroli ZWiK i postępowania 
naprawczego

Z tej decyzji bardzo niezadowo
lony był prezydent Drętkiewicz. 
Nie bronił ZWiK (to zarząd ob
niżył proponowaną przez zakład 
cenę), ale uznał, że radni zapo
mnieli o inwestycji budowy cię
cia infiltracyjnego. Ceny wo^  

i biletów miały częściowo pokrvć koszty 
de- poprawy iei jakości, W proteście 

budżetu przeznaczono na ten cei 
10 mld zł. Teraz prawdopodobnie 
pochłonie te pieniądze dotacja o

Podwyżkę cen biletów jedno*^* 
zówych i miesięcznych autobuso 
komuntkaci’ miejskiej radni za
akceptowali Piszemy o niei szcze
gółowo na str. 2. ZKM w dal
szym ciągu będzie dotowany. 1 ~ 
kład wystąpił o 24 mld aotacu. 
miasto zmniejszyło te kwotę o 
mld.

MILENAGURDA-JAROSZEWSKA

PODROBIONE DOLARY

INTERPOL I POLICJA 
NA TROPIE AFERY

Tą niecodzienną 
się nawet Interpol, 
badają przeszłość 23-letniego Ja
nusza O. mieszkańca Sierpca, 
który jako przewoźnik akceso 
riów samochodowych zatrudnio
ny był w polsko-belgijskiej fir
mie, mającej swą siedzibę w 
Poznaniu. Podejrzany on jest o 
rozprowadzanie fałszywych do
larów i oszukiwanie nabywców.

aferą zajął tychmiast powiadomiono poli- 
Fachowcy cjantów z miejscowej Komendy 

Rejonowej.
Zatrzymany Stanisław K., bę-

przez rodzinę 23-letniego Janu
sza O.

Podejrzany przewoźnik z pol
sko-belgijskiej firmy został od*

dący pod wpływem alkoholu, bez transportowany do aresztu w 
większych oporów wyjawił, że Żurominie. Do tej pory policjan
banknot otrzymał od Janusza O., 
mieszkańca Sierpca. Błyskawicz
nie zaalarmowano policję z Ko
mendy Rejonowej w rodzinnym 
mieście fałszerza. Stróżom po
rządku publicznego pod wyrm

Jak to zwykle bywa, wpadł w 
ręce policjantów przypadkowo.

Do Banku Spółdzielczego w 
Żurominie, niewielkim miastecz 
ku w województwie ciechanow
skim, pechowego dnia około go
dziny 12 w południe przyszedł 
bezrobotny 40-letni Stanisław K. 
który wcześniej pracował w Po
gotowiu Ratunkowym jako sani-

ślonym pretekstem udało się za 
prosić do budynku policji Janu
sza O., mieszkającego w pięknej 
willi przy ul. Piastowskiej, 
właściciela najnowszego modelu 
BMW, którego wartość szacowa 
na jest na ok. 2 miliardów zło
tych. Podczas rewizji znaleziono 
przy nim aż 4.100 podrobionych 
dolarów. Został zatrzymany w 
areszcie, natomiast grupa docho- 

tariusz. Ale za nałogowe pijaństwo dzeniowo-śledcza udała się z wi-
został zwolniony z medycznej 
placówki. Poszedł do bankowe
go okienka kasowego i chciał 
wymienić 100-dolarowy banknot 
Jednak obsługującej kasjerce 
wydał się on podejrzany. Po do
kładnym obejrzeniu „zielonego” 
z wizerunkiem „Franklina” 
okazało się, iż rzeczywiście jest 
on fałszywy. O fakcie tym na-

zytą do jego mieszkania. Nie 
stety policjanci nie zostali 
wpuszczeni do środka... Dopiero 
następnego dnia, po wydaniu 
przez Prokuratora Rejonowego w 
Sierpcu nakazu rewizji, mogli 
ponownie zawitać do willi. Ale 
już wtedy niczego interesującego 
nie znaleźli. Byli tylko bardzo 
mile i sympatycznie przyjęci

tom z tamtejszej komendy udało 
się odnaleźć 400 podrobionych 
„Franklinów”, m. in. na stacji 
CPN, w sklepie monopolowy^ 
oraz u licznych znajomych Ja
nusza O. Podczas składania wy
jaśnień podejrzany stwierdził, ż< 
„zielone” nabył od trudniącego 
się handlem nimi mężczyzny 
akurat w Poznaniu, którego 
dziwnym trafem właśnie ’0 
spotkał. Ponoć osobnik ten po
trzebował banknoty o 100 dola
rowych nominałach po niżs/vm 
kursie, piątego też Janusz O. 
skorzystał z okazji. Najnowszy 
zaś model BMW, który został 
zarekwirowany przez policję na 
noczet ewentualnych przyszłych 
kar, kupił w Belgii za uczciwie 

u zarobione pieniądze.
Dolary były bardzo dobrze 

podrobione. Nie różniły się pra
wie wcale od oryginałów. Jedy
nie przy dokładnych badaniach 
laboratoryjnych zauważono nie
równomiernie wybite numery 
serii. Obecnie eksperci ż Wy-. 
działu Kryminalistycznego Po* 
licji oraz Banku Emisyjnego w 
Warszawie przeprowadzają fa
chowe analizy, umożliwia ją *  
wyjawienie tajemnicy czy fał
szywe „Frankliny” drukowane 
były w Polsce, czy też pochodzą 
z Zachodu?

Aferą walutową zajął się rów
nież Interpol. Być może dotych
czas zdeponowanych 4.500 dola
rów podrobionych zostało41 na 
przykład w Belgii, a następnie 
przewiezionych do naszego kra
ju...?

BOGUSŁAW BURACZYŃSKI
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stosunku 1:1) mają w chwili obec
nej prawo osoby niepełnosprawne. 
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by z dziećmi do lat trzech lub 
dziećmi niepełnosprawnymi.

Uwaga! Te przywileje dotyczą nie 
tylko placówek handlowych, także 
urzędów i innych miejsc publicz 
nych reguluje to ustawa o pomo
cy społecznej z 29 listopada 1991 r.
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UDUSIŁBY JĄ... 
GDYBY NIE FOTEL

— Chwycił mnie jedną ręką zs 
twarz — powiada Maria Z. o 
przebiegu zajścia, w czasie które
go straedaby życie — i zakrył mi 
usta, żebym nie krzyczała. Mówił 
„jak będziesz krzyczała to zarżnę 
cię nożem”. Próbowałam się wy
rwać. W trakcie szamotania zer
wał wiszącą w oknie firankę. Po
tem rzucił mnie na fotel, zakrył 
twarz poduszką, uciskał rękoma, 
chciał mnie udusić. Brakowało mi 
powietrza. W pewnym momencie 
nogi fotela złożyły się pod moim 
ciężarem i część osunęła się na 
podłogę. Paweł przewrócił się, a 
ja wybiegłam do drzwi prowa
dzących do kuchni. Gdyby fotel 
nie osunął się, to prawdopodobnie 
by mnie udusił. Nie zdążyłam o- 
bworzyć drzwi. Chwycił mnie i 
rzucił na wersalkę. Dusił mnie 
dwoma rękoma, brakowało mi 
powietrza, dusiłam się, charcza
łam. W pewnym momencie pomy
ślałam sobie, że ze mną jest już

Zanim przyszedł do Marii Z. w 
nocy 15 grudnia ub. roku pił ca
łe popołudnie. Towarzystwa do- ______ j _  ̂ i { ^
trzymywał mu rodzony brat żony, włada — tego nie pamiętam. Pa

błagania pokrzywdzonej, aby daro
wał jej życie? Maria Z. była bab
ką jego żony. Wielokrotnie im po
magała, dawała pieniądze, karmi
ła, nigdy między nią a Pawłem 
nie było konfliktów. Dlatego też 
zaskakuje to ostatnie wydarzenie, 
które mogło się skończyć tragicznie.

Ostatni przebłysk świadomości 
Paweł miał w samochodzie szwa
gra, kiedy jeszcze pił piwo. Po
tem już nic nie pamięta.

Co dalej się działo — opo
no j przygodnie spotkani koledzy. 
Można chyba darować sobie okre
ślenie ilości alkoholu, który został 
przez nich spożyty, ale faktem 
jest, że Pawłowi „urwał się” film. 
Drzwi mieszkania Marii Z. otwo
rzył kluczem, otrzymanym cd 
szwagra.

— Miał trudności z utrzymaniem 
równowagi, chwiał się — relacjo
nuje Maria Z. — w ręku miał 
wężyk gumowy, o długości około 
50 om. Zapytałam: po co to masz? 
i powiedziałam, żeby oddał. Po
myślałam sobie, że coś złego mo
że się wydarzyć, że Paweł może 
mi zrobić krzywdę. Jego zacho
wanie na to wskazywało, miał 
rozbiegane oczy, robił nerwowo 
kroki w przód i w tył. Oddał mi 
gumę od razu, weszłam do kuchni 
i wrzuciłam ją do pieca centra!*

koniec. Podświadomie zaczęłam się nego ogrzewania. Powiedziałam: idź
modlić. Ostatkiem sił uniosłam no
gi i odepchnęłam go od siebie. 
Nogi trafiły w brzuch, w wyniku 
pchnięcia Paweł odskoczył i prze 
wrócił się bak, że upadł 
stołu i spadł na podłogę.

Możliwe, że uderzenie spowodo-

miętam tylko od momentu, gdy 
policja założyła mi na przeguby 
kajdanki Szwagier powiedział: 
„Coś ty narobił” i pamiętam, że 
znalazłem się w radiowozie i w 
areszcie. Nie przypominam sobie 
zajścia 2 Marią Z. O tym, że za
mierzałem zabić tę kobietę do
wiedziałem się w prokuraturze. 
Nie chciałem jej zabić.

Przed prawnymi konsekwencja
mi czynu nie chronią Pawła łzy, 
które często kapały z przestraszo
nych oczu podczas składania wy
jaśnień w prokuraturze. Nie mo
że on też nic powiedzieć na swoje 
usprawiedliwienie. Z hadań psy
chiatrycznych wynika, że Paweł 
nie jest chory psychicznie, nie 
stwierdzono u niego niedorozwoju 
umysłowego ani organicznego usz
kodzenia ośrodkowego układu ner
wowego.

„Paweł D. — czytamy w opinii 
— ujawnia cechy nieprawidłowo 
ukształtowanej osobowości oraz

do żony, czeka na ciebie i czeka 
też dziecko. Stwierdził, że idzie do 
swoich rodziców. Chciałam iść 
spać i zamknąć za sobą drzwi, 

na róg ale odepchnął mnie i przekręcił 
klucz w zamku.

Dalej wypadki potoczyły się w 
wało utratę przytomności Pawła błyskawicznym tempie. Można na- 
D., w takim bowiem stanie, leżą- wet pokusić się o twierdzenie, 
cego na podłodze, znalazła go po- że Paweł wchodząc do mieszka- 
licja. W zasadzie biorąc pod uwa- nia Marii Z. zamierzał ją zabić, 
gę stopień upojenia alkoholowego Motyw bardzo prozaiczny — 
trudno nazwać taki stan przytom- chciał pieniędzy na alkohol. Gdy- 
nym, więc już wcześniej zatarła by miało być inaczej, to dlaczego
się granica, tym bardziej że Pa* przyszedł z gumowym wężykiem, uległ jej mąż w lipcu l989~"roku. 
we* D. niczego nie pamięta. dlaczego nieczuły był na prośby i Miał wtedy wstrząs mózgu, przez

ujawnia objawy rozpoczynającego 
się zespołu zależności alkoholowej.
(„.). Był w stanie upojenia alko- tragedii. Bez""żadnego 
holowego zwykłego i z tego powo- konkretnego powodu 
du miał w stopniu znacznym o- 
graniczoną zarówno zdolność rozu
mienia. znaczenia czynu, jak i 
zdolność pokierowania swoim po
stępowaniem”.

Anna D., żona Pawła, mówiła o _  
wypadku samochodowym, jakiemu transie wszystko’ jest możliwe,

KATARZYNA ZALEWSKA

trzy dni leżał nieprzytemny. W 
przeszłości był badany przez psy
chologa w Wojewódzkim Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Cho
rych w Gostyninie, a powodem 
tego były ciągłe nieporozumienia 
i konflikty między Pawłem a je
go rodzicami. W tym też okresie 
wszedł on po raz pierwszy w kon
flikt z prawem. W wieku 19 lat 
Paweł był karany za rozbój i 2 
6-letnieg-o wyroku spędził trzy i 
pół roku w zakładzie karnym. 
Potem nie było już takich sytu
acji, dwa lata temu Paweł się 
ożenił.

— Jak pił — opowiada jego to
na — to przez kilka dni, potem 
miał przerwy. Nie pamiętał. Kie
dy odtwarzałam mu niektóre frag
menty jego zachowania mówił, że 
to nieprawda. Sam nieraz po kil
kudniowym piciu mówił, że musi 
iść do psychologa, bo coś jest 2 
nim nie w porządku. Od czasu 
trwania naszego małżeństwa tj. 
dwóch lat, nigdy z mężem ni* 
kłóciliśmy się, nigdy też nie bił 
mnie. Kiedy przychodził do domu 
pod wpływem alkoholu kładł się 
spać, awantur żadnych nie było.

Przebieg grudniowej awantury 
też musiano Pawłowi odtworzyć- 
Całe szczęście, że Maria Z. mo
gła o tym opowiedzieć. Co było
by, gdyby Paweł rzeczywiście ją 
udusił i nawet by o tym nie pa
miętał? Gdyby nie fotel i szybka 
interwencja mieszkającej obok 
Agaty L„ która szybko usłyszał* 
rozpaczliwe wołania o pomoc i 
wezwała jpolicję, mogło dojść do 

właściwie 
, bo gdy 

pierwszym mogły być pieniądze, 
a Maria Z. chciała je oddać, to 
drugi motyw trudny jest do usta
lenia. Chyba że weźmie się P0̂  
uwagę agresję, spowodowaną upo
jeniem alkoholowym. W pijackim

TYGODNIK PŁOCKI STB- 5
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Najmłodszy
najmniejszy

Już pó raz drugi w  hali ZSZ 
MZRiP nv Płocku rozegrany ■ został 
Ggólnopolsk' Turniej Trampkarzy o 
memoriał Stanisława Tymowićza 
z udziałem ośmiu. drużyn, które 
najpierw rozgrywały mecze elimi
nacyjne -■ w dwóch , grupach. :

DRUGA PORAŻKA
Drugiej pod rząd porażki doz

nali piłkarze ręczni Petrochemii, 
W środę (miniony tydzień) ulegli 
na wyjeździe Wybrzeżu Gdańsk 
24:32 (3:11), a  w niedzielę doznali 
nieoczekiwanej porażki , z Grun
waldem 32:34 (11:14), 

PETROCHEMIA: Marszałek, Gó
ral — Dębski 0, Kisiel 11, Uniży'- 
ki 0, Sobolewski 6, Sobczak 2, 
Wróblewski A, Michalski 2, Klucz
nik 2, Mokrzki 5.

Po wygraniu meczów przez Śląsk 
I Pogoń (Sz) Petrochemia spadla 
na ‘czwarte miejsce: w tabeli-:' ' 

Pozostałe wyniki: Wybrzeże — 
Fablok 23:16 (11:7), Pogoń (Zabrze)

W roku ubiegłym w pierwszym 
turnieju zwyciężyła drużyna LKS. 
W tegorocznym turnieju , triumfa
torem okazał się zespół i Lecha 
Poznań, który wygrał z reprezen
tacją OZPN II Płock w rzutach 
karnych 3:2. III miejsce wy wal -

— Śląsk (Wrocław) 18:24 (11:10),
Pogoń (Szczecin) — Warszawian
ka 24:17 (13:5).
1. Wybrzeże 22 86
2. Śląsk 22 31
3. POgoń (&.) -■ - - 22 30
4- Petrochemia 22 30
5: Grunwald 22 27
6. Warszawianka 22 19
7. Pogoń (Z.) i 22 10
8. Fablok 22 17

Po- tych' spotkaniach następuje 
przrrwa w rozgrywkach ze wzglę
du na zgrupowanie kadćy przed 
mistrzostwami świata- grupy B ' w 
dniach 17—29 marca w Austrii. 
Kadra zbiera się 3 marca we Wła
dysławowie. a z Petrochemii zo
stali powołani Andrzej Góral i An
drzej’ Mokrzki.

(r om.)

czył zespół GZPN Warszawa po
konując 4:0' ŁKS Łódź.

Najlepszym zawodnikiem tur
nieju został wybrany Marcin Ka
nia z OZPN I Płock, bramkarzem 
Michał Ogrodowicz z OZPN II 
Płock, o królem strzelców został 
Maciej Sawicki, zdobywca 8 bra
mek, z OŻPN Warszawa.

W przerwie turnieju odbył się 
konkurs żonglowania piłką. Naj
lepszym okazał się Grzegorz Ro
siak z Lecha Poznań żonglujący 
przez 3,37 min.

ZAPRASZAMY 
NA TRYBUNY
Rusza ligowa karuzela piłki noż

nej. W najbliższą niedzielę 8 mar
ca o godz. 11 pierwsze spotkanie 
w rundzie rewanżowej II ligi — 
Petrochemia Płock rozegra mecz 
zo Borutą Zgierz.

37 TURNIEJ „SM”

Tenis stołowy
wybór tenisa stołowego był świa
domy i zawsze będą pamiętać, że 
swoje pierwsze kroki stawiali 
podczas turnieju SM.

Wyniki — rocznik 1981 i młod 
si: 1. Aleksandra Boczkowska -  
Warszawa, 2. Wioletta Cudzewicz
— Płock, 3. Marzena Świniarska
— Ciechanów oraz chłopcy: 1. 
Paweł Polkowski. 2. Łukasz Gra 
czyk (obaj Warszawa), 3. Tomasz

Przez kilka miesięcy tysiące sportowa, która wzbudza aż tak 
młodziutkich dziewcząt i chłop- wiele emocji. Dzieciaki albo głoś- 
cow walczyło w eliminacjach 37 no się cieszą, albo ipłakują w
turnieju „Sztandaru Młodych” w kącie przegraną. Rodzice zaś, ____
tenisie stołowym. Ta wspaniała którzy przeżywają mocno start Tyburski — Płock, 
impreza, której głównym moto- swojej pociechy, albo opowiada- Rocznik 1979^80, dziewczęta: 1
lem jest red, Janusz Strzałkow- ją o sukcesie, albo tłumaczą, dla- Beata Kamińska, 2. Magdalena 
s k i, od wielu lat ma swoje stałe czego doznali porażki. Angei (obie Ciechanów), 3. Ju-
miejsce w kalendarzu. _ Na korytarzu hali ZSZ MZRiP, styna Remiszewska — Siedlce,

Awans do fmałow turnieju jest gdzie rozgrywane były finałowe chłopcy: 1. Mariusz Żurawski — 
wielkim osiągnięciem dla tych spotkania, w kącie płacze Kasia Siedlce, 2. Piotr Kołaciński —

Linkner z Lidzbarka. Przegrała Ciechanów, 3. Cezary Walichnow- 
ze swoją „odwieczną” rywalięą ski — Warszawa.
Aleksandrą Boczkowska z War Rocznik 1977/78, dziewczęta: 1. 
szawy. Miała szanse na zwycięs- Sylwia Kubiszyn, 2. Aneta Ni- 
two w najmłodszej grupie wie- ziółek, 3. Małgorzata Frełiszua 

. . . .  - kowej, a tak musi się zadowolić (wszystkie Siedlce), ehłooc\: 1.
ostrołęckim i płockim odbywają VI pozycją. Maciej Ptak, 2. Marek ̂  Flakie-
się eliminacje szkolne, miejskie. Dla większości tych dzieci te- wicz (obaj Płock), 3. Paweł Chu- 
gminne, wojewódzkie, a wreszcie nis stał się pasją życiową. Przy rański — Warszawa.

stole spędzają wiele godzin ty
godniowo, namówione przez Drużynowo zwyciężyła Warsza- 
szkolnych nauczycieli lub rodzi- wa — 71 pkt., przed Ciechano- 
ców do uprawiania tej dyscypli- werri — 66 pkt., Płockiem — 64 
ny soortu. _ pkt., Siedlcami — 60 pkt i Ostro-

. . , -37 turniej SM jest już historią, łęką — 27 pkt. Za propagowanie
mom młodziutkich,^ zawodników Teraz dzieciaki rozpoczną przy- tenisa stołowego puchar otrzy- 
pr?,yglądał się także Zbigniew .gotowania do następnego. Tak mał Sławomir Przybylski, dvrek- 
Ząlewski — obecny szef Urzędu wspaniale jest przecież wygry- tor SP w Sudragach koło- Śierp- 
Sportu i Kultury Fizycznej. wać, udzielać wywiadów, dosta- 

Jest to chyba jedyna impreza wać nagrody..: Dla wielu z nich

młodych zawodników, z którycn 
najmłodsi mają po 10 lat, a nie
których nawet nie bardzo widać zza 
stołu tenisowego. Każdego roku w 
pięciu województwach: warszaw
skim, ciechanowskim, siedleckim,

wielki finał 
W tym roku Płocic gościł finali

stów turnieju „Sztandaru Mło
dych", Obok szefów edakcji wo
jewodów i władz sportowych 
każdego województwa, zmaga-

ca.
(jol.)

7. NOTATNIKA SPRAWOZDAWCY

PŁYWANIE
Woźniak MKS 0.26,91, 50 m st. 
grzbietowym Agnieszka Wilczyń
ska (Trójka) i Krzysztof Kurek 
0.28,28, 50 m. st. klasycznym 
Dagmara Agjenkiel i Sebastian 
Kowalski (oboje Trójka), 50 m. 
st. dowolnym Katarzyna Tybur- 
czvk (Trójka) i Jacek Bednar-

W Lublinie rozegrane zostały dwie jednocześnie zameldowały ski MKS 0.24,59.
Mistrzostwa Polski juniorów się na mecie. Po 10 min. dyskusji 200 m st. dowolnym Agnieszka 
młodszych Jak nas poinformował sędziowie orzekli, że, Bogusi na- Światlowska i Wojciech Urbański 
trener płockiej ekipy, oczekiwa- leży się tylko srebrny medal. (oboje Trójka), 200 m st. motyl- 
n a były zdecydowanie większe, Janusz Rostkowski wygrał fi- kowym Katarzyna Mikołajczyk 
ale plany pokrzyżowała .grypa, nał B. Mógł również zajęć zdecy- (Trójka) i Krzysztof Kurek MKS 
szalejąca wśród zawodników. dowanie lepsze miejsce płynąc 219,22. 200 m st. grzbietowym 

Młodzi pływacy z MKS Płock na 400 m st dowolnym, ale źle A. Wilczyńska i Jacek Socha!, 
mieli szanse n a . zdobycie 5 me-, sobie: policzył w eliminacjach dy- 200 m st. zmiennym A. Wilczyń- 
dali. Przywieźli tylko 3, a Tb stańs i miał zamiar płynąć jesz- ska i Bartosz W iosna. (wszyscy 
dlatego, że Piotr Kowalski, który cze 50 m. Na 400 m s t  dowol- Trójka).

nym IX miejsce zajął Jarosław 
Sosnowski.

W sumie występ płockich pły
waków można uznać za udany, 
bo mimo grypy osiągnęli oni nie
złe wyniki.

fmógł zdobyć 2 krążki na 100 m 
i 200 m stylem klasycznym, był 
również chory i nie wystartował.

Wszystkie 3 medale zdobyła 
najlepsza w grupie 12-latków 
Bogusława Redyk. Złoty wywal
czyła na 400 m stylem dowolnym 
osiągając nowy rekord życiowy 
5.09.15 sek. Bogusią zdobyła tak
że dwa srebrne medale, Na 200

(jol)

WIELOBÓJ REKREACYJNY

Przed Mistrzostwami Polski 
juniorów, w Płocku rozegrany 
został dwumecz między MKS i

m st. dowolnym z czasem 2.26.13 Trójka Łódź. A oto ..wyniki'zwy-
s^ k. i na 109 m st. dowolnym — 
1.07.56 sek. W tvm ost?.tn:m przy
padku zawodniczka za późno za
częła finiszować i w ofekcie we

cięzców na poszczególnych dy
stansach; :

50 m st.? motylkowym Katarzy-

21 lutego w sali ZSZ MZRiP w 
Płocku, rozegrany został wielobój 
rekreacyjny z udziałem uczniów 
trzech szkół. Na pomysł takiej 
wsipólnei ' zabawy .,wpadli’ ucznio
wie. a przy pomocy młodzieży u- 
dąlo sie zorganizować tę ciekawą 
imprezę.

W ‘ Wieloboju wzięły udział dru
żyny 7, „Chemika”.' ..Budowlanki” 
i: .FM?!. Z .kronikarskiego .obowią
zku dodamy tylko, że zwyciężył

na Mikołajczyk (Trójka) i Rafał zespół gospodarzy.

W NIEDZIELĘ 8 MARCA

BRYDŻU SPORTOWYM DLA WSZYSTKICH
8 marca o godz. 10 w sali Mło- Przypominamy, że. są to miistrzo- A zatem do zobaczenia na Mis 

diziężowego Ośrodka Kultury stWa par. należy więc przyjść z trzośtwach Województwa Płock-ie- 
MZRiP przy ul. Gałczyńskiego roz- partnerem, •• * go, otwartych dla wszystkich
poczną się mistrzostwa wojewódz
twa w brydżu sportowym o pu
char ..Tygodnika Płockiego”.

Do wzięcia. - .udziału, w tej bo
gatej v/ tradycje imprezie zapra
szamy wszystkich chętnych, mło
dych i starszych, kobiety i męż- parą zrzeszoną w klubie, 
czyzn, zawodowców i amatorów to bardzo możliwe.,

Nie warto zrażać się tym, że Zwycięzcy turnieju otrzymają pu 
ktoś jeszczu nigdy nie startował char „Tygodnika Płockiego”, a 
w turnieju brydża sportowego. Po wszystkie najlepsze pary mają 
kilku rozgrywkach ■wszystko staje szansę zdobyć nagrody ufundowa- 
się zupełnie proste. A ileż rado- ne przez OŻBS, sportowe władze 
ści może przynieść zwycięstwo nad wojewódzkie i sponsorów.

a jest
(jol.)

Jednym z bohaterów pucharu 
„Sztandaru Młodych”
Paweł Polkowski z Warsza
wy, startujący w najmłod

szej grupie chłopców. Ten 1 (Męt
ni zawodnik w niesamowity wręcz 
sposób radził sobie ze starszymi 
i co też nie jest bez znaczenia — 
dużo _ wyższymi przeciwnikami (na 
zdjęciach chłopieć w koszulce 
„STIGA”).

Paweł był faworytem publiczno
ści. Wzbudzał zachwyt, kiedy 
świetnie wykorzystywał błąd prze
ciwnika oraz uśmiech, gdy zdener
wowany rzucał rakietę. Był naj
mniejszy w grupie chłopców i to 
sprawiało, żę grający z nim często 
lekceważyli jego, umiejętności.

Jak się jednak okazało, nie na-, 
leży lekceważyć żadnego z prze
ciwników; Paweł w, drodze do ' I 
miejsca pokonał w  ostatnich dwóch' 
meczach płocczanina Tomka Tybur- 
skiego i Łukasza Graczyka z War
szawy-

Konsultantem j tym, który udzie
lał ostatnich rad, a pierwszy gra
tulował _ zwycięstwa, był jego tata. 
To właśnie jego wskazówki pomo
gły Pawłowi zwyciężyć w finale.

Podczas wręczania nagród zwy
cięzcę w najmłodszej grupie chłop
ców przedstawił wszystkim zebra
nym w hali ZSZ MZRiP — red. 
Janusz Strzałkowski. Zwykle dla 
tych młodych zawodników jego po
chwała jest znacznie ważniejsza 
niż puchary, nagrody i dyplomy.

Wraz z red. Januszem Strzał
kowskim puchar Pawłowi Polkow
skiemu wręczała redaktor naczelna 
„Sztandaru Młodych” —  Grażyna 
Minkowska.

Redakcja „SM” oraz sponsorzy 
byli fundatorami nagród dla zwy 
cięzców 37 turnieju oraz dla poko
nanych. którzy nawet płakali me 
mogąc pogodzić sie z porażką. W 
czasie uroczystości pożegnalnej juz 
się uśrńiechali. obiecując swój 
start w  następnym turnieju.

M JOLANTA MARCINIAK
/'

Zdjęcia: S. Ł5ĄKIEWICZ



MUSIOUE NOIRP S f o r S L *  wsŁepnie po- wykonywał i będzie to wydarze- 
£ £ * £ *  Chełm ków o nie unikalne na skalę! planowanej w najbliższym wi„i» a»ak kaiUib .  __„Wiele osób będzie z pewnością 

ciekawił© jaka jest geneza pomy
słu takiej właśnie formy przed
stawiania muzyki, kojarzącej się 
przecież bardziej z koncertami 
muzyki elektronicznej czy rocko
wej niż z tradycyjnym sposobem 

wystę- prezentacji muzyki poważnej? 
Całość została wymyślona i opra
cowana przez Edwarda Gęburę,

»ej © ni07 ‘ , unprezie artystycz- 
naszym mf?,f-tykail ym dotad w 
dzj tu nl  SCie . charakterze. Cho* 
koncertu , 0<f ryl8inałne połączenie 
cych 1Xa u muzyków, grają- muzyki
nych i Pi iw trumentech klasycz- wej ni± z

baleto6̂ 1̂ ^ ,

Wydarzenia "■»*«* uuW« n «  u^wutę,
»»Musique * y n iS j ,nosić nazwę który z początku zafascynowany 
i odbędzie < ? ip _ /muzyka nocą) muzyką elektroniczną Odkrył, że 
tycznym w p, **.w Teatrze Drama- w święcie muzyki poważnej ist-
1 T 1 «  a t ** ^CKU. ?ł f.P.nYlin ,Vł*vcf‘a'» n icią  ^
w -znyna  \y  pin.*!, » a-/J.tcunia*' w  o w ie c ie  m u zyK i pow aZrtej ISt—
nie ustalony m m  ? termin z os ta- nieją dzieła wywołujące tak samo 
między 15 1, na któryś z piątków silne przeżycia jak najlepsze u- 
°czywiście bpHCa a 15 kwietnia i twory rockowe czy elektroniczne, 
dany ^  D]. r f (ie ,°“ wcześniej po- zaś problem tkwi jedynie w wy-

i— 1\T*5 inmcfriam Kr*amIni ir»K t o n n l

POZNALIŚMY SIE NA KURSIE TAŃCA
Z Ewą i Piotrem Czarneckimi, Mistrzami Polski Północne i w 

tańcach standardowych i latynoamerykańskich, zwycięzcami więk
szości spośród 120 konkursów międzynarodowych, w których brali 
udział (w tym także organizowanym w Płocku), rozmawia MAŁ
GORZATA BIAŁECKA.

tego koncertu >• Na Pr0§rarn braniu ich z przeogromnej spuś- 
re utwory" u ,v ° zą si(J różnorod- cizny minionych wieków. Edward 
Jak: Carl Grff a kompozytorów wraz z Bartkiem Rędzińskim, po- 
Piotr Czaik^t, Antonio Vivaldii, stanowili zaprezentować swój wy- 
sorgski i inni 15 » Modest Mus- bór wszystkim tym, którzy nie
®Pójną, dra*i Pouczone w jedną znając muzyki poważnej' nie zda- 
^ostaiy one ;‘r®tUr§lczną całość, ją sobie sprawy ilu wzruszeń mo- 
odbiorey ~°-Drane tak, aby dać że ona dostarczyć. Natomiast su- 
silnych wzrn« .największą dozę biektywizm wybóru jest tu raczej 

i ii? :i .P^ząwszy od zaletą, ponieważ utwory .wybrali
ludzie, którzy wcześniej

kiestry Kameralnej 
Witt-Pasztowej.

pani Hanny
syczego ,f f s, dla koni

^ a SczvmrtUOZOstwa!
^yjątkowSć ?°Ie§a unikalność i
de wszystkimt g° P°myslu? Prze” Ponieważ impreza jest adreso- 
,u *as sDosnK- na me spp-tykanym wena głównie do młodzieży, cena 
hiej muzyk;°ie Podstawienia ta- biletów musi być dla niej dostęp- 
P«y zgaszom całosć odbędzie się na ćo niestety spowoduje, że na
dać PoIe drtnyTO świetle, tak by wet przy maksymalnej frekwencji
barwnych £ ■ °r
Obrany w zespół u ^ i c  ru j t  ucuuzu wy»UKlcn KOSZIOW t3
stiumy, a Jean°iite, czarne ko- kiego przedstawienia. W tym miej 
niem *_• Wizualnym donełnie- sou

popisu operatorom nić będzie można całkowicie po- 
będzie kryć bardzo wysokich kosztów ta-

Uiem treści ^ lzuaInym do-pełnie- sou organizatorzy zwracają się z 
niy świece i ,Zycznei b^d  ̂ dy_ 'yielką prośbą o finansowe wspar- 
0raz dwuo«^Kaek°rac je, gra cieni cie, bez którego nie uda się nic 
Pewne zwisuL^y balet. Widać tu zrobić. W zamian za pomoc orga- 
Praedstawiol,- kł 2 warszawskim nizatorzy mogą zaofiarować infor- skaU „"Wleniem „METRO’' - 'choćskala n?̂  ■ .. _____ . ___
dużo mniei«!° + wydarzen'^, iest czy njp to wrażeń dostar-
będzie rń ran*GJszych. Nowatorski 
cji Partii Wnje? sposób interpreta- 
Wych, Df,.-chóralnych i organo- 
konane rn‘evvaz zosbaną one wy
pierze npy e êhtroniczi;ym sam- 
Ce rzeezywi«t» “rza.dze5ie unitu ją- 

Pod'SUmnn • azwięki). #m»;enn prosimy o roe
naniem ct„ U]ą,c można z przeko- Bartłomiejem Rędzińskim 
Puważnpi lerdzic, ze muzyki pryw. 33i)-99 w godz.

mację o sponsorach w ramach 
szerokiej akcji reklamowej na 
plakatach i w prasie oraz w rad- 
diu, możliwość ustawienia włas
nych tablic reklamowych w czasie 
koncertu ('Szczegóły Są do uzupeł
nienia).

Wszystkich zainteresowanych u- 
dzieleniem pomocy w realizacji 
koncerta prosimy o kontakt *

tel.. —„.w, h*j' vv, wj-ijij w 15-16 lub
J u nas, jeszcze nikt nie 20-22. ax

— Jak wygląda dzień powszedni 
zawodowej pary tanecznej?

Piotr: *— „Jeśli cnce się coś osiąg
nąć, trzeba myśleć o tańcu od 
świtu do zaśnięcia. Wszystkie na
sze kroki i poczynania kierowane 
są pod taniec, terning, następną 
sprawą jest to, by wyżywić rodzi
nę. Co j^pt dosyć kłopotliwe, jeśli 
chće się utrzymać wysoki poziom 
taneczny. Pogodzić sprawy służbo
we z treningami nie jest łatwo.

— Jak często wyjeżdżacie poza 
Gdańsk?

— Staramy się tylko na weeken
dy, to jest ten czas, który prze
znaczamy na pokazy i turnieje. W 
ciągu tygodnia jest już tylko pra
ca — ja jestem nauczycielem tań
ca, żona też i . treningi codziennie 
dwie, trzy, godziny.

— •Pod czyim okiem?
— Aktualnie prowadzą nas pań

stwo Wasilewscy, którzy mieszkają 
w Niemczech. Właśnie dwa dni te
mu wróciliśmy z lekcji a tutaj (to 
jest w „Burger-Boxie” w Płocku 
— przyp. red.) odrabiamy pracę do
mową zadaną na szkoleniu.

— Jak długo trzeba ćwiczyć, u-> 
czyć się, żeby dojść do takiego 
poziomu?

— Jest tu pewna zasada. Jeśli 
ktoś chće szybko dojść do wyso
kiej klasy tanecznej, to można to 
zrob.ć nawet w ciągu 5 lat. Nato
miast jeśli chce się w tej klasie 
coś znaczyć, osiągcąć poz.om eu
ropejski, to trzeba się trochę wol
niej przygotowywać a solidniej. To 
zajmuje około 7—8 lat.

— Tyle lat już ćwiczycie?
No, my jeszcze nie osiągnę

liśmy tego na co mielibyśmy o- 
chotę. Cały czas cele są przed na
mi. Mamy ciągle niedosyt. Dob
rze, bo to dopinguje. Mam na
dzieję, że zawsze będzie ten cel, 
którego chcemy dążyć.

— A która para polska — wa
szym zdaniem

którzy mieszkają i trenują w Os
lo w szkole tańca, a w tańcach 
latynoamerykańskich para, która 
non-stop trenuje w Londynie — 
Wojciech Przemienieckl i Kata
rzyna 'Jechna,

— Z rozmów przeprowadzonych 
z sędziami podczas niedawnego 
turnieju tańca dla dzieci i mło
dzieży w Kutnie wynika, że po
dobnych imprez organizowanych 
jest w kraju bardzo dużo.

Ewa: — Kiedy było bardzo du
żo. teraz nie. To wynika z trud
ności organizacyjno-finansowych. 
Zresztą zależy, jakie turnieje ma
my na myśli — jeśli dla -dzieci, to 
zgoda. Turniejów w naszej klasie 
jest bardzo mało. Spotykamy się 
w zasadzie tylko na Mistrzostwach 
Polski.
. Piotr: — To wynika też z tego, 
ze bardzo mało par ma najwyższą 
klasę „S” — gdzieś około 20. W 
Niemczech dla przykładu w jed
nym mieście może ich bvć taka 
ilość.

Ewa: — Ale ruch taneczny się 
rozwija. Dużo dzieci się tym inte
resuje, więc może będzie lepiej.

— Zmienię nieco temat, bo nie 
mogę się powstrzymać, by nie 
zapytać pan, Ewy, jak utrzymuje 
tak smukłą sylwetkę? Wiem, że 
jest pani matką 6-letniego chłop
czyka

— Nie mam problemów, bo dużo 
kalorii tracę dzięki codziennymi 
treningom.

— A dieta?
Żadnej d.ety, Wręcz przeciw

nie. Nie odmawiamy sobie z mę
żem jedze na.

— Mimo to ma pani w pasie.-
— ... 61 cm.

Ewa: — Poznaliśmy się na kur
sie tańca towarzyskiego.

— Czy częste jest wykonywanie 
tego zawodu przez pary nie będą
ce prywatnie razem?

Piotr: — U nas raczej nie. Są 
takie pary na Zachodzie, na przy 
kład w Niemczech, które spoty
kają się tylko na treningach kilka 
ra,zy_ w tygodniu. W Polsce tak! 
zawód to styl życia, w naszych 
warunkach prawie nie do przyję
cia przez _ współmałżonka, który 
zamjuje się czymś innym. Para 
taneczna spędza ze sobą mnóstwo

czasu. Jeśli nie zgadza się ze so-* 
bą w życiu prywatnym, nie będzie 
dobra na parkiecie.

-— Z tego można poniekąd wy
snuć wniosek, że skoro macie 
cesy na parkiecie, jesteście uda
nym małżeństwem?

Piotr: — To też nie jest tak do 
końca. Chcemy się rozwijać, wiele 
rzeczy zmieniać, a każdy człowteut 
iest inny, każdy ma inny pogląd, 
stąd się biorą konflikty. Dlatego 
trzeba umieć się dogadywać.

Fet. STANISŁAW BĄKIEWICZ

— A czy myślicie 0 
dziecku? następnym

— O tak, jeszcze jednó będzie 
na pewno. Ale jeszcze nie teraz.

Nie muszę otwierać straganu
Ko ń czen ie  ZE STR l Teatrem Polskim. Nic mam powo- w kia ci, którzy 

erk-i0•, sPektaki„ . ^  du by rezygnować z teatru i ze ma pewien uzr
s mikowi” • 1U P°wied2ieli „Ty- mniej też do tej pory nikt nie styl i repertuar.. rATrcfniiio tYme'7o A t - u i f . l T

osiągnęła już
poziom europejski? --------  u

— Tylko dwie: mistrzowie Pol- Mamy dopiero po 26 lat. 
ski w styltu standard — Lech Ro
man kie wicz i Anna Dutkiewicz, — Wróćmy zatem na parkiet.

Taniec w waszym wykonaniu jest
MfflMiyBmuigin t it w  i w 11.... mii i«ifMcj»i.łh-*Bi« szalenie efektowny także dzięki

kostiumom. Dziś przebieraliście się 
trzykrotnie. Do każdego tańca in
ny strój — to kosztuje..

Teatrem Polskim. Nie mam powo
du by rezygnować z teatru i ze

r r»vwii-, ----------— - „fy- mniej też do
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wszy5c’ nie jestem^ za tym -ej chwili także najlepsze teatry. 
^e{ zarobkuaKt0rzy szukający źró- bo niewiele test pieniędzy na kul- 
r 6ralaie" ^usieli śpiewać. Ge- turę. Jeżdżę mało. To iest iedv-

wkła ci, którzy chcą. Mój teatr 
ma pewien uznany profil, dóbr/

*Gralnie    _ _
Prostd,6 ,9Piewam. Jednak w 

• iest taka potrze-
niałyCh n; y napisał kilka wspa- 
nyłoby iehOSe,a,ek' wiQC grzechem 
aborady nie śpiewać. Robię to 
^lewizy.- ‘ le- śpiewałam w dwóch 

ul..'!?" recitalach według 
'?n&i Achmatowej i w 

Smarnie I -̂Ku. w autorskim pro- 
pr?-eciVl-0; " K°bieta II.” według 

Co u° ,ennych przebojów.
J«SSf słychać? Nie najgo- 

X°°rymi ^  lat związana z 
^■rakowip eaArami, najpierw w 
^rzedtem’ P0ZR'ej w Warszawie. 

2 ..Ateneum’

turę. J eżdżę mało. To jest jedy 
ny program który zrobiłam. Jeśli 
aktor staje się tylko jeżdżącym 
wówczas wpływa to na jakość je
go pracy w teatrze. Objazd nisz
czy fizycznie i psychicznie, a 
przecież staramy się dać z siebie 
wszystko. Gdziekolwiek gramy 
szanujemy naszą publiczność, sta
ramy się tylko grać zawsze w sa
lach teatralnych

Lubię Boya, bo to znakomity 
talent, wielki erudyta i  satyryk 
mówi pikantno dowcipy ale na 
wysokim poziomie. Widownia, któ
ra słucha, jest wrażliwa i w do 
datku _ umie się bawić, to jest 
wspaniałe. Taką właśnie spo! ka- 
liśmy w Płocku. Życzę sobie, że
by w przyszłości nie było gorzej 

HENRYK TALAR nie miał cza
su na dłuższą rozmowę, przepra
sza bardzo, ale w przerwie zdą
żył jeszcze zareklamować przed
stawienie w teatrze „Ateneum” 
w którym gra. więc: „Księgę 
snów” według Szulca w reżyserii

teraz

Co teraz robię? Gram Porcję w Andrzeja Pawłowskiego. Zaczętą 
„Kupcu weneckim” Szekspira i rozmowę o filmie poisko-francus- 
Małgorzatę w „Pierścieniu”. Za- kim przerwał gong wzywający pa- 
praszam do Teatru Polskiego. Fre- na Henryka na scenę, 
kwencja jest generalnie mniejsza Ł. SZATKOWSKA
to prawda, ale przychodzą na Nor- Fot. St. Bąkiewiez
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Wśród gości do- 
a prezydenta An-

tewicza w towarzy-

* . napriniejszego odgłosu 
Do rc* Wi Plocku 30 rocznica 
^  Sprcuj.Jodysława Broniewskie- 

”kieo[, Zli° sź? proroctwo poety 
ii- 'i9 jak ~Ynr\. zapomnijcie o

Światowidzie”. Czy
-aien- ------ £l? Jciedyś

t r an- ^ hd-  ^d o b re j legendy? 
zi Jt.^zny . ]edyny i prawdziwie 
dńJerz 'ty-, ‘yraz pamięci dał Ka- 

Pler° j ner2y^ski w od niedawna 
anym w kraju wierszu:

Chciał rządzić się tu po swojemu 
iStawiał się sztorcem do świata/ 
Historia myślał — to demon, to 
był Cygan Brat-Łata. Zapił się/ 
Aie kto się nie zapił, pod oren- 
burski wiatr/ Pod ewangelią de
monów, pod ciężką głowę, którą 
tam kładł/ Od siwej czapki leguna 
wędrował po ojczystych aresztach 
lAż do wybranej sowieckiej wol
ności/ Gdy sznurem wiodła więź
niów po stepach... Nie kłamał, a 
to się liczy.

H  W Szkołach mała rewolucja.
Rozpoczął się czas konkursów na 
dyrektorów. W niektórych placów
kach nawet po pięciu kandydatów 
na jedno miejsce. Będzie z czego 
wybierać...

O  Pustawo w . gabinetach kos
metycznych i u fryzjerek. Panie 
narzekają, że nie rna już klientek 
tygodniowych. Popularne imieniny 
pozostają też niezauważone. Nie
liczni odujiedzający chwalą sobie 
jednak ten luz. Bez kolejek. I pa
ni Basia też stała się milsza. Na 
Podolszycach podobno nawet dają 
kawę a na Traugutta wielka ob
niżka usług. Wiosną taniej. Kroni
ka niebawem doniesie ile kosztwf.e 
mała czarna wraz z fryzurą i jak 
duży będzie rabat na usługi w 
marcu.

9  Złe języki szepczą, że na pre
mierze „Rycerzy” Arystofanesa 
najlepiej wypadł... dyrektor Ma
rek Mokrowiecki. Obok antycznej 
komedii na dużej scenie miałby 
jakoby wyreżyserować prolog do 
niej, czyli samego siebie z nogą w 
gipsie. Taki obraz dyrektora w 
foyer teatru z wyciągniętą do po
witania kończyną dolną ujrzeli 
premierowi widzowie i licznie 
przybyli decydenci Dyrektor zmu
szony był uiyjaśnić, że naprawdę 
złamał nogę wykonując podczas 
próby skomplikowane pass. Wia
rygodność słów pana Marka po
twierdził senator Struzik z mał
żonką, sąsiadujący krzesłem z po
słanką Wandą Sokołowską. Z ga
gów scenicznych śmiał się głośno

Jakub Chmielewski, powściągliwie 
wojewodzina z córką. Wbrew Ary • 
siofanesowi nikt nie podlizywał 
się ludowi. Ratusz zachęcał jednak 
radnych do obejrzenia spektaklu. 
A na dyrektorskim gipsie śmieje 
się napis: „Vive la karnawał”.

9  Tak to już jest. Kiedy dzieci 
odchodzą w świat a wnuczki zaję
te swoimi sprawami, kiedy trud
niej po schodach i coraz puściej w 
kredensie, wtedy zaczyna się dobra 
pogoda. Laura Bezdziek, emeryto
wana nauczycielka „Jagiellonki” 
dopiero na emeryturze znalazła 
czas, by realizować młodzieńcze 
pasje. Najpierw z „Ramą”, a póź
niej indywidualnie tworzyła i 
wciąż tworzy cierpliwie swój po
godny ̂ obraz świata zatrzymując 
na płótnie lub desce kawałki pej
zażu, jakieś niepowtarzalne zacho
dy słońca, czy urok starych kapli
czek. Wystawę prac malarskich 
pani Laury można obejrzeć w 
płockim klubie PAK i kupić nie
drogo.

O  Andrzej Maria Marczewski, 
słynny kiedyś dyrektor płockiego 
teatru, któremu płocka scena za
wdzięcza sporo, zawitał na chwilę 
do naszego miasta ze spektaklem 
mu$ic-hallem na motywacĄ 
„Trzech M uszkieterów Sam  napi
sał libretto a starzy znajomi tea
tralni, czyli Jerzy Stępniak i Tade
usz Woźniak dokończyli realizacji 
szlachetnego w zamyśle przedsta- 
tolenia, gdzie dobro zwycięża a 
nieskrępowana wyobraźnia bije na 
głowę kulturę obrazkową. Nieste
ty, aktorzy potraktowali ulgotoo 
szkolną — prawda, że niesforną — 
uzidownię i grali na pół gwizdka 
Jak to to objeździe bywa. A może 
to rodzaj zemsty A.M.M.

•  ODSZEDŁ TADEUSZ ŁOM
NICKI. AKTOR PRAWDZIWY 1 
WIELKI . TEN, KTÓRY W TOWA
RZYSTWIE RYSZARDY HAN1N 
OTWIERAŁ TEATR DRAMA
TYCZNY IM. J. SZANIAWSKIE
GO W PŁOCKU. NIE ZSZEDŁ ZE 
SCENY. POZOSTAŁ NA NIEJ DO 
KOŃCA...

Jo-Ann*

Piotr: — Owszem, sporo. Su
kienka kosztuje w granicach 10 
min zł, bardzo drogie są materia
ły, które kupujemy na Zaenodzie, 
do tego ozdoby, kamienie. Kreacje 
staramy sję .zmieniać, co, pół roku, 
aby pa kole j ny ch konku rsach w 
ramach mistrzostw'.. Polski, wystą
pić w czymś nowym. Oczywiście 
osobne stroje są do tańców stan
dardowych i latynoamęrykańsk ch. 
Inni nie śpią, a dziewczyna źle. 
się czuje, jeśli pokazuje się w 
czym ją już widziano.

Ewa: — Do tego specjalnie pro
filowane buty z atestem. Tak zro
bione niestety, że szybko się nisz
czą. Te są atlasowe, kosztują 
600 tys. To jest kosztowny sport.

Dlaczego państwo tańczycie?
 ̂ Piotr: —- To był przypadek. 

Sprawił, że zaczęliśmy tańczyć. 
Potem się poznaliśmy, pokochaliś
my...

L ubimy się śmiać i patrzeć 
na uśmiechnięte twarze. 
Śmiech to najprostsza ludz
ka przyjemność. Jest on 

człowiekowi potrzebny nie tylko 
dlatego, że ułatwia kontakty mię
dzy ludzkie, lecz jako znakomite 
lekarstwo na wiele naszych dole
gliwości.

Terapeutyczne znaczenie śmiechu 
znali już lekarze starożytni. Zale
cali go dla wzmocnienia płuc i ca
łego organizmu. Niektóre pierwot
ne plemiona Ameryki Północnej 
i A fryki miały uzdrawia,czy, któ
rzy śmiechem leczyli wiele cho
rób.

Współcześnie śmiechem jako le
kiem zainteresowali się lekarze 
neurolodzy, zwłaszcza we Francji i 
w Stanach Zjednoczonych. Starają 
się oni prześledzić zjawiska, jakie 
zachędzą w organizmie w czasie 
śmiechu i zbadać ich znaczenie. 
Znakomity francuski lekarz, dr 
Henryk Rubinstein, stosujący „te
rapię śmiechu” w dużej ' klinice 
paryskiej zebrał swoje doświad
czenia w książce pt. „Psychosoma- 
tyka śmiechu” wyrażając w niej 
zarazem swój entuzjazm dla leku, 
który jest prosty, tani, nie zatru-. 
wa organizmu i przydaje się właś
ciwie w każdej kuracji. Są różne 
rodzaje natężenia śmiechu. Najlep
szy jest, oczywiście, szczery 
śmiech z całego serca, w którym 
uczestniczy jakby cały człowiek.

Cóż się wtedy dzieje w jego or
ganizmie? Dr Rubinstein mówi: 
wszystko się zmienia, mięśnie, od-

NOMINACJE

KIO OTRZYMA
Walne zebranie członków Płoc- 

kiego Towarzystwa -■ Przyjaciół Te- 
atru. zgłosiło nominację do teatral
nego Oskara, czyli * tradycyjnej 
Srebrnej Maski, którą od kilku 
lat przyznaje PTPT za reżyserię, 
scenografię, wyróżniające się ak
torstwo^ słowem za szczególne o- 
siągnięcia na płockiej scenie w 
minionym sezonie teatralnym.

Maski wręczane bywają zazwy
czaj z okazji święta ludzi sceny, 
czyli w Międzynarodowym Dniu 
Teatru. Dotychczas otrzymali te 
m.in.: reżyserzy — Wojciech Adam
czyk, Marcin Sław ński, Andrzej 
Maria Marczewski, Jan Skotnicki. 
Marek Mokrowiecki oraz aktorzy: 
Jacek Mąka, Jerzy Mazur, Zdzisła
wa Bielecka-Piórkowska, Teresa 
Kwiatkowska i Władysław Madej 
Nagrodzono choregorafię Jerzego

Stępniaka i muzykę Tadeusza
tWożniaka/■

W: tym roku będzie tylko Jean* 
maska —  aktorska. Nominację do 
Srebrnej Maski aktorskiej otrzy
mali : Anna Apostolakis, Hanna 
Zientara i Seweryn Mastyna. 
marca po premierze „Naszego
miasta” Thorntona Wildera przeko
namy się kogo wybierze kapituła
PTPT

Srebrna Maska wykonana przez 
złotnika Jerzego Stachurskiego co 
p ro jek tu  Zofii Sam usik-Zarem by
czeka na najlepszego aktora. Przy
pominamy jednocześnie, że w dniu 
święta teatru otrzymają także na
grody uczniowie, laureaci konkursu 
na recenzję teatralną z „Calinecz- 
ki”. Jeszcze można przysłać 1UD 
przynieść prace do redakcji.

(0

Śmiech to zdrowie
dech, funkcjonowanie mózgu. Każ
dy z nas widzi zresztą, że przy
śmiechu inaczej układają się mięś
nie, powstają charakterystyczne 
zmarszczki. W ykonujemy różne
ruchy ramion, rąk, nóg, przy któ
rych mięśnie rozluźniają się. Leci 
nam wszystko z rąk, siadamy, gło
wa i brzuch się trzęsie. Poruszają 
się także mięśnie wewnętrzne. 
Śmiech jest dla nich zna,komitym 
ćwiczeniem,' jest jakby łagodnym 
ale głębokim potrząsaniem orga
nizmu. A że dzieje się to w wa
runkach komfortowych, bo towa
rzyszy temu przyjemność — zosta
je również pobudzony intelekt.

Ś miech pogłębia nasz od
dech. Podobne efekty moż
na osiągnąć dzięki yodze, 
ale z dużo większym wysił

kiem. Gdy się śmiejemy, droga 
oddechu poszerza się, zamiast 1/2 
litra powietrza do płuc wchodzi 
3 razy więcej. Przerwa oddechowa 
jest^ dłuższa, przedłuża się też 
wydech. Zwolniony i miarowy 
rytm.' oddechu powoduje lepsze 
opróżnienie płuc ‘2  zalegającego 
powietrza doskonale się one „prze
wietrzają”, zwłaszcza gdy we wdy
chanym powietrzu nie ma dymu 
z papierosów! Gimnastykujemy 
nawet struny głosowe wydaia.c 
różne dźwięki: ha, ha, hi, hi, lii,
przewaźn
zaraźliwe

e głośne, rytmiczne

Spotkanie z Barbar? Wachowicz
iri'Vi.»ponie<izia*ek’ 16 marca ° godzinie 17 wystąpi w 
Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Płocku (przy 
pi. Narutowicza ) Barbara Wachowicz, prezentująca po 
sukcesach w Ameryce cykl „Wielcy Polacy”. Bedzie mo
żna kupić po występie najnowszy Jej album pt. „W Oj
czyźnie serce me zostało...” oraz nagrania. Bilety w cenie 
20.000 *ł do nabycia w PTPT w czytelni Klubu.

(1)

Przy tym sposobie oddychania 
zachodzi coś jeszcze bardzo ważne
go zmienia się, mianowicie, środo
wisko krwi z zasadowego na kwa
sowe. Powoduje to zwolnienie 
rytmu serca, zmniejszenie ciśntenią 
tętniczego i polepszenie cyrkulacji 
krwi. Wszystkie te zmiany są dla 
organizmu korzystne. Najważniej
sze jednak zachodzą w mózgu 
człowieka śmiejącego się, w szcze
gólności w korze mozgov±$j, W 
centrach emocji. W mózgu znaj
duje się endomorfina mózgowa, 
czyli wewnętrzna morfina. Wiado
mości o niej zostały ” pogłębiona 
podczas  ̂ badań nad działaniem 
narkotyków. Morfina jest substan
cją przeciwbólową, przeciwstreso- 
wą i przeciwzapalną. Śmiejąc się, 
nie tylko wzmagamy jej produk
cję, ale w dodatku uwalniamy się 
od adrenaliny, hormonu stresu.

P onieważ śmiech wpłyu>a 
korzystnie na równowagę 
w pracy naszych narządów, 
można go uważać za sprzy

mierzeńca w leczeniu różnych 
chorób: astmy, skurczów żołądka 
i' jelit,' niektórych migren i ln- 
Szczególnie skuteczny okazuje się 
przy zmęczeniu, depresji, bólach. 
Rozładowując wewnętrzne napię
cia, wpływa dodatnio na sen. mo
że nawet łagodnie uregulować nie
które trudności seksualne. Cudow
ny lek? — prawie powiada dr H. 
Rubinstein. Jest to rodzaj oczysz
czania organizmu przez pozbycie 
się agresywności, którą każdy nosi 
w sobie, a która obraca się prze- 
ci.W' niemu, wpędzając w chorobę. 
Każdy lekarz o tym, wie z co
dziennej praktyki. Ja po prostu 
dałem tej sprawie podstawy nauko- 
we.

Testy wykazały, że jedna minu
ta szczerego śmiechu znaczy dla 
organizmu tyle co 45 minut kom
pletnego relaksu fizycznego, ze 
wszystkimi jego błogosławionymi
skutkami.

MARIA POLAKOWA
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ELIGIUSZA KOZŁOWSKIEGO
Dziś ostatni już zestaw miesza

nek zalecanych w chorobach o 
podłożu nowotworowym. Przypo
minamy, że warunkiem skuteczno
ści kuracji jest picie co najmniej 
połowy podanych ziół, według ko
lejności.

mm«iHimnm«mnMiiraiimi*mimmiiiminmimiinmiiiinniu«is««iisss!!*B

LATA PIĘĆDZIESIĄTE,
l a t a  s z e ś ć d z i e s i ą t e

Trwa powrót stylów a lat pięć
dziesiątych "i sześćdziesiątych (oczy
wiście z pewnymi modyfikacjami) 
zarówno w ubiorach jak i fryzu
rach. Jednym z elementów tej 
mody ' jest maksymiSlnie odsłonię
ta , twarz..: Najprościej uzyskać ten

smmB3igngnailimnHMas8aeazKZż;xssesE!!2gzsamrai38RH!r;:?j*.<rc<Hr '?sitnBS?a»aefiS3Bfi3B£’.

Mnisitę* ioka.-jK!

Zestaw XI: przeznaczony dla ko
biet, w szczególności młodych 
dziewcząt, przy schorzeniach przy
datków (jajników): liść rozmarynu, 
kwiat stokrotki, liść, mącznicy, 
kwiat jasnoty, żłetć pokrzywy, żie- 
le rdestu ptasiego, ziele drapacza 
lekarskiego, korzeń mniszka, owoc 
róży,, owoc jarzębiny, owoc głogu.

Zestaw XII: skuteczny w lecze
niu mięśniaków i torbieli; ziele 
jemioły, kłącze pięciornika, ziele 
skrzypu Dolnego, ziele rdestu pta
siego. ziele ptasznika, kora kaliny,

kwiat kasztanowca, liść czarnej ja
gody, liść brzozy, owoc róży.

Zestaw .XIII : zalecany przy . róż
nego rodzaju krwotokach:, ziele 
ptasznika, ziela rdestu ptasiego, 
ziele rdestu ostrogorzkiego, ziele 
jemioły, • ziele skrzypu polnego, 
ziele pokrzywy, ziele melisy, 
kwiat _ nagietka, kłącze pięciornika, 
korzeń omanu, ziele , krwawnika, 
korzeń kozika (waleriany). ;

Zestaw XIV: przepisywany przy 
leczeniu guzów i wrzodów żołądka, 
dwunastnicy i jelit: kwiat nagiet
ka, ziele pokrzywy, ziele krwaw
nika, Hść podbiału, kłącze pięcior
nika, korzeń mniszka, liść melisy, 
korzeń kozłka (waleriany), ziele 
ptasznika, korzeń prawoślazu,: na
sienie kozieradki, owoc anyżu, 
owoc kopru włoskiego.

Zestaw XV: stosuje się w przy
padku wrzodów żołądka, połączo

nych ze wzdęciami i trudnościami 
w trawieniu pokarmów: kwiat na
gietka, ziele dziurawca, kwiat ru
mianku, ziele drapacza lekarskie
go , korzeń lukrecji, korzeń kozłka, 
hść podbiału, korzeń mniszka, ko- 
rzsń arcydzięgła, kwiat malwy, 
ziel pokrzywy, ziele, krwawnika.

Mieszanki ziołowe dotyczące u- 
bocznych dolegliwości rakowych 
(wrzody, guzy. wzdęcia, krwawie
nia) stosuje się dodatkowo do ze
stawów typowo nowotworowych.

Zestaw XVI: stosuje się w razie
ióowania zaparć w ehóroha m 

nowotworowych: kora wierzby, ko
rzeń rzewienia, kora kruszyny, 

ziele drapacza lekarskiego, korzeń 
arcydzięgła, liść melisy, korzeń 
kozłka, ziele dziurawca, korzeń 
mniszka, owoc kminku, ziele mię
ty wodnej,

Zestaw witaminowy, dodatkowo 
wzmacniający organizm': owoc ró

ży* _ owoc jarzębiny, owoc głogu, 
liść porzeczki cz&rncj, liść p&krzy*' 
wy, liść szałwl, korzeń mniszka, 
kłącze pięciornika, kłącze tatara
ku, ziele krwawnika.

hngj)

* -i aarr.

ROŚLINY W NASZYM DOMU

R O G I
(RODZINA POLYPODIACEAE — 

PAPROTKOWATE)

aprocie występują prawie 
we wszystkich rejonach na 

całej kuli ziemskiej, zwy
kle w miejscach cienistych 

i wilgotnych. Jedną z najwarto
ściowszych paproci o niezwykłym, 
oryginalnym wyglądzie są fosie 
rogi.- Ojczyzną ich jest obszar od 
południowych Chin prz-z Maiakkę 
do Australii. Czasem ten . gatunek 
paproci1 spotkać można też w wil
gotnych lasach Ameryki Środko
wej.

W naturze losie rogi wyrastają 
w rozwidłoniach gałęzi lub w za
głębieniach wypełnionych resztka
mi martwych roślin. Pokarm po
bierają przez specjalne ssawki i 
korzenie. Mają 2 rodzaje liści: 
płonne tzn. nie wytwarzające za
rodników i zarodnikowe. Liście 
płonne są szerokie i płaskie, przy
legające do pnia drzewa na ‘ któ
rym rosną. Stopniowo gniją od 
dołu, dzięki czemu roślina tworzy 
sobie sama próchnicę, z której na
stępnie pobiera pokarm. Liście 
zarodnikowe są wąskie, wyrastają 
7. wierzchołka rośliny. Uprawiana 
w  mieszkaniu nie tworzy zarodni
ków.

Losie rogi doskonale nadają się 
do uprawy, w zawieszonym ko
szyczku. Jak wszystkie paprocie

H E R B A  T H E A
^ o p o r n i e j s z y m  na śwlecie napo- 

le t e r  bał v w pochodzi pd łacińskiej „herba thea’>, czyli £ e- 
Ist rózn f  -  Chinach -  h e rl^ ta  n a zw a n a

łekiu. w lzy stk ii S  .  miejsca, gdzie rośnie i lokalnego dia-

s s r u ^
Stóp. ' Najleośzym surowcem i w tropikach herbatę . zbiera się non

ńe< -np, renomowany fa rt  c ł " 1* mieszanki gą specjalnie feromatyzówa-

min' «***«- «*-
m „ S - S  »  fSj S , " yatS lUp S PS ' a  S f S t
w El f 'Ł i« M Pk u S S n n n y plSn' budtl« sc>’. •  W ' w  Ś L i *upconi. Do Europy przywieźli ją Holendrzy okółb 1600 ro- 
& o  odątŁ v  t0| v m n0 j\ J" k 0 J ek Przeciwko f e b r z / i  fluksji a do- 
eiitarhyn P y XVIIi wieku napój, początkowo bardzo drogi,

\V r olsce herbata pojawiła się już w połowie XVII wieku W ymianu 
yrn napoju znajdujem y w listach Jana Kazimierza' do Marii Ludwiki 

i  n t J l ra nki geograficzne i kulturow e ukształtowały rózb^ spof  ̂ przyrządzania i picia herosty. KIasvcznv sno^ól*) ....
;i?, v pn i?,ne) SSZvu^ą. \\ takim naczyniu herbatę parzv sie krótko _ około * m in^t no
s ł s t * <nie °d,!rywaiw> ->» m L nw  io,P« .  g o i?,0 Ł r s t ó

J APOŃSKI ceremoniał picia herbaty  jest obrzędem tkwiacvm w

a r i i

o,6?t?b6ił.h'>&or elan<,wi" h n, Łg(ł herbatę żełtą, paizą ją na mniej kłopotliwy, chiński sno^ób 
, nar? dy Azji gotują herbatę razem z mlekiem masłem maka

so„ą. U nich pełni ona laczcj funkcjo wzmacniaiac^uo 9 »
o2ół°j h e rh if i1USi; mieS?kHńCJ  Afryki 1 ^ n y c h  ciepłych krajów  pija na ogoł herbatę mrożoną, bardzo mocna, z cukrem  i evtrvna w
k?em lubĈ m i?eT an k f £ o K *  .czarna’",indy j^ a ,  często' podawana z m £  s.ie,n iud śm ietanką, Koniecznie o godz. 5 po południu W Hncji
Titur iZTnynvchh łarkoci' P a rz ^  “ f 0 *  Z C!,krem Co popijania ciast" kon-' 
w szklankach łakoCK 1 arzono ją oczywiście w samowarze i podawano

W Polsce parzoną herbatę na różne sposobv. Rozpowszechnił sie h -r 
nom n y i iaid?1^  J3ar-'!f Fzynski sposób traktow ania tego szlachetnego na- poju. Zalewanie heibaty  wrzątkiem  bezpośrednio w  szklane-* ózw nn-i 
k*> ,  chińskiego, czy iaTOńsk„ g„ p„ „ ktP U X n i,? 5  ̂n S o Ł . l n t

wymagają wysokiej wilgotności po
wietrza i latem i zimą. Zimą tem
peratura powinna być nieco niż
sza 15—18 st. C. Od kw ietnia, do 
sierpnia roślinę podlegamy obficie 
letn:ą wodą i nawózimy.

Przesadzanie łosich rogów jest 
dość kłopotliwe, dlatego łatwiej 
zamlas t przesadzać całą roślinę 
zmieniać jej co pewien czas (naj
lepiej na początku wegetacji — w 
marcu) wierzchnią warstwę, zięrni. 
Rozmnażanie • ję&t Urudne i lepiej 
pozostawić je ogródniMiOm.

Z KUCHNI INDYJSKIEJ

Z
Składniki; spory kurczak, 4 łyż

ki oleju, pół szklanki przetartych 
pomidorów (mogą być mrożone) 
lub puszka koncentratu, cebula, 
2-—3 ząbki czosnku, 3 łyżeczki cur

poddusić i dodać pomidory. Go
tować na średnim ogniu przez kil
ka minut..

Kurczaka podzielonego na części 
i obranego ze skóry obsmażać na 
patelni przez .3 minuty. Przełożyć

, -  .... , . ,--------  o— J -V do garnka. Wfać . gorącą wodę.
dy. 4 łyżki mieka (najlepiej z pu- zmniejszyć płomień i dusić jeszcze 
•szki skondensowanego). przez 5 minut. Rozprowadzone kil

koma łyżkami wody m!ek;o wlać 
do kurczaka, zamieszać, i gotować 
jeszcze przez mniej więcej godzi
no. Podawać z pieczywem lub ry
żem i zieloną sałatą.

ry, po łyżeczce chilli i cynamonu, 
2—3 góźdzjki. szklanka gorącej wo-

W garnku rozgrzać tłuszcz, zru- 
mienić cebule pokrojoną w. pla
sterki, a następnie dodać piórka 
czosnku, curry, chilli, goździki i 
eynkrnon. , 'Wszystko wymieszać.

CZY STRES Cl SZKODZI?
TPotocznie sądzimy, ze stres męczy i szkodzi naszemu zdrowi?' ̂  

prawdą, ale fizjolodzy i • psycholodzy tv/ierdzą. ża trochę mobilizu^  
go napięcia trzęba nam wszystkim. Aktywność jest nie tylko ■ ̂  
dłem zmęczenia — jest też potrzebą naszej psychiki, potrzebą n3S"v
go organizmu.

Nasza psychozabawa odpowiada -na pytanie, czy trzeba Ci 
stresu. .

efekt poprzez sczesanie wszystkich 
włosów n a . czubek głowy i upięcie 
fantazyjnego koka. Z włosów pół- 
długich upiąć można mody koczek 
..bananowy”, z krótkich zaś zrobić 
artystyczny nieład ograniczony 
wstążką, chustką czy . skręconym 
jedwabnym szalikiem.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8 .

9.

1 0 .

11.

12.
13.
14.
15.

13.
17.
13.

19.
20.

PYTANIA

Czy nudzisz się, kiedy nie masz pilnych 
spraw do załatwiania?
Jesteś zazwyczaj w dobrej formie przed 
oczekującym cię wysiłkiem, napięciem?
Czy czujesz się bardziej ożywiona i pracowita, 
kiedy masz dużo rzeczy do zrobienia?
Czujesz się zagubiona, kiedy różni ludzie 
proszą cię o różne rzeczy naraz?
Nie lubisz, aby cię popędzano?
Wolisz róbić rzeczy wymagające przyzwyczajenia, 
a- nie napiętej uwagi?
Skończywszy jedną pracę, masz ochotę 
natychmiast zająć się czymś innym?
Szukasz stale nowych zajęć, 
robisz dużo planów?
Masz więcej inwencji, gdy robisz coś 
w ostatniej chwili 
Współzawodnictwo lub trudności 
dodają ci sił i chęci do pracy?
Nudzisz się w czasie zbyt spokojnych 
relaksując-ych wakacji? •
Lubisz sensacyjne filmy ..„z akcją” ?
Szukasz mocnych wrażeń?
Rezygnujesz, kiedy sprawy się komplikują?
Nie lubisz weekendów spędzanych 
na próżnowaniu?
Lubisz długo spać i wylegiwać się w łóżku? 
Jesteś odprężoną po wielkim wysiłku fizycznym? 
Czy jesteś z tych, dla których 
„nie ma przeszkód”?
Nie lubisz ludzi „ciepłych klusek” ? - 
Lubisz, żeby wszystko wokół ciebie 
było w bezustannym ruchu?

JEŚLI UZYSKAŁAŚ: , m
0 20''piet:. Powinnaś unikać stresów i większych napięć, dosk0̂ ) 
potrafisz sobie poradzić bez dodatkowych bodźców i niepotrzebw 
emocji..,^ 4
21—49 pkt: Od czasu do czasu potrzebna ci jest odrobina stres*1* 
dodaje ei to energii i pobudza do dalszego działania. .a
41-—6CT pkt: - Ciągle ptrzebujesz stresów,: aby dobrze pracować, ,.d®L 
funkcjonować. Bez nich nie podejmujśsz inicjatywy, nie masz °CP 
ty na zaczynanie nowych rzeczy. ^
61—80 pkt: Potrzebujesz naprawdę pokaźnej porcji stresu & A 
aziefc umiesz ..funkcjonować. Stałe napięcie wprawia
w.' dobry nastrój, jesteś gotowa1 podjąć każde wyzwanie.

MODNY MAKIJAŻ

PERŁOW E DO KOS7A

AŻĄ tak specjaliści ze 
słynnej ■ finmy francuskiej 
..Lancóme”, gdyż najmod- 

■ niejszy makijaż powinien 
powinien być matowy. Co jeszcze 
nakazują dyktatorzy pudru i 
sz=min,k: ? Niezbędny .przy ■wykona
niu makijażu jest fluid, ale ten 
współczesny nie ma nic wspólne
go z ciężką, kremistą substancją, 
wy lansowaną w latach 60. Te dzi
siejsze nie tylko nie zatykają po- 
rów, ale działają korzystnie na 
skórę — nawilżają ją, chronią 
przed zanieczyszczeniem i zim
nem,. Fluid musi; być o ton jaś
niejszy od karnacji (ciemne bo
wiem postarzają) i'n a jlepsze  fir
my — „Lanfcóme”, „Dior”. .;Eśtee 
Lauder”. _ Do makijażu niezbędny 
'j-śśt .r talcże: - (a,; > trńtlftD •' dostępny-)' 
sypki puder, również jasny.

Teraz odrobina różu, aby ocie
plić (twarz i bierzemy się za oko. 
Korzy#tamy wyłącznie z matowych

cieni, perłowe podkreślają 
sz-czki i inne wady oka. W 
rze cieni stosujemy rady. _ 
serwują nam francuscy mis'^ i  
w ie: kolor cienia powinien j}> 
przeciwstawny kolorowi oczu- J j  
przykład: dla zielonych — 
zgaszonych fioletów . i złama$D 
czerwieni, dla niebieskich — V 
clenie pomarańezu, piwny®1 y 
przeciwstawić barwy fiołków- ^  
rzechowym — odcienie n ie b i^ -  
brązowym — paletę zieleni. 
da matowości dotyczy także ^  
madek. Kolor powinien być % 
godny i głęboki. Perłowe 
ki są zdecydowanie niernc 
Francuzi skazali je na kosz- h 
radzę -jedynie odłożyć w ci«* '?i 
i chłodne miejsce (jeśli są 
jakości). Moda tak szybko 
'jmienia, że kto wie, co nas c 
ka  za pół roku.
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__J1ÓŻNE
S s c m f - ^ 2 , 5 ,  25X25, 
Parapety ^ łroznych kolorach, 
Poleca 7VAi^t?pnie sch°dowe
W a S w n r ^ DBET0NIARSKi
teł. 209^21 DUZe 11 k/Płocka>
V lK ^   _______  004071

Ptoo°eU4°3̂ ANIE HaSiuk'

5 aTT-   004050

^ l- 338^55 T° MEX’ Pł° Ck

P l i c Z Ą ^ p - r - - -----
6 i,n i7 v  ", '  p,ock ul. Bielska
WO S n zka, 1' Tanio-facho- 

l00cio ?7,oi)2apraszam y od

SE R vfje~^p~T —
kich p j* te,ewizorów radziec-
240-75 k 1' 9°  Maja 4 /15*tel*

..p°ock'

AuPT---- 004148

OowoI Kc m SK,EFILTRY 
ul. S.k eP *u Bartnika' .
fortowa tpfoD3 10, sPrzedaż wa tel. 282-08

004192

C O P I .  f l e x  

0̂ck, Grodzka 11, 
t e ł .  2 6 5 - 1 4  

oferuje 
kserokopiarki

/nowe i używane/,
s e r w i s

^K ^Z a tkT T - — 1— —  szybka • Tumska 6. Tanio,
■ solidnie. Zapraszamy.

004293
3 3 ^ FlLM O W A N ir P łock,

004328-------------------------004326
^  ’  k°repetycje: ma- 
P ło c k ^  fl2yka- Dojeżdżam.

^ ^ O W A N I E  podłóg, ~

'004357
wyważaniekół. i j ą, . DWE wyważanie 

^ieżnikr!U9i wulkanizacyjne,
lmielniraWanie °P°n- Płr'”"
1 2 5 io a’ UIWi°se n n a 1 ,

004350
p ^ ^ ^ lO V lD E O “.
Wy l_ TRAJANIE, napra- 

^ s e rw a c je . Płock, 
omana 2, tel. 36-617

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

004387

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

K-51/92
MOZAIKA DĘBOWA 60.000,- 
zł. Płońsk, Wieczorków 32/31, 
Koźniewski, po 16,00. Zamó
wienia.

004128
ALARMY DOBERMAN z włas
nym zasilaniem oraz systemy 2 
powiadomieniem. ALARMEX, 
Jachowicza 25, tel. 269-57

004451

POSIADAM do w yna jęc ia  
atrakcyjne pomieszczenia 
magazynowe o pow. 400 m kw. 
z telefonem. Tanio. Płock, 
223-94,319-69

004459
PRZECIWWŁAMANIOWE, 
kompleksowe zabezpiecz- 
nie domu, mieszkania, 
sklepu itp. oferuje firma 
=BEM=. Drzwi o konstru
kcji stalowej pokryte 
drewnem . Zapraszam y  
ul.Chabrowa 31 a, Płock 
/obok przejazdu kolejowe
go ul.Wyszogrodzka/.

004455

ZAMIENIĘ spółdzielcze 37 m 
kw. w Ustce na spółdzielcze 
lub kwaterunkowe w Płocku. 
Płock tel. 281-41

004469
KSIĘGI PODATKOWE pro
wadzi Biuro Rachunkowe 
Płock, ul. Rutskich 1/59 w 
godz. 16-18, tel. 313-62. Ce
ny konkurencyjne.

004460

UWAGA! SKRADZIONO
w nocy z 13 na 14 lutego br. z 
ul.Lachmana 26 w Płocku no
wą Skodę Faworit 136L koloru 
białego, nr rej. PBC 3718. Wia
domość: tel. 524-44 do godz. 
14,00

004473
PRZESTRAJANIE - NAPRA- 
WA tv, video, SAT. Montaż 
TELEGAZETY. Tel. 321-97 
Tarczyński.

004474

OKAZJA! Pomogę uzyskać 
pożyczkę bezzwrotną - koperta 
+ znaczek. 09-450 Wyszo
gród, skr. pocz. 289

004478
NOWO OTWARTA prywatna 
APTEKA , Podolszyce Pół
noc, Sucharskiego 6 /w bra
mie/, godz. 8-20, soboty 
10-14, tel. 34-638. Bogaty 
asortyment.

004477

U S Q ^ ---------—  004367
c*W a X ? ko,°9  * dr Białecki, 
^ I r u r o l r t , ! 8, s°boty10-12,
11 *13 y *.Qr Łęczyński, wtorki 
s ią c l’ PlW  16-18. Płock,Ty-

lnformLa ?0/k,MJubilata,,/-
rił1acJe Płock 33-503

________004382

N Y p r^ 1 SINEKÓLOGICZ- 
lecjg aiesi°nynaul.Tysiąc.

B,^ o w s wik / J u b i l a ta ‘,/: dr18, d ®ka P°n., wtorek 16- 
17, c ° latecki środa 15,30- 

'k a r t e k  18., 9,30

—  004383 
da"iD óM  ^  lub sprze-

arriskt, tel. 218-75
p j ^ ż —_ _ _  004388

pracy zecera, 
u,6ie|sk7 Rc. em eryt. P łock, 
Po 18-tef 61 ’ tel' 226'68

—,________ 004408
Wiania't LEc 2NICZY, nasta- 
kuńczu ęgosłuPa’ sch °rzen'a 
273.->/n' Wojciechowski tel. 

. 4 PO 15,00
004422

PROWADZENIE ksiąg przy
chodów i rozchodów, doradz
two podatkowe. Płock tel.
263-54

004482

Ośrodek Szkolenia Kierow
ców - Tadeusz Zahubień - or
ganizuje w skróconym terminie 
po cenach konkurencyjnych 
kursy samochodowe kat. B, C, 
D z możliwością zdawania eg
zaminu na prawo jazdy kat. A, 
T. Termin rozpoczęcia najbliż
szego kursu dn. 6.03.1992r. 
godz. 16-ta w internacie Szkoły 
Chemicznej w Płocku ul. Bisku
pa Nowowiejskiego 6. Tel. kon
takt. 287-80

004479

ZAKŁADAM boazerię, glazurę, 
terakotę. Malowanie, 
tapetow anie , Tel. 263-66, 
16,00-19,00

004485

POSIADAM do wynajęcia du
ży garaż - możliwość hurtowni, 
ul.Kalinowa. Sprzedam drew
niany pawilon 15 m kw. Wiad.: 
Dworcowa 6/14

004494

AEROBIK - wtorki godz. 16,00, 
czwartki godz. 19,00. SP nr 16 
w Płocku, tel. 284-56

004499
PUSTAKI "ALFA*, bloczki fun
damentowe, krawężniki oraz 
inne prefabrykaty betonowe i 
żelbetonowe, a także USŁUGI 
budowlane oferuje Zakład Bu
dowlany Maszewo Duże 60, 
tel. 209-89

004501
ZAMIENIĘ własnościowe M-3. 
w Gostyninie na podobne War
szawa, okolice /Piaseczno, 
Tarczyn/. Wiadomość: Sanniki 
tel. 355.

004502
TEL. 36-486 - ZESPÓŁ
MUZYCZNY - wesela, bale itp. 
Tysiąclecia 9/1 m2.

004503

KWATERUNKOWE 108 m
zamienię na Płock lub Łódź. 
48-65-45

004508

POTRZEBUJĄCEMU w ynaj
mę lokal 120 m kw. na działal
ność gospodarczą. Kutno, 
Orzeszkowej 32, tel. 471-03 
wieczorem

_______ K-59/92

PRZYJMĘ stolarza. Kutno, 
Konarskiego 16

K-62/92

KUPNO
SPRZEDAŻ

DZIAŁKĘ budowlaną Płock 
sprzedam. GDAŃSK tel. 32-39- 
31

004421
SPRZEDAM nowe białe trzy 
segmenty sklepowe, oszkloną 
ladę z nadstawką. Sierpc 75- 
31-28 godz. 18,00-20,00.

004435
OKRUSZEK - oferuje włas 
nej produkcji CHRUPKI 
KUKURYDZIANE BEZGLU 

TENOWE. Płock, ul.Spół
dzielcza 22, tel. 35-231 
Ceny hurtowe.

004445

SPRZEDAM domek jednoro
dzinny z podwyższonym pod
daszem, co., woda, siła, wraz z 
działką o pow. 716 m kw . ogro
dzone. Płock, Otolińska 31 a, 
Surmak Stanisław, tel. grzecz. 
262-84

004452
SPRZEDAM dom w Zągotach 
lub zamienię na M-3 z dopłatą. 
Sprzedam działki. Płock 
229-34

004453
SPRZEDAM dom piętrowy, 
podpiwniczony 220 m kw., no
wy + 1,30 ha, w tym dwa tunele 
foliowe lub sam dom. Kaczma
rek Tadeusz, Sanniki, ul. Boha
terów Ludowych 1.

004456
SPRZEDAM pilnie kombajn BI
ZON ZO-40. Kacprzak Damian, 
Rakowo, 09-458 Podgórze

004461
SPRZEDAM gospodarstwo 4 
ha, budynki murowane, woda, 
centralne, przy trasie Żychlin - 
Bedlno, 1 km od trasy Poznań- 
Warszawa, koło Cukrowni 
Dobrzelin, 3 km od Żychlina, 
12 km Kutno. Rembowski Ka- 
źimierz, Janów, gm. Bedlno.

004462
SPRZEDAM pół bliźniaka z 
działką ok. 1000 m kw. Borowi- 
czki ul. Gmury 27. Informacje 
209-86 po 15,00

004464
TANIO SPRZEDAM działkę re- 
kreacyjną 0,34 ha nad jeziorem 
w Białobrzegach. Wiśniewski 
Edward, Miszewo Nowe

004465

SPRZEDAM g o sp o d a rs tw o  
7,5 ha Blichowo. Fabianowiez, 
05-130 Wieliszew ul. Kościelna 
17

004467

SPRZEDAM betoniarkę 250 li
trów. Bogiel Henryk, 09-470 
Bodzanów ul.Żeromskiego 2

004468

SPRZEDAM segment w zabu
dowie szeregowej, 280 m kw. 
Płock Osiedle "Nad Jarem* tel. 
wieczorem 125-49

004471
SPRZEDAM g o sp o d a rs tw o  
5,51 ha w dobrym punkcie, do
bre budynki, przy trasie asfalto
wej. Wiadomość: Biała Osiedle 
146, Szwech

004475

SPRZEDAM Jelcz skrzyniowy 
z wywrotem i przyczepą typ HL. 
Maszewo Duże 11a k.Płocka, 
tel. 209-1J

004476

SPRZEDAM pszenicę jarą 
siewną odmiana wysokoglur 
tenowa oraz owies siewny od- 
m iana Boryna. Ceny do 
uzgodnienia. Kowalewski Mie
czysław Dziarnowo gm. Stara 
Biała __________004481
TANIO SPRZEDAM 6 ha ziemi 
kl. II-IV w Drobinie. Drobin, 
ul.Przyszłość 6, tel. 246

004480

SPRZEDAM działkę budowla
ną 766 m kw. w Słupnie. Wia
domość tel. 21-401

004454

SPRZEDAM uzbrojoną działkę 
budowlaną 600 m kw. z małym 
domkięm, Góry Osiedle. Jan 
Gaworski. Wiadomość: Leszek 
Tarka, Płock, 11-go Listopada 
7/45

004486

SPRZEDAM JAMNIKI szor- 
stkowłose rodowodowe. Płock 
36-817

004487

SPRZEDAM TANIO FSO 1500 
1982/1989r. Królewiecka 28 m 
9 /w podwórku II p./

004490

SPRZEDAM tokarkę, frezarkę, 
wiertarkę WK 25. Sałata, 
Gąsewo, gm. Bodzanów

004492
SPRZEDAM meble 
"BONANZA", tel. 21-616

004493
SPRZEDAM dom w Iławie lub 
zamienię na Płock. Płock tel. 
327-62 ^

004495
SPRZEDAM Poloneza 1,9 
GLD, spawarkę wirową, palety 
drewniane. Oferuję usługi ełe- 
ktro-instalatorstwa. Kutno teł. 
330-96

K-56/92

SPRZEDAM pilnie 8 ha z bu
dynkami. Kutno tel. 340-62

K-57/92
SPRZEDAM lub zamienię na 
bloki albo dom gospodarstwo 
9,12 ha z budynkami w Pleckiej 
Dąbrowie. Henryk Hipsz, Jaro- 
szówka, gm. Bedlno.

K-58/92
SPRZEDAM tanio używaną 
kuchnię węglową. Kutno tel. 
373-52

K-60/92
SPRZEDAM działkę nad Jezio
rem Zdworskim z domkiem leb 
niskowym 85 m kw. Kutno tel. 
338-13 po godz. 18,00

________________K-61/92
SPRZEDAM kukurydzę. Stani
sław Gałecki, Łęki Kościelne 
gm. Krzyżanów

K-63/92
" SPRZEDAM 17 ha z budynka- 
mi, wygody. W rozliczeniu dom 
w mieście. Jerzy Kubiak, Róża- 
nowice, gm. Krzyżanów

K-64/92
SPRZEDAM działkę. Teren 
uzbrojony. Płock tel. 229-48

004496
SPRZEDAM gospodarstwo 
5,33 ha z budynkami - Bronowo 
Nowe k.Płocka i działkę bu
dowlaną 700 m kw. w Probosz- 
czewicach. Tel. 138-90

004498
SPRZEDAM działkę budowla
ną o pow. 2190 m kw w Sierpcu 
ul. Rypińska, tel. 75-33-25

S-19/92
M-3 KUPIĘ, tel. 327-24, 
wieczorem

SPRZEDAM dwa kontenery na 
podstawach metalowych, 15 m 
kw. każdy, STAR 28. Woźniak 
Sławomir, 09-204 Rościszewo, 
woj. płockie, tel. 75-39-90 w. 50

004504
SPRZEDAM gospodarstwo o 
pow. 9 ha z budynkami. Gra
barczyk Zygmunt Godowo, 
gm. Bulkowo

004505

SPRZEDAM sadzonki pomi
dorów szklarniowych /holen
derskie/ oraz Żuka izotermę. 
Płock tel. 32-869

004512
SPRZEDAM kloc dębowy 
1,65 m3. Tel. 136-81.

004266

ZGUBY
ZGUBIONO pozwolenie na
broń gazową nr AB 077489 wy
dane w dniu 16.04.1991 przez 
KWP w Płocku na nazwisko 
Wiśniewski Tomasz.

004454

ZGUBIONO pieczątkę: Wy
dział Reformingów. Automatyk 
Oddziału Andrzej Cybart.

004472

004510

W REJONIE ul.Wyszogrodzkiej 
zaginął pies rasy bokser, z kol
czatką na szyji. Za odprowa
dzenie NAGRODA. Tel. 247-19 

004483
ZGUBIONO pieczątkę: /nr. PŁ 
335/ Dr med. hab. BOLESŁAW 
TYTMAN Specjalista chorób 
wewnętrznych KARDIOLOG 
PŁOCK ul. Miodowa 10 m.11, 
tel. 274-67

004509

GABINET 
DENTYSTYCZNY

□  wtorki
□  czwartki

.godz. 16-171

leczenie zębów materiałami
firm zachodnich Voco, Sep-
todont i 3M
bezbolesne usuwanie
zębów
protetyka

W yszogród, 
ul. Czerwińska 10

W  H U R T O W N IA  ^
" Y E S "

ul. Bielska ól 
tel. 230-31 w. 362 

oferuje
H  kasetony styropianowe 
H  ozdoby gipsowe na sufity 

i ściany
I  wykładzinę PCV francuską

T A N I O  3
004470/:..

A L A R M
zabezpieczający pomie
szczenie o kubaturze 
400 m sześć, bezprzewo
dowo, kodowany cyfro
wo z wykorzystaniem 
czujnika ciśnieniowego. 

Rewelacyjnie niska 
cena już od 4,5 min 

Informacje: 
ALARMEX tel. 269-57

W 004497

"Tygodnika Płockiego" zaprasza 
codziennie w godz. od 800 do 161p o

IV

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Mijakowie teł. 129-76

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

CU kombajny zbożowe........ ....... ............ - szt. 3
CD ciągniki.................... .............. ........... . - szt. 4
O  ciągnik D T ....... ..:.............. ............. . - szt. 1
□  tokarnia............................................... - szt. 1
CU prasa zbierająca.................................. - szt. 2
CU ładowacz "Cyklop"............... ............... - szt. 1

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.1992r. /wtorek/ 
o godz. 10,00 w siedzibie SKR w Mijakowie.

W/wym. sprzęt można oglądać w SKR Mijakowo 
gm. Słupno w dniach od 6 do 10 marca br.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpła

cić w kasie SKR w dniu przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania 

z przetargu niektórych pozycji bez podania przyczyny.

004506

7 ’ ’ Miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej

ogłasza przetarg nieograniczony 
na najem lokalu użytkowego w Płocku 

przy ul, Grodzkiej 3 o pow. 148,0 m.kw. ‘ 
z zachowaniem branży spożywczej.

Cena wywoławcza 10.000 zł/m.kw.
Wadium w wysokości trzykrotnego czynszu 

liczonego od ceny wywoławczej może być płacone 
w kasie MZGM przy ul.Polnej 7 lub na konto 
w BGŻ OAV Płock nr 861005-9364-131 
do dnia 5 marca 1992r.

Przetarg odbędzie.si ę w dniu 6 marca 1992r. 
o godz.9,00 w świetlicy MZGM przy ul. Polnej 7.

Regulamin i umowa jest do nabycia w siedzibie 
MZGM przy ul. Polnej 7 w pokoju ńr 3.

• ‘ SA-71

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść ogłoszeń

TYGODNIK PŁOCKI STB. *



Z okazji Dnia Kobiet, dużo, dużo zdrowia, wiele szczęścia, 
uśmiechu na twarzy, zadowolenia z dzieci i wnuków przesyła 
Piotruś Stawowski - życzenia te dedykuję swojej ukochanej 
Prababci Lemanowicz, kochanym Babciom Fusik 
i Stawowskiej oraz Ciociom - Zosi Piątkowskiej, Ewie 
Czerzniewskiej i Ali Zmysłowskiej.

Lilce czyli Helenie Sitkowskiej dużo uśmiechu, z okazji 
imienin życzą koleżanki z ŻNP, zapraszając się na kawę 
z domowym ciastem

Kochanej Siostrze Helenie Ruszkiewicz z Orszymowic 
życzenia dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności przesyła brat

Staszek z rodzina.

p. Danusi, p. Ewie, p. Jadzi, p. Joli, p. Katarzynie, 
p. Lenie, p. Małgosi, p. Milenie, p. Wandzie, 
samych pogodnych dni z okazji Dnia Kobiet

życzy
kolega z pracy p. Staś

Z okazji Dnia Kobiet, wszystkiego najlepszego, Ani,Mamie 
oraz Babciom

zyczy Michał z Tatą

WŚzystkim wspaniałym kobietom - pracownicom Inspekto
ratu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. 
w Płocku życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, 
wiele radości i uśmiechu na co dzień

życzy Dyrektor Inspektoratu PZU "Życie” S.A 
Benedykt Gurda

EURO - TRANS
tel.34-588, 267-52, 

telex 83440, fax 35228

_ T R A N S P O R T  _ 
|  MIĘDZYNARODOWY i SPEDYCJA I  
H 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 21/12 h

specjalizuje się w  przewozach międzynarodo
wych w  eksporcie i imporcie do krajów: 

Włochy, kraje Beneluxu, Francja, 
Hiszpania, Portugalia.

Dysponuje nowymi samochodami marki 
"DAF" z naczepami płaskimi 27 ton pod 

plandeką o wym. dł. 13,60, szer. 2,45, 
wys. 2,80 oraz z naczepami "JUMBO" 

25 ton pod plandeką.

GWARANTUJEMY TERMINOWE 
PRZEWOZY,

res
Tanio wA L M #i
ul.Rembielińskiego 3, V  ul.Ostatnia,
H  papierosy HI papierosy
M  chemia H  chemia I
IH kosmetyki H  kosmetyki \
SI szkło H czasopisma I
1$ zioła

Nasiona warzyw i kwiatów 
Z A P R A S Z A M Y !

VT"
Tanio

ul.Żródlana 10 
■  papierosy 
I  chemia 
I  kosmetyki 
HI czasopisma

ISL-
004414

—- ^ / " H Y D R O B U D O W  A  - 1"

wydzierżawi w całości lab w csęśd ńpteet*  
administracyjno-techniczne © pow. 2.2593 ha

tym:
budynek administracyjno-socjalny
opow. 287m.kw. 
jadalnia o pow. 172 m.kw. 
budynek warsztatowy o pow. 108 m.kw. 
zbrojarniao pow. 162 m.kw. 
magazyny o pow. 243 m.kw. m

położone w Sierpcu przy al. 1

Oferty przyjmuje i informacji udziela 
Wespół Nadzoru w Nowym Dworze Mazowieckim 
\  teł. 75-20-61 do 65 wew. 53. ^
\  \  SA- 68

1 D K 6 1 K  B O D
Płock, ul. Miodowa 8

Zaprasza
H  na oiyginalną i niedrogą 

Kuchnię
H  do dobrze zaopatrzonego 

Drink-baru
H  na dyskoteki w piątki 
' i  soboty 20oo-2do 

CD oraz dla młodzieży szkolnej 
i studenów we wtorki i nie

dziele ze zniżką -19°°- 24°° 
Codziennie lokal czynny

w godz. 11 - 23
SA-50 i

B U R G E R  B i
ul. Miodowa 8, 

teł. 264-62

uprawniający do 30% 
zniżki przy wstępie na

DYSKOTEKI
w każdy piątek i sobotę 

w godz. 20-2, 
wtorki, niedzielę 

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

Polecamy 
pośrednictwo 

w imporcie używa
nych maszyn, urzą-*

) dzeń i całych linni 
technologicznych 

ze wszystkich gałęzi 
przemysłu np:

HI stolarskie 
P  poligraficzne 

I produkcji butelek 
ir/  plastikowych
D  linia do rozlewania

I przetwórstwo 
rolno-spożywcze

O  myjnie samochodowe | 
I inne.

v Przedsi ębiorstwo 
Handlowe "HASPO" 
14-510 ORNETA 

woj. elbląskie 
skr.poczt. 93 

tel.30 Orneta 
telex 57335

C0449L

B IU R A  H A N D L O W E  

01-615 WARSZAWA 
U L KRASIŃSKIEGO 10 
TEL/FAX (0-22) 39-82-20

80-236 GDAŃSK-WRZESZCZ 
UL. GRUNWALDZKA 12 

TEL/FAX (0-58) 41-34-62

30-509 KRAKÓW 
UL. CEKIERY 18 
TEL/FAX (0-12) 56-52-09
POZNAŃ WROCŁAW

6 A - M .

SALETRA AMONOWA
Zakłady Azotowe Włocławek

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

004025

-Tsn
H U R T  - D E T A L  

Sprzedaż nawozów po cenach fabrycznych 
Zakładów Azotowych TUŁAWY’

. ‘ . prowadzi ,
 ̂ Gminna Spółdzielnia "SCh"

I w Czerwińsku n/Wisłą, tel. 37 j
oraz Baza Chociszewo,

7 ■
b tek Chociszewo 10 )

.BJ

la.

SALETRA AMONOWA 34%
■  MOCZNIK 46%

■  SIARCZAN AMONU 20,5%
/workowany i luzemf

Zapraszamy wszystkich rolników, pośredników 
handlu prywatnego, spółdzielczego, RSP, PGR, 
do dokonywania zakupu oraz składania zamówień 
na dostawę w/w nawozów..
ŻYCZYMY DOBRYCH ZAKUPÓW s a -65

□1

Przedsiębiorstwo 
( Handlowo-Usługowe "R A K"

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

poleca usługi w zakresie: 
przewierty pod drogami, torami, rzekami 

o średnicy od 100 mm do 800 mm.
004359

vw f&t

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

H KSEROKOPIAREK japońskich RICOH i NASHUA

■ /nowych i używanych/
H  materiałów eksploatacyjnych . JpP P 

■  H  czyści zamiennych

■ Ul serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
H  papier ksero krajowy i zagraniczny 

m  jA_4 A -3/
SERWIS RANK XERQX, MITTA, CANON, 

ŚRODKI EKSPLOATACJI.
m  PONADTO:

■ □  faksy RICO H
- .. irr0tr2̂ . ^  bindownice i termobindownice do

opraw książek, broszur, dokumentów itp.
L LJ pryporty i offsety 
J O  maszyny do pisania 

CD notesy elektroniczne,
1 1 kalkn]afnrv.

Rada Nadzorcza 
Biura Techniki Komunalnej
"BETEK" Sp. z o.o.

poszukuje kandydata na stanowisko 
wiceprezesa Zarządu Spółki z o.o. 

"BETEK" w  Płocku.
...ndydaci posiadający odpowiednie kwalifikacje i

< > predyspozycje do pracy kierowniczej proszeni są o 
składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: 

Zarząd Miasta Płocka 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock

w terminie do 16 marca 1992 roku.

Przedsięb iorstw o
GOLD HELLEN w Kutnie 

Ytytwornia i*asz w Płocku, ul. Bielska 61
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: teł. 230-31 wew. 289 Płock, telex 83338 
j łub teL 349-65 Kutno K-50/92

STOLARZE - ZAKŁADY MEBLOWE 
oraz inni zainteresowani!

H PŁYTY MEBLOWE - różne wzory i kolory 
®t FOLIE - import 
H ■; OBRZEŻA - według kolorów

ZAKŁAD OKLEINO WANIA PŁYT MEBLOWYCH 
”WIÓREX”

09-411 Płock - Biała Nowa, ul.Zglenickiego 50, 
teł. 544-73 w £odz. 7,00-14,00

KUPUJ U PRODUCENTA-T U  NAJTANIEJ! 
>Ceny konKurencyjne: ...... | 004500

MOSTOSTAL 
-EXPORT S.A.

00-926 Warszawa 
. ul. Krucza 20/22

rv uv d n ii

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

I n f o r m a c j e :  t  adres jak wyżej,
pokój nr 209, II piętro lub telefonicznie 

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

TYGODNIK PŁOCKI STR. 10



BYDGOSKIE KONSORCJUM 
KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE 

S.A

INSTYTUCJA FINANSOWA 
WYSPECJALIZOWANA 

W TRANSFERZE KAPITAŁÓW

H masi^ ° I n e  środki finansowe, 9
U  Inwestycyjne, |

§f ZGŁoś stf n  ^ Szukasz dobrej inwestycji? _
Klientom rS 0  * abs°lutna dyskrecja - Gwarantujemy I

ł w stosunk,, P0wierz°nego kapitału wysokie zyski liczone ra  
“KU rocznym. ^

Od kapitałów przeliczanych
“  U 3-miesięcznych - 42 procent | i
6  Q  6 -miesięcznych - 49 procent
I lJ  9-miesięcznych - 54 procent . §§

° ferujemy ró->5  !2'mies5 czn>'ch ” 62 Procent m
także indvwiri i formy 1 sposoby inwestowania kapitałów, §§I l«*KZe indyunr! , ' * apusuuy mwesiowania Kapitałów,
We i vvszelkii - alne* Pro.wadzimy również doradztwo finanso- 
a także • ln?e usługi związane z obrotem kapitałowym, 

H n ^ rnictw o m ajątkow e.

w ZAPRASZAMY
BK g z* -15,00, środa w godz. 11,00 -17,00.

004301

Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna

wWaliszewie
09-550 Szczawin Kościelny woj. płockie

§
ogłasza przetarg nieograniczony na niżej 

wymieniony sprzęt:

» ciągnik U-1004 /z przednim napędem/, 
rok prod. 1986 - szt. 1 

»• Nysa T-522, rok prod. „1984 - szt. 1 
» rozsiewacz nawozów 3t /nowy/ - szt. 1 
> inny sprzęt rolniczy. .

Przetarg odbędzie się w dniń 11 marca! 1992r.
Iw świetlicy RSP o godz. II00. Sprzęt można 
| oglądać w siedzibie RSP.

Wadium należy wpłacić do kasy RSP do godz. 
lO00 w dniu przetargu.

Zastrzega się prawo do wycofania sprzętu z 
I przetargu lub jego unieważnienia bez podania 
I przyczyny.

004447

^fcSKONP ul. Rembielińskiego 8 p. 20< 
teł. 210-70 w. 248, fax 211-84

iua]c<2 ? ze'i generacji elektroniczne 
/V /ZYNY DO PIA N IA  - OPTIMA SP 
' le>okr°tny wydruk, korekcja błędów, pismo grube!

taw sekr.- dyr. PANASONIC 
fotokopiarki i telefaksy CANON 

 ̂etaksy i telefony PANASONIC 
^aikulatojy CASIO CITIZEN 
Tnvre ksero» komput., kalkul.
LKnTTRY’ bębny> CANON> F.c NP 1020, NP 1215t y l k o

TU DOWÓZ, MONTAŻ, PRZESZKOLENIE
D A R M O
m m m m m m m m m m Srn

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Rejonowego w Płocku Rewir 
I-szy Barbara Obczyńska podaje do publicznej wia
domości, iż w dniu 25 marca 1992r. o godz. 11,00 
w Sądzie Rejonowym w Płocku sala nr 14 odbę
dzie się licytacja nieruchomości położonej w Bia
łej Nowej 169 składającej się z działki o pow. 924 
m.kw., budynku warsztatowego z wiatą magazyno
wą konstrukcji murowanej. Stan techniczny dobiy.

Nieruchomość ta została oszacowana na kwotę 
414.459.900,- Cena wywoławcza 310.844.900,-. 
Przystępujący do przetargu winien złożyć na jeden 
dzień przed licytacją wadium w wysokości 41.446,-.

Komornik 
Barbara Obczyńska

SA-67
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(odcinek 19)
.eie nie wszędzie. Znalazłem takie kilka pomieszczeń z 
1 zaopatrzonymi w' żelazne sztaby i solidne

—• p0
^yny'’ ___cc> ledinak Dzieżgoniowi potrzebne są aż tak duże maga-
, ■- \Vicia;2ŝ tan°'wił się sierżant.
Oobtni« " te Piwnice zbyt drogo nie kosztują... — Humański o- 

Po wyshZruSzył m ionam i.
apravvozda^Clani'u meldunku sierżant zabrał się do sporządzania 
}ar,’at fc,v f  czym, jako że zbliżał się już wieczór, opuścił komi- 

baV7p . zwykle wieczorny posiłek spożyć w pobliskim, ma* 
SiQ Przeto Ujmowała s:ę tam kuchnią sama właścicielka, jak 

Lokaj nał do’Drze znająca swój fach.
2 °iałbv ^ ls *?ył duży, ale urządzony nowocześnie, choć sierżant 
llIhion,. siedzenia byłv nieco wygodniejsze Miał tam swój u-

w pobliżu bufetu i częściowo ukryty za rozłoży*sta Qy,y .stolik 
Zbij

^zł boWleIe S!acia.u przy tym stoliku, więc robię to i tera: 
•f^ak „ J*1, że nie znalazł się pan przy nim przypadkiem. 
VedziD y n Siedział o tym moim upodobaniu? Czyżby i mh

k 01Iza;a ,
jut z--SI” do niego stwierdził jednak z niezadowoleniem, że 

?nał p j.“ięty Al© rozczarowanie minęło, kiedy w siedzącym po- 
0ezne; ^ « a .  Usiadł więc przy nim, zamiast powitania rzucając

Vnia-inie.
bow,f^e Siadan przy tym stoliku, więc robię to 1 teraz. Są- 

"* ' ' Skąd
mnie pan

^yanjg^^^ędziałem, to mniejsza — dziennikarz zlekceważył to 
na 2a.. Musiałeri jeanak z panem pomówić, więc odważyłem 

ZeaO’1Vani“^ cie tego miejsca... — dokończył już ze zwykłym za-

* tym... — stwierdził lekceważąco sierżant. ~  
gada6-> ' yst%Pmy do rzeczy. O czym to brat chciał ze mną oo-

sprawachstolik Ale przede wszystkim o panu Baczmarza
a podeszłą kelnerka. Sierżant zdecydował sie na nataś-Pikj ^

natomiast brat Rufin ograniczył się do szklanki 
v  z ‘2y które i już siedział. Kiedy zostali sami. Poszwa sny-

C‘ZvżbvVm zdziwień em-
by} naszet uwagi?

•j to zash m •S!Ę- xvart i to bardzo. Zresztą sa i inni, którzy 
'Vagi... Ugu3̂ . Z różnych powodów, ale też l różnego rodzaju

Sî  ze rnns? t6go stt>nnia, że uważał brat za konieczne spotkać
Tak

Nie

i^ 0 tego stopnia. Tym bardziej że przecież ustaliliśmy, 
moje informacjo uzyskam w razie potrzeby pań-

B "■ nuvecz^’ taka ugoda miała miejsce. A zatem uważa 
aczrpJrę?‘°)a pomoc jest potrzebna? A zwłaszcza jeśli chodzi o

od
gdyżi n f w i ę c  od wykonania mojej części ugody, zatem 

bvł \  Otóż skupiłem uwagę ha osobie tego człowieka.
Wszelkie więc dal- 

interesowały. Skutkiem tego

szybkę udało mi się stwierdzić, że utrzymuje on stały .kontakt i 
to n>e tylko handlowy z Edytą Rotmam..-

— Poddał go pan obserwacji? z pewnym' zaciekawieniem 
spytał sierżant.

— Skoro pan jej zaniechał... — brat Rufin obrzucił sierżanta 
niepewnym spojrzeniem jakby wystraszony własną śmiałością.

Poszwa istotnie zmarszczył brwi, ale nie skomentował tej uwa
gi, lecz soytał spokojnie:

— I cóż ona bratu dała?
— Przekonanie, że Baczmara utrzymuje z ta kobieta nie tylko 

stosunki handlowe Zdarzało się, że opuszczał jej mieszkanie póź
no w nocy a nawet nad ranem...

— No cóż.. To bardzo przystojny mężczyzna'.
— I dlatego bardzo niebezpieczny... Zresztą z kolei Edyta Het

man też jest piękną kobietą i równie niebezpieczną.
— Brat ma taka o nie; opinię? Dlaczego? :
Palik zmieszał sie Spojrzał nieomal ż lękiem ną sierżanta i 

jakby pokonując jakieś wewnętrzne opory, odpowiedział z waha
niem:

— Pan liczy się tylko z faktami, a tych mi brak. W poprzed
niej naszej rozmowie chyba wspomniałem o tej chwili lęku ja
ka mnie naszła. To było tylko intuicyjne odczucie, wiec w pana 
przekonaniu zapewne bez znaczenia, ale mimo to upieram sie 
przy swojej opinii jeśli chodzi o ocenę tej kobiety...

— No dolarze, załóżmy, że ta opinia jest słuszna. Komu zatem 
mogą oni zagrozić?

— Otóż to Dochodzimy do głównego powodu mego pragnienia 
przeprowadzenia z panem rozmowy, zwłaszcza po poprzedniej, 
odbytej nie tak dawne z panem Żwirskim, którego uważam za 
swego przewodnika po tajemnych ścieżkach czarnej magii. Po
dzielił on całkowicie moje obawr i radził abym przekazał ja 
panu

— Kogo zatem One dotyczą?
— Właśnie osoby której — jak pan przyznał — nie poświecił 

pan większej uwagi. Oczywiście dlatego, że nie nadawała sie do 
włączenia do kręgu podejrzanych... Mam na myśli studentkę. No
rę Twonieką, której wybranym jest ów młody inżynier, Krzemień.

— Tak, przypominam sefcie, że już pan o tej parze wspominał. 
Istotnie, nie interesowała mnie ona, zresztą nie interesuje rów
nież nadal z przyczyn, które sam pan wymienił.

— Wspomniałem o nich, ale bynajmniej nie jako o podejrza
nych. Powodem mego niepokoju jest natomiast obawa, że następ
ną ofiarą może stać się la dziewczyna!

— Na czym, u licha, opiera pan te przypuszczenia?! — sierżant 
rzucił to pytanie z widocznym już rozdrażnieniem.

— Nie wiem czy pan pamięta moją poprzednią . wzmiankę o 
Ziomku? Przypomnę ją panu. Otóż nagle rozzłoszczony nazwał 
Baczmarę draniem a potem powiedział: „Najpierw sprzątnął mi 
sprzed nosa Tańską, a teraz robi ze mnie naganiacza na te dziew
czynę Krzemienia” !

— I ta jedna uwaga ta* pana zaniepokoiła? — nie bez drwiny 
spytał sierżant.

— Nic sądzę by pan nie wziął tej wypowiedzi pod uwagę — 
stwierdził spokojnie brat Rufin. — Zwłaszcza jeśli dowie s'e 
pan, że inżynier Krzemień właśnie otrzymał polecenie wyjazdu 
w teren j to co najmniej na dwa tygodnie!

— Jak widzę jest pan doskonale zorientowany, tylko czy we 
właściwym kierunku? — nie bez zgryźliwości spytał sierżant.

— Ale co z tego? Cóż ma wspólnego jego wyjazd 2 brata oba
wami?

— Jestem zupełnie pewny, że to Bacamara wykorzystał swoje 
znajomości ny go spowodować! W ten sposób usunął z otoczenia 
tej dziewczyny swego najgroźniejszego rywala i do pewnego 
stopnia opiekuna, ą więc największą przeszkodę w zdobywaniu 
jej względów Dlatego obawiam się, a obawy te podziela rów
nież i pan Żwirski, ze po Tańskiej następną ofiara będzie właś
nie ta dziewczyna...

— Zatem należałoby uznać, te  brat już wykrył sprawców 
śmierci Tańskiej, a także i poprzednich ofiar? — ironicznie spytał 
Poszwa.

— Czy chciałby pan poczekać aż fakty potwierdzą moje oba
wy? — * sarkazmem odpowiedział brat Rufin, po czym dorzucił: 
— Wątpię jednak by zdobył pan przedtem inne, dostatecznie 
przekonywające dowody, których domaga się pańska rutyna.

DALSZY CIĄG NA STR. IX
jego z J L ^ ^ n im  kochankiem Tańskiej

^  s !Omości mocno mnie interesom. . __________ _______________________________________ Î

Poziomo: 1) rasa psa pociągo
wego i myśliwskiego, 5) rzeka w 

i Zairze, 7) część zaklęcia używana 
; przez magików, 8) miasto w woj. 
ciechanowskim, 9) lekkie drapanie 
ciała pobudzające do śmiechu. 10) 
tropikalna roślina dyniowata 
wspak, 13) łyszczyk. 14) szlachetny 
trunek, 19) sezonowa cen, 20) pu
dełeczko, futerał, 21) zwisa ze 
stropu jaskini.

Pionowo: 1) kto popiera jakąś 
partię, choć do niej nie należy, 
2) drobne erganizmy roślinne uno
szące się na wodzie, 3) dodatkowa 
praca dla szybkiego i łatwego za
robku 4) kawałek tkaniny odcięty 
pod kątem ostrym, 5) stromy od
cinek trasy górskiej, 6) ciupaga, 
11) : |  3lenie błon śluzowych, 12) 
gra z kijem i piłką, 15) jacht Te
ligi, 16) duży ptak błotno-mocza- 
rowy, 17) łóżko na statku, 18) 
związek państw lub terytoriów.
 ̂ Czytelnicy, którzy w ciągu 10 

; dni od daty ukazania się numeru

H O R O S K O P
BARAN — (21.IIZ—20.IV)

Każdy potrzebuje czasem wspar
cia i pociechy, dlatego nie oka
zują zdenerwowania, jeśli ktoś 
wyciągnie do Ciebie pomocną 
dłoń. Jest dha potrzebna. Inaczej 
trudno będzie Ci się pozbierać. 
Przyjmij zaproszenie Lwa na 
wspólne spędzenia sobotniego wie
czoru. , y .. .y

t -  BYK -  (2UV-21.V)
Nawet najbardziej zagorzały 

wróg z czasem przestaje drażnić. 
Dlatego postaraj się wyciągnąć 
rękę do zgody i zapomnij o tym 
co było. Na pewno spadnie Ci ka
mień z serca. Szczęśliwy dzień w 
nadchodzącym tygodniu — czwar
tek. Znak szczególny Baran.

BLIŹNIĘTA -  (22.V-21.VI)
Trudno nawiązujesz znajomości 

z obcymi, ale tym razem przeła
miesz się i nie będziesz milczał. 
Nieoczekiwanie podczas rozmowy 
wyłonią się interesujące Was obo
je tematy. Dlatego skorzystaj z 
szansy jaką da Ci spotkanie w pią
tek. W pracy małe nieporozumie
nie niebawem się wyjaśni.

RAK — (22. V—22. VII) 
Pamiętaj o imieninach Strzelca. 

Liczy chociaż na kwiaty.. Pragnie, 
abyś odwzajemnił swoim zaintere
sowaniem jego starania. W czwar
tek wizyta krewnych choć nie za
powiedziana, ale miła. Uważaj na 
przeziębienia i nie lekceważ wska
zówek lekarza. Dobry dzień — 
piątek.

LEW — (23. VII—22.VIII)
Przeżywasz kryzys, ale popracuj 

nad sobą. z  pewnością Ci to 
przejdzie. Zawiodłeś się na kimś 
spod znaku Barana, ale musisz 
mu to wybaczyć. Sam zdaje sobie 
sprawę, że nie jest chodzącą do
skonałością. Weź się w garść i za
cznij życie na nowy rachunek.

PANNA — (23. VIII—22.IX) 
Będzie jak w powieści — ro

mantycznie, ciche rozmowy, spa
cery, westchnienia i spojrzenia. 
Uczucie przyjdzie sniespobzit-...

nadeślą * pod adresem redakcji 
(Płock. Stary Rynek 27) rozwiąza
nia na kartkach pocztowych z do
piskiem „Krzyżówka nr 1Q”, wezmą 
udział w losowaniu nagród książ
kowych.

ROZWIĄZANIE 
KRZYŻÓWKI NR 7:

Poziomo: 1) widmo, 5) gagi, 7)
dulka, 8) mięta, 8) laborant, 10) 
cewki, 13) szef, 14) krawat, 19) 
ruletka, 20) omam, 21) połajanka.

Pionowo: 1) wymoczek, 2) dręt
wota, 3) odaliska, 4) klub, 5) gaw
ra, 6) grand, 11) szatyn, 12) ofia
ra, 15) rumb, 16) wamp. 17) rai, 
18) olej.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 7 nagrody książkowe 
wylosowali:

1) ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, zam.
Proboszczewice 03-412

2) ALINA GRABARSKA, zam- 
09-408 Płock 10, ul. Borowicka

3) ZENON ANTCZAK, zam. Sło
ni i n, 09-455 Główczyn 
PB«5BSasaBEg»>aC2ĝ ^
Odkryjesz, że potrafisz jeszcze 
kochać, tęsknić i czekać, Stać Cię 
na wyrozumiałość i tolerancję. Pa
miętaj o zobowiązaniu wobec Wa
gi-

WAGA — (23.IX-23.X)
Pamiętaj o oddaniu diugu. 

Nadużyłeś czyjegoś zaufania i naj
wyższy czas, by zmienić niezbyt 
pochlebną o sobie opinię. W prą
cy bez zmian. Jeśli coś się zmie
ni, to tylko na lepsze. Sobota bę
dzie. dniem relaksu. Wyśpij się i 
odppezpij. Strzeż się Raka, nic 
,hie.: zawszę "jest ‘ Twoim przyjaciel 
lem.

STRZELEC -  (24.XI—2LX1D
Jesteś na rozdrożu, tuż przed 

podjęciem ważnej życiowej decy
zji. Przemyśl wszystko, byś nie 
musiał żałować pochopnie podję
tych kroków. W sobotę spotkanie, 
na którym Ci bardzo zależy. Bę
dziesz zaskoczony propozycją Wod
nika, n ie , zmarnuj jej. Ureguluj 
rachunki.

KOZIOROŻEC — (23.XII—20.1)
Staraj się sam polubić siebie, 

jeśli chcesz aby inni Cię polubili. 
Masz przecież wiele zalet charak
teru, które są cenne i dostrzega
ne. Więcej wiary w siebie i we 
własne możliwości na pewno się 
przyda. Zazdrosny Baran spogląda 
w Twoją stronę. Dobry dzień — 
środa. .

WODNIK — (21.1—20.11)
Przechodzisz trudny okres. Ucie

kanie do innych zajęć niewiele 
pomaga, ale czasem trzeba uciec 
się do takich sposobów. Zwłasz
cza, gdy nadchodzące dni nic lep
szego nie wróżą. Pozostaje nadzie
ja, że jakoś się to samo złoży. W 
sobotę nie zapowiedziana wizyta 
Barana poprawi Ci humor.

RYBY — (21.11—20.III)
Jesteś uparty i zawsze prag

niesz osiągnąć to, co zamierzałeś. 
Nie ponosisz porażek, bo to nie w 
Twoim stylu. Teraz wszystko się 
odmieni i poniesiesz klęskę na kil
ku frontach. Nie zepsuje Ci to jed
nak humoru. Wizyta Skorpiona 
będzie podtrzymywała Cię na du
chu.

PORADY PANNY ADY
NIE MOGĘ PRZEKONAĆ 
RODZICÓW

Droga Redalccjo! Nie sądziłam, 
że będę zmuszona do Was pisać 
i prosić o pomoc. Zawsze sobie 
radziłam ze wszystkim. Odkąd po
znałam Roberta moje konflikty z 
rodzicami stały się coraz częstsze. 
Oboje jesteśmy już dorośli, ma
my po 22 lata, pracujemy. Chyba 
tylko z konieczności mieszkamy u 
swoich rodziców. Po prostu nie 
stać nas na wynajęcie mieszkania, 
czy nawet pokoju.

Dopóki Robert nic nie wspomi
nał o ślubie, wszystko układało 
się dobrze. Rodzice pozwalali mi 
wychodzić do kina, kawiarni. Cza
sem tata rzucił mi ,,stówę” na 
bilet. Teraz atmosfera w domu 
jest nie do zniesienia. Mama wi
dzi w Robercie tylko jego wady, 
a ja go kocham takiego jakim 
jest. Nie chcę rozstać się z nim. 
On też mnie bardzo kocha j sta
nowimy dobrą parę.

Co mam zrobić? Kocham rodzi
ców i nie chcę sprawić im przy
krości. Rodzice Roberta bardzo 
mnie lubią, ale mieszkanie ich 
jest o wiele mniejsze od naszego. 
Mimo najszczerszych Chęci po ślu-

W  ■
bie nie możemy u nich zamieszr 
kać. Starałam się rozmawiać z ro
dzicami i prosiłam, aby przynaj
mniej na jakiś czas pozwolili nam 
zamieszkać razem. Usłyszałam od
powiedź: — Nie ma mowy.

Kiedyś babcia mi powiedziała, ż« 
moja mama była w ciąży i teścio
wie nie 'chcieli jej za synową. 
Wylała morze łez zanim dopro
wadziła tatę do ołtarza. Dlacze
go nie może mnie zrozumieć?

JOLA
Od Ady: Dziwię się bardzo, że

rodzice nie chcą zgodzić się na 
Twój związek z Robertem. Jesteś
cie już dorośli i w zasadzie decy
zja. należy do Was. Tym bardziej 
powinna to ‘ zrozumieć mama. Tak 
jak napisałaś, kochasz rodziców 
i nie ■ chcesz nie zrobić wbrew ich 
woli. Dobrze to o Tobie świad
czy i rodzice winni to docenić. 
Zwróć się do babci, może _ ona 
przekona rodziców. Chyba że z 
czasem sami zmienią zdanie.
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PROGRAM I

35.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.40 Program dnia
9.43 „To się może przydać”
10.00 „Dynastia”
10.50 „To się może przydać” 

Cz. 2
13.05 „Kwadrans na kawę”
11.20 Film dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna
12.15 Agroszkoła
12.50 Film dok.
13.20 Fizyka

' .33.50 „Co, jak i dlaczego?”
34.00 Chemia
14.35 Telekomputer
14.55 Przygody kapitana Re- 

tno
13.15 Sezam
15.30 „Świat chemii”
13.00 „Co, jak i dlaczego?” 
lOflO Program dnia
18.15 „Tik — Tak” oraz film 

E serii: „Dehnis — Zawadiaka” 
(3)

16.55 Język ang. dla dzieci 
(12)

17.15 Teleexpres3
17.35 „Królik Bugs przedsta

wia”
18.00 Największe wydarzenia

XX wieku
19.00 „Narodziny -firmy”
19.15 Dobranoc „Mały ping

win Pik —. Pok”
19.30 Wiadomości
20.05 „Dynastia”
21.00 Studio publicystyczna. 

Jedynki
22.15 Dyskoteka z zespołem 

„Bajm”
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 Family Album — amery

kański kurs języka ang.
23.25 „Siódemka” w Jedyn

ce »
PROGRAM n

7.30 Panorama
7.40 „Rano”
8.00 „Telw.zja biznes”
8.15 ,.Denver — ostatni di- 

nazaur” '41)
8.40 „Świat kobiet”
9.00 Program lokalny
9.30 „Rano”
3.40 „Pokolenia” -  v . •
10.00 CNN ń, /"! ..... ' : , ;
10.35 Język franci1., i (18)
10.43 Dr Anatolij Kaszpirow- 

cki —
11.25 „Rano”
15.45 Powitanie
15.50 „Denver — ostatni Di

nozaur” (41!
13.15 Sport * • i . ’ V ".i.
18.30 Panorama
16.40 „Na morskim szlaku” ‘
17.05 Przegląd Kronik Fil

mowych
17.40 Moja modlitwa
18.0,0 Program lokalny
18.30 „Pod wspólnym da- 

ehem”
19 00 „Pokolenia”
19.20 „Rozmowy o Rzeczynie-

pospMitei*'
19.30 Język ang. (21)
20.00 Wielki sport
20.30 „Koto skołowanych”
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 „Kotka na rozgrzanym 

blaszanym dachu”
22.00 „Julia i Julia” — film 

fab. prod. wł.. (rok prod. 1987 —
95 min.)

23.35 „Piwnica pod Barana
mi”

24.00 Panorama

PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.40 Program dnia
4.45 „Głowa do góry” :
10.00 „Jęk cudne są .wspom

nienia”
11.00 „Głc.wa do góry” cz. 2
12.00 Wiadomości
12.10 Prć-gróm dnia
12.15—-16.10 Telewizja Eduka

cyjna
12.15 Agroszkoła
12.45 Fałszerstwa historii
13.15 Polacy w Wehrmachcie
13.45 Obok nas
14.05 Kawaleria II Rzeczypo

spolitej
14.35 Kluib encyklopedii II 

wojny światowej
14.45 „Więzień numer sie

dem”
15.15 Sensacje XX wieku _
15.45 Uniwersytet Nauczyciel

ski ■
16.10 Program dnia
16.15 „Latający Holender”
16.45 Kino nastolatków: „Wy

chowawca” •
17.15 Telaex>press
17.35 „KI nika zdrowego czło

wieka”
18.00 Serial filmowy
18.30 „Rewizja nadzwyczajna”
19.15 Dobranoc: „Niesforny

misiaczek”
19.30 Wiadomości
20-0.5 Studio sport — Sigma 

Ołomuniec — Real Madryt
21,55 „Reflex”
22.10 „Rozmowy z Nikode

mem”
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 „Daleko cd , szosy” (1) 

— „Szpaki” — serial TP. (7. 
ode. r prod.. 1976 — 75m in ) .

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 „Rand”

8:09 „Telewizja bizne**
8.15 „Ulisses 31”
8.40 „Świat kobiet”
9.00 Program lokalny
9.30 „Rano”
9.40 „Pokolenia” ■
30.00 CNN

, 10.15 Język niean. (21)
10.45 „Rano”
15,43 Powitani® ,,
15.50 „Ulisses 31” ,
16.15 Sport
16.30 Panorama
16.40 „Ekostreą”
17.00 Losowanie gier liczbo- 

• wych Totalizatora Sportowe
go

17.03 „Era nuklearna” (9)
13.00 Program lokalny
18.30 „Alio, alio”
19.05 „Pokolenia”
19.30 Język ang. (51)
20.00 „Druga 6trona raju” (1)

— serial prod. angielsko-su- 
st palijskiej (r. prod. 1892 4 ode.
— 51 min.)

21.00 Panorama
21.30 „Ekspres reporterów”
22.00 Teatr „Dwójki”
23.40 Pasm o hi permu! time- 

dlalne Marcina K.
24.00 Panorama

liii
PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.40 Prograrp dnia ” . ' . '
9.45 „Przyjemne z  pożytecz

nym”
10.00 „Gliniarz i '  prokurator” 

C5)
10.50 „Przyjemne z pożytecz

nym” cz. 2
11.05 „Sto lat”
11.35 „Żołnierz nieznany”
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna
12.15 Agroszkoła
•12.50 „Cudowna planeta”
13.40 „G.nąca przyroda” (11)
14.15 Mieszkamy w, Polsce
14.40 „Co, jak i dlaczego”?
14.50 Zwierzęta świata
15.45 Przez lądy i morza
26.10 Program dnia
16.15 „Kwant”
17.15 Teleexpress
17.35 Magazyn katolicki
18.00 Serial filmowy
18.30 „Wild America” — film 

dok.
19.15 Dobranoc „Dziwny świat 

kotą Filemo-na”
19.30 Wiadomości
20.05 „Gliniarz ,i prokurator” 

(5)
21.00 „Pegaz”
21.30 yTełemuizak”
22.05 Studio publicystyczne 

Jedynki
22.45 Wiadomości wieczorne 
23.60 Program., rozrywkowy ..

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.40 „Rano”
8.00 „Telewizja biznes”
8.15 „Nowe przygody He- 

-Mana”
8.40 „Świat kobiet”
9.00 Program lokalny
9.30 „Rano”
9.40 „Pokolenia”
10.00 CNN
10.13 Język ang. (21)
10.45 „Rano”
15.45 Powitanie
15.50 „Nowe przygody He* 

-Mana”
16.15 Sport
16.30 Panorama
16.40 „Album ziemian kalis

kich”
17.05 „Lourdes” ~~ film dok.
17.30 Film dok.
18.00 Program lokalny : ,
18.30 „Zrobiła się piątka”* (4)

— serial ó1.;'
19.00 „Pokolenia”
19.20 Jaka Konstytucja
19.30 Język fran. (17)

,20.00, Więlki .spórt ;,
20.30, „Pomiędzy” ;
21.00, Panorama
21.30 Sport '
21.40 „Bez znieczulenia”
22.00, „Pożegnaj się Maggie - 

Cole” —. film prod. USĄ, (r. 
pr • d. 1972 — 71 min.)

23.10 Krzysztofa Skarbonka 
pokaz , magiczny 
■ 23,30 „Tym co pod wiatr”

24.00 Panorama

mm
PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne '
9.10 „Domowe przedszkole”
9.40 Program dnia
9.45 „Szkoła dla rodziców”’
10.00 Serial filmowy
11.00 „Szkoła dla rodziców”,

cz 2 . , .
12.00 Wiadomości 
12 10 Program dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna :
12.15 Agroszkoła
12.45 „Ekstra” —, serial dok.
13.25 Muzeum XX wieku .
13.45 „ABC ekonomii”
13.55 „A l. Kibla”
14.25 Tęleplaśtikbn
14.40 „ABC eknoorni.j” .
14.59 Jeśli ńie Oxford,. to co?
15.10 Telewizja Edukacyjna 

, zaprasza',
loî O Szkoła, żon - •
15.40 Uniwersytet nauczyciel

ski' ,
16.10 Program dnia '
16.15 „Ciuchcia” , .. s

■ 17.05, Język apg.' ,ćla .dzięęi . „
17.15 Teleexpręss ■ "
17.35 „Laboratorium” . ,
17.55 „Za. kierownicę”
18.00 „Dziedzictwo • 'Gulden--

burgmr” (1) — serial prod. 
tulem.' (16 ©de. —■ -r.- prod. 1986 
— 46 min.)

18.45 „Loża”
19.13 Dobranoc „Bouli”
19.30 Wiadomości
20.05 : Serial filmowy
21.05 „Polskie Zoo” Gpowtó- 

rznię)
21.20 Magazyn 60/90
21.50 Studio publi cystyczn a

Jedynki
22.13 „Raport”

fh a rM i

■ •45 Wiadomości 'wieczorne
23.00 „Siódemka” w Jedynce
24.00 „Noc z gwiazdami” —- 

program rozrywkowy' ze: Szcze
cina (120 min.)

PROGRAM II
7.30 . Panorama
7.40 „Rano”
3,0.0 „Telewizja biznes”
8.15 ' „Pif j Herkules”
8.40 „Świat kobiet”
9.00 Program lokalny
9.30 „Rano”
9.40 „Pokolenia”
10.00 CNN
10.15 Język ang. (51)
10.45 „Rano”
13.-15 Powitanie
15,50 „Pif i Herkules”
16.15 „Z .kart . krakowskiego 

archiwum”. (4)
16.30 Panorama
16.40 „Benny Hiił”
17.05 „George Bernard Shaw” 

t.— film dok.
18.00—21.00 Program regional

ny
21.00 Panorama 
21:30 Sport
21.40 „Parnell” (3)
22.35 „Benny Hill”
23.00 Non stoo kolor — kon

cert Simply Red
24.00 Panorama

S o b o t a

PROGRAM I

7.30
Program
„Wieści”

dnia

7.55 «Wszystko « działce”
S.20 „Rynek agro”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Ziarno”
9.35 „5 -  10 — 13” ;
10.30 Język ang. dla dzieci
10.35 „Wojownicze żółwie Ni-

■ ®ja”
11.00 „Świątynie przyrody”
11.30 ~Z Polski rodem”
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Paryż” — film dok.
13.00 „Kocha, lubi, szanu

j e - ” i
13.30 „My i świat”
13.50 Skarbonka Jacka Ku

ronia
14.00 Walt Disney przedsta

wia: — „Kacze opowieści” — 
„Przygody Davy’ego Crocketta”

15.15 Telewizyjny Teatr Roz
maitości — John B. Priestley 
„Próba czasu”

16.15 „B utik”
16.40 „Czas rodzin”
17.15 Teleexpresś
17.35 Magazyn Paryż — War

szawa ' , ' ’ ",
18.00 Film fab.
18.50 „Z kamerą wśród zwie-

■ rząt” ' ; >■
19.03 Dziennik dla, dzieci
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie Zoo”
20.20 ^Niebezpieczne" związ

ki” — film fab. prod. USA,
. ekranizacja powieści Chaldero- 

sa de Laclos (r. prod. 1988 — 
120 min.)

22.20 Przegląd wiadomości
. tygodnia' ■ ' , ,, ‘ ,

22,33. v,Kariery i. bariery”
23.35 Sportowa ’ sobota
24.00 „Siła Magnum” — film 

sensacyjny, prod. USA (r. prod. 
1973 — 124 min.)

PROGRAM U

7.30 Panorama 
7.33 „Kaliber”
8.00 „Rano”
8.20 „Historia cyrku”
8.45 „Ona” .
9.10 Publicystyka kulturalna
9.40 „Tacy sami”
10.00 Film dok.

■ '10.30- „Magazyn przechodnia”
11.00 PKF
11.10 Akademia polskiego fil

mu ,łDo widzenia, do jutra” (r. 
prod. 1960 — 82 min.)

13.00 Zwierzęta świata
13.30 „Seans filmowy”
14.00 Video sport
15.20 „Rody polskie”
16.00 Program dnia
13.05 .,6 z 49”
18.25 Losowanie gier liczbo

wych Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 ..Za eh wi lę dalszy c; ąg 

programu”.,,
17.05 „Nędznicy” (il). — se

rial prod. fran. wg powieści 
Wiktora Hugo (4 ode. r. prod. 
1983)

18.00 Program lokalny 
1:8,30 ..Telegielda”
1%:20,'_GOŚĆ iD^Ójki i;,';;;-;

18.30 Gąleri« Dwójki ;
20.00 ‘„Muzyka, impja :Kril£^ćM
21.00 Panorama
21.30 „Camerata 2”
22.29 ..Człowiek' z hotelu 

Rltz” (1) _  serial'prod. USA 
(r. prod. 1988 •— 4 ode.)

23.20 „Gwiazdy. światowego 
jazzu”

24.00 Panorama
0,10 Gwiazdy światowego jaz

zu cz. 2

131.30 Gokim Dwójki [aii. 
2L40 „Cigalon” — fil® 

prod. fran. ,
23.10 Program artystycZw

■' 24.00 Panorama

PROGRAM I
7.33 Program dnia
8.00 Rolnictwo na świeci-e”
8.35 „Notowania”
9.00 „Teleranęk”
10.00 Język ang. dla dzieci
10.05 uOiperacja Mozart” (3)
10.30 „Rzeka Żółta” (2)
11.20 Telewizyjny koncert 

życzeń
11.50 „Szkoła pod żaglami”
12.20 „Tydzień”
13.00 Teatr dla dzieci: An

drzej Maleszka. Ballada o Ka- 
si- i drzewie”

14.00 W Starym Kinie
15.30 Studio sport
13.30 „Pieprz i wanilia”
17.15 Teleexpress

. 17.35 „7 dni — świat”
18.05.. „Pąradise : — znaczy 

ra j” (10)
19.00 Wieczorynka — Walt

Disney, przedstawia „Chip i Da
le” .. '  .

19.30 W.adomości '
20.05 ^Rodzina Straussów” (1)

— serial prod. USA (r. prod. 
■1991. 12 qdg,)
’'21.05■'Sportowa rii‘e:dżiela 
21.85 Kabaret Olgi Lipińskiej
22.25 Filih animowany' dla 

dorosłych
23.00 Program muzyczny

PROGRAM II

7.30 „Przegląd tygodnia”
8.00 Film ■ dla; niesłyszących 
o.35 Słowo na niedziele
9 00 Powitanie,
9.10 ..Rebusy”
9.30- Program lokalny
10.30 „Ulica Sezamkowa”
11.30 „Róbta co chceta”
11.50 Zwierzęta wokół nas
12.20 „Fedora i kapłanki”
12.40 Podróże w czasie i

przestrzeni
13.30 Magazyn Moto
14.00 „Klub Yupiess?”
14.25 Studio sport
13.10 „Spiecie”
15.25 Kino familijne: „Nonnl

Mannii” (6 — ost.)
16.15 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Minilista przebojów”
17.10 Program rozrywkowy
18.10 „Bliżej świata”
19.00 Laureat .
20.00 „Godzina szczerości”
21.00. 1‘ąnorama,

PROGRAM I

13.30 Wiadomości
13.40 Program dftia
13.45—16.10 Telewizja ^

eyjna ...
13.45 Język francuski k
14.25 Język niemiecki ^
15.00 Język angielski rijel'
15.40 Uniwersytet naUcZ- 

«ki — prezentacje
16.10 Program dnia
15.15 „Luz”
17.15 Teleexpress
17.35 „Antena” -ffld*
18.00 „Alf’ — serial, y 

USA '
18.30 „Kraje, narody,

rżenia” pfi
19 00 „Zielona linia” ^ 

red. rolnej )(
1.9.15 Dobranoc „Reksio
19.30 Wiadomości P'
20.05 Teatr telewizji

deusz Słobodzianek tfP
Pekosiewicz”, reż. Mikoifj3;te” 
bowski.wyk.: Mariusz ■
nik. Jarosław Pilarski , .

22.00 „Leksykon polski 
zyk; rozrywkowej”

22.45 Wiadomości ^
ne „ ^

23.00 „Śmiertelna 
film fabularny prod. 
klej

0.25 „Zdobywczym 
— „Pacjentka” wg M. Zo^ 
ki

PROGRAM II

16.30 Panorama
16.40 „Sonda” — '

tajemnica” '
17.10 „Artysta i jego ŚW> ^  

„Rafael” (2) — serial 0̂ 
prod. ang. •

17.40 „Ojczyzna — 
na” — „Co to jest CzSm

13.00 Program lokalny
18.30 „Biuro, biuro

„Urlop w sierpniu” —
19.20 Fotel Dwójki
19.30 Język niemiecki
20.00 Wielka piłka ^
20.30 „Sąsiedzi” — repor̂
21.00 Panorama,
21.30 Sport )(
21.40 „Przegląd tygodni* ^
22.00 Non stop kolor ^

dokum. prod. USA ^
23.45 Studio przegląd P:°S 

aktorskiej — Wrocław 
v 24.09 Panorama

(im iB
o  ' •: ■. ó'-.

'btkoZOUJLCSZ,

DALSZY CIĄG ZE STR. II

— A ;ta„ Rbtmąą? — Poszwa pominął tę ostatnia' uwagę dzien
nikarza. —•Przecież brat stwierdzał, że Baezmara utrzymuje z 
nią bliższe stosunki. A zatem czy mimo brata negatywnej oceny 
tej kobidty, jej' właśn ®"w pierwszym rzędzie nię grozi niebezpie
czeństwo. "jeśli już przyjmiemy poczynania Baczmary jako ko- 
lejhe zagrożenie? •
_ — Nie biorę tej ewentualności pod uwagę z powodu wrażenia 
jakie na mnie wywarła, a instynkt czasami więcej jest wart, niż 
logiczne rozumowanie. Jestem wiec posłuszny głosowi, który prze
strzega <mnia przed tą kobietą.:. Ona sto i; po drugiej ■stronie gra
nicy jaka nas dzieli, pochodzi % tamtego kręgu zła... , .

— Złości mnie brat tą swoją gadanina! — obruszył się sierżant 
z pozorną śarzerpścią, cheć brat Rufin nie był w pełni przeko
nany, cźy ,w ten sposób; nie chce zamaskować w łasnej' rozterki 
Tym bardziej że Po krótkim wahaniu jego partner dorzucił: — 
Jeszcze gotów jestem sam w to uwierzyć! Po co jednak Baezmara 
dokonuje _ tych wstępnych zabiegów i to ze sporym ' nakładem' fa- 
tygf. zamiast działać przy pomocy bardziej brutalnych środków, 
jak. chociażby porwanie?!

— Aby najpierw zdepraw ow ać ofiarę i w ten snosób uczynić 
•ją w pełni godną uczczenia tego, komu zostanie złożona.

.— A niech to grom spali! .— już wyraźnie .'rozzłościł-się sier
żant. — Ja  „doprawdy, tę całą gadaninę dam sobie wmówić!

Brat Rufin nie zwrócił jednak uwagi na ten kolejny odruch 
protestu, gdyż pochłonięty własnymi myślami:

— Ciągle, jednak chodzi mi, po głowie myśl,, gdzie też odby wa
ją oni swoje praktyki?

Poszwa milćzal chwilę1 •widać- 'rozważając, wreszcie- -przyznał 
niechętnie: <■
■ — Ja , także już ■ had tym *lę zastanawiałem, , nie hez twego 

wpływu, bracie... <
—. Tego rodzaju informacja byłaby dla mnie ogromnie cenna 

3 ożywieniem oświadczył Palik. — Więc. jeśli, ma "pan jakieś

, : Ba, ale wówczas zdradziłbym bratu jeden z istotnych szcze
gółów śledztwa. :

— Ma pan skrupuły? Przedeż obaj’ zdążamy d« ; tego• samego
celu'. 1 , ' : : ' i.' . ’ " '

■ . — Dobrze, dobrze... P rosię mnie nie kantować!- Otóż znalazłem 
W papierach r-zicżgońia rsęhunek z4 elektryczne światło, przy 
: czym adres wymieniony na nim nie był ani jego warsztatu-, ani, 
mieszkania ■ \

Jaki ta - ad r e f ? ,

Wyspiańskiego 15. Jest to chyba dawny browar. Budynki 
zniszczone i stoją puste, aie piwnice wynajmował Dzieżgoń.

— Tc cenna dla mnie wskazówka. Dziękuję panu!
..— Eą;ę,4%i bo istotnie- służymy, jednej sprawie. Niech brat 

pisze też j numer mego służbowego telefonu, na wypadek ' f  
będzie znów. mnie potrzebował. ' „

Kiedy już s tę żegnali, brat Rufin nie patrzac na sierżafl' 
mruknął: _ ^

— Może byłoby jednak debrze ściągnąć tu tego Krzemienia?- 
bardzo utrudniałoby Baczmarze realizację jego zamiarów...

— Zobaczę co da się zrobić. A także zwrócę na niego wie’-:”
uwagę. .

Następnego dnia już a samego rana sierżant Poszwa złożył P", 
jorowi szczegółowy meldunek z odbytej rozmowy. Ten wy» ,̂ 
chał go nie przeszkadzając. Kiedy zaś sierżant zamilkł, nie orze^j 
wał milczenia. Sięgnął po fajkę, nabił ją, potem wolno zapal'1 
dopiero do stwierdzeniu, że dobrze ciągnie, odezwał się

— O szczegółach jeszcze pogadamy, mości Poszwa. Pizede w=2% 
stkim chce bowiem zwrócić 1 waszą uwagę, że nie zawsze ści&'i 
cie miodek z właściwych kwiatów,! Wydaje md się. że ten br^ż 
srek jęst łepską; robotnicą niż ty, mój drogi... Nie oceniam jedij^ 
j eg o .bsobiistych, przekonań 'czy wyciąganych z nich wnioskw’ 
choć -muszę przyznać, że są warte uwagi. Nawiasem zaś mów*8.j 
wyjaśnienie togo ci o mr, iern a n e g o udziału w wysłaniu Krzemie'51,, 
w teren biorę na- siebie, więc nie traćcie na to czasu. Natom'3’j 
war tą abyście sami obejrzeli ten browar a nie ooierali się na 
lacji Humańskiego, która wydaje mi się zbyt uboga. A tak v 
ogóle, to przestańcie wyręczać się tym zakonnym dziennikarz^' 
a bardziej wytężcie własne siły.

Nie są one zbyt duże... — nieco zgryźliwie stwierdził 
ża.nt. — Mam do dyspozycji tylko dwóch ludzi, którzy nie odPa 
ożywają, a i sarn macham skrzydełkami jak mogę. ' ..

— Nie potrzebujecie mi tego wypominać! Dobrze wiecie ja#'*.
mamy brak: w obsadź:-e etatów. Ale to jeszcze nie powód, 
sięgać no zakonna pomoc. .

Równie dobra, a nawet lepsza niż ta, z której k o rzy sta j 
Toteż uważam ją za-cenną' i  wartą wykorzystania. Tyra bard2' ,̂ 
ze ten braciszek minuj pozorów niezguły, to niegłupi jegomość 
rzucił sierżant z nieznacznym uśmieszkiem. t ’i,

— Chytrość godna raczej ubolewania niż pochwały — burid13 
major zauważywszy ten uśmiech., — Ale to wasza spra"’3’. 
Abym tylko widżia-ł rezultaty, - a zwłaszcza ni-ę żałował, że ^ , 
wierzyłem właśnie wam prowadzenie tego śledztwa, a nie k-tó^ 
mus z  Oficerów. Gcen.ałem bowiem, że wasza rutyna więcej 'W'3, 
ta^ niż ich młodzieńczy zapał. Wolałbym więc tego nie żałow^',

.V rezultacie wychodząc z gabinetu szefa sierżant doszedł 
przekonania, że zamiast zwykłej odprawy, odbył raczej tak 
ne spotkań’® na dywaniku.

« <> *
W dwa dm po owej pełnej przygód wycieczce, późnym 

ludnaem zadzwonił telefon. Po usłyszeniu sygnału cd razu, z 
pełną pewnością wiedziała, czyj głos usłyszy za chwilę. Nieźli" 
wiła ^się więc, kiedy przekonała się, że istotnie był to Baczm^fJ

— Poznaję panią po głosie — odezwał się wesoło, nie pod tr^  
mując poprzedniej, poufałej formy. — Dzwonie bv d-owisdzisć 
czy moja wskazówka okazała się przydatna? Znalazła pani s*'° 
je towarzystwo?

Owszem, dziękuję panu... — odpowiedziała zimno. ,
—-Bardzo się cieszę! — zapewnił ją ?, ożywieniem. — N5 ,, 

nnast przykro mi, że ze słuchawki powiało zimnem. Czyżby 1)3 
dal bvła pani na mnie zagniewana? ,,
, — Zagniewana? — spytała z akcentem zdziwienia. — Być m°V 

gmewałabym się gdyby zależało -mi na panu, ale trudno bym 
reagowała w stosunku de przygodnego znajomego. Po prostu Ą  
timąłem_ się ną dość pospolity mędki sposób zachowania, nie tf*- 
wspomnienia . - '

~  Strasznie mi przykro, że tak mnie pani ocenia —• głos 
mary zdawał rię tc-hnąć skrucha. — Doprawdy, nie zasługuje L 
ia.rC surowe potępienie! Przyznaję się do braku opanowania, *, 
mech mi pani żpchce uwierzyć, że naprawdę byłem pod w r^ 8, 
n' f nli..'paru ukbku! Po pr ostu uległem pragnieniu serca. pragO1̂

. * hoczuc pandą przy sobie, jej oddech na twarzy zaP3'|,
wipsow, ciepło ć'.ała... Błagam więc. Noro, nie obarczaj mnie 
ną za brak opanowania, bo winę w istocie ponosi twój czar. 
ry mnie wówczas opętał! . , i
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