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NOCNY PATROL
E 7  poprzedzająca ostatnią 
I*j sobotę karnawału, była dla 
* *  Jełniących ■'■służbę funkcjo- 

lariuiszy policji w zasadzie 
spokojna. Rutynowe czynności, 
związane z wyznaczeniem patroli, 
a także -przydzieleniem poszcze
gólnych rejonów miasta do pene
tracji, nastąpiły w Komendzie 
Rejonowej Policji w Płocku tuż 
po godzinie 22. Ustalone też zo
stały kryptonimy wywoławcze dla 
oficera dyżurnego, my otrzyma
liśmy „07”, niczym w znahym se
rialu telewizyjnym. Z małą różni
cą jednak. Zamiast por. Borę wi
eża, w służbowym Polonezie u- 
siad! za kierownicą Rzecznik' Pra
sowy KWP w Płocku podinsp. 
Jerzy Gawroński, towarzyszył mu 
asp. Stanisław Sobczak.

Pierwsze pół godziny nocnego 
rajdu ulicami Płocka nie przynio
sło żadnych wydarzeń. Wkrótce 
potem wjechaliśmy w „przechod- 
niak” łączący ul. Kobylińskiego z 
ul. Ostatnią, zaniepokojeni infor
macją oficera dyżurnego, że znaj
dujący się już tam - patrol nie 
może dać sobie rady-z grupą zbyt 
głośno zachowujących srę* ' mło- 
rlzeńeów Na miejscu wysłucha
liśmy relacji, jak to stróże prawa 
bez. przyczyny atakują spokojnie 
idących sobie, ludzi, jak używają 
bez powodu pałek i gazu.

— Sześć razy dostałem pałką — 
tłumaczył 19-łatek. — O. proszę, 
na pewno mam ślady. A jak je
stem porażony gazem, to zaraz ca
ły się trzęsę...

Wszyscy młodzieńcy zgodnie

twierdzili, że. oni naprawdę nie 
rozrabiają, jedynie głośno śpiewa
ją. Zbyt wesołą grupę spotkaliś
my dwie, godziny później w „A- 
kapicie” i jak się ckazało, dobry 
humor im jeszcze nie minął. Pou
czeni o właściwym zachowaniu 
się, mocno już podchmieleni mło
dzieńcy dziękowali za lekcję wy
chowawcza.

Nieco później na ul. Tysiąclecia 
zatrzymany został nietrzeźwy /kie
rowca. Elegancki garnitur, jaki 
miał na sobie, mógł sugerować, 
że wraca z przyjęcia. Z pewnością 
był to ostatni jego powrót samo
chodem, gdyż wskaźnik alkoholu 

1,33 promila wykluczy go z ru
chu drogowego przynajmniej na 
jakiś czas.

Gdy odjeżdżamy już. z miejsca 
zatrzymania kierowcy,, w samo
chodowej radiostacji . usłyszeliśmy 
informację o „rozróbie”, wywoła
nej, przez wracającą z dyskoteki 
młodzież. W kilka minut znaleźli
śmy się w okolicach Smarty’sa 
przy ul. GierzyńskiegO.

Na bezpośrednią interwencję już 
było za późno, gdyż napastnicy 
zdążyli odejść. O przebiegu całego 
zajścia dowiedzieliśmy się "od bar
dzo zdenerwowanego właściciela 
Toyoty Catnry, a także od obec
nych na miejscu przechodniów. 
Informacje te uzupełnił już póź
niej .. ma komendzie sam pokrzyw
dzony.

— Szedłem z żon ą i dwójką 
dzieci od brata, z którym wypiłem 
pół litra — opowiadał. — Byli po
ubierani w skóry, chyba -jacyś

skini Dolecieli! nie wiadomo skąd 
,i zaczęli mufo bić i kopać. Ten 
pan nie chciał się angażować, 
mówił: co robicie? Kolega za
dzwonił na policję.

Ten pan, którym okazał się wła
ściciel Toyoty, miał rzeczywiści* 
powód do zdenerwowania. Zatrzy
mał samochód i widząc kopanego 
człowieka próbował interwenio
wać. Interwencja ta okazała się 
nieskuteczna, bowiem grupa na
pastników- skierowała swoją agre
sję nie tyle w jego kierunku, ile 
w kierunku jego lśniącego nowoś
cią samochodu. Posypały; się ka
mienie, powodując dwa wgniece
nia r.ia przedniej masce. Potem 
padły dwą§ strzały, zapewne z bro
ni gazowej, gdyż innej właściciel 
Toyoty posiadać -nie . powinien. 
Napastnicy uciekli, wybijając 
śmietniczką, szybę w Smartykie, a 
policjanci po penetracji 'terenu 
zatrzymali pięciu nastolatków-, 
którzy — co się okazało później 
w- komendzie — nie mieli nic 
wspólnego z całą awanturą. :

@ godzinie 0.30 sygnałem.: 
.07 — zgłoś, się dla 40”, naśz 
samochód został wywołany 
irzez oficera dyżurnego.

— Przy Petropo.Iu, od dwóch go
dzin chodzi samotne 'S-detńłę 
dziecko — usłyszeliśmy. — Pojedź
cie tam i sprawdźcie. . '

Nietrudno chyba wyobrazić so
bie nasze przerażenie...

Gdy błyskawicznie przybyliśmy
o

był
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na miejsce wokół srace;rui;
chłopca zgromadziło się kilku
s.owkarzy. Już na . pierwsizy
oka widać było, że jest to dZ
z rodziny patologicznej , oia c
tek chyba z zaburzeniaim i ■ w
woju, gdyż kontakt z niim

„rodzina, ,
tr;°r.alOych " ałwiei*niejszy stróż zdrowych tradycji, zasad 
.Jotv7rv,..„ rodzinnych, autorytetu rodziców, wiary, pa-

tak mówił o rodzinie Prvmas Polski, August

Słc%a ,

rodz^nn/^ myślą prze
to k ó w ^ * 0 sie ef°  sympozjum, 
go. mwę.i Mnyl.Z marca w saligo, MuJ,, “ marca w sali
\vyia,ś°ĉ ie sno*Łm Mazowieckię- 

S aDie by!o ^sja  
rodzj1̂ ,1 na temat pnarocJowe.i kon- 
v.-y 0 w w , »Prawa stanowioną 
Przpjf^ego kra?awie z  J'nT‘jatv- 
rod0L °^Ż  wm7n1u rGk 1994 został 
dv Roy  z”a<^°ey Międzyna-

Pi n,z?ci i R orizinn vch ’
*s*Vnj z nic^ e re r? c ia  była

todowegoPy^fego Komitetu Na- 
— — Marek Kośrni-

der przyjazd do Płocka uzasadniał 
możliwością prezentacji działalnoś
ci Stowarzyszenia Rodzin Katolic
kich, Szef SRK w Diecezji Płoc
kiej —- Kazimierz -Cieślik, jest jed
nocześnie jednym z wiceprezesów 
zarządu Komitetu. v : :

W naszym mieście gościło blisko 
40 przedstawicieli MUOR z róż
nych krajówk. Ff-aneji....Portugalii, 
USA, Kanady, Kuwejtu, Brazylii . 
Litwy, Łotwy Estonii. Białorusi 5 
in. Obrady, którym przysłuchiwali 
się rn in. wojewoda Jerzy Wsw* 
szcza fc i ,ks biskup Zygmunt Ka
miński. noprzedził wystęo zespołu 
..Dzieci Płonka”, jak zwykle : pełen 
pokoju, optymizmu i nadziei.

LUDZIE SILNI WSPÓLNOTĄ

Sesję otworzyła prezydent Mię
dzynarodowej Uhii Organizacji Ro
dzinnych, Portugalka Maria Tert-sa 
de Costa Macedo. Przedstawiła 
ideę i cele tej, działającej prak
tycznie od końca II wojny świa
towej, organizacji. Świadczy ona 
wszechstronną pomoc duchową i 
materialną rodzinom z całego 
świata. Prezydent MUOR zaskoczy
ło i wzruszyło tak serdeczne przy
jęcie .̂v Polsce i Płocku. Nasz gród 
nazwała nawet „sercem. duszą 
Polski” — Jesteście dla nas sym
bolem tych. którzy są jakaś na
dzieja na przyszłość i jednocześnie 
jakimś otwarciem s:ę. też na przy
szłość” — powiedziała. — Rodzina 
ięst dla nas największa wartością 
i wszystkich naszych członków i 
•?yr,ioaty^Aw#f,y n»?e?o świat?, łączy 
walka o jej dobro —• dodała.
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PIĘKNOŚCI Z III LO

^ A M S  Ż Y C I E  J E S T  S t O D K I E

ybory „Miss III LO”W  Płocku potwierdziły opinię, 
że każda impreza, przygo
towywana przez tę szkolę, 

jest gwarancją świetnej zabawy. 
Nawet jeśli coś nie wychodzi 
zgodn ie ze scenariuszem, w-i rdzą 
o tym tyiko organizatorzy. Fan
tastyczna atmosfera, spontaniczna 
reakcje publiczności, dowcipne te
ksty, a nade wszystko urodziwe 
(patrz zdjęcia) dziewczyny — tak 
jest zawsze.

Tegoroczne wybory miss wyróż
niała ed poprzednich konferan
sjerka w wykonaniu Agnieszki 
Chocimskiej i... profesora Krzysz
tofa Lorenca (nauczyciel wf). O- 
sobliwością była też niewątpliwie 
BARBARA JACHURA zwana 
Drugą Wielką z racji wybujałego 
wzrostu (2.41 m bez kapelusza, 
Barbarą spodobała się szczególnie 
fotoreporterom i publiczności, zgar* 
mając oba tytuły i priynależr <* 
im podarunki.

Basia była jedną z 32 startują
cych do tytułu dziewczyn.. Najlicz
niej reprezentowane były klasy I 
ale w starszych nie zabrakło od
ważnych i pięknych kandydatek 
Właśnie na tę okazję szyły strój 
własnego projektu — taki był je
den z wymogów konkursu. Poka
zały ?ie ponad.o ubrane wizyto
wo, wieczorowo i sportowo — w 
specjalnym układzie choreograficz
nym (tego też jeszcze nie było).

Trudno powiedzieć, co bardziej 
mobilizowało dziewczęta do walki 
— tytuł miss, czy korona, którą

Miss III 1.0 — Renata Szulc w koronie z „Argentum". DALSZY CIĄG NA STR. 3
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U stawa o kontroli podatko
wej, która weszła w życie 
7 lutego 1992 roku. wyodręb
nia kontrolę skarbową ja 

ko jedno z zadań ministra finan
sów, realizowane przez inspekto
rów zatrudnionych w Urzędach 
Kontroli Skarbowej. Podstawowym 
obszarem ich działania jest kon
trola nazywana w skrócie — po
datkową, badająca prawidłowość 
rozliczeń podatników z budżetem. 
Kontrola skarbowa ''zajmie .się tak
że nadzorowaniem wykorzystania 

rozporządzania mieniem stano
wiącym własność Skarbu Państwa, 
celowości i legalności wydatkowa
nia środków budżetowych oraz 
prawidłowości pobierania i obli
czania dotacji budżetowych. Pra
widłowość stosowania cen urzędo
wych i cen umownych oraz pra
widłowość obrotu dewizowego tak
że znajdzie się w gestii działania 
urzędników kontroli skarbowej.

DRŻYJCIE, BIZNESMENI!

PODATKI POD LUPĄ
P.O. dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Płocku — Kazimierz 
Listkowskii przedstawił szczegóło
wy plan pracy swoich inspekto
rów. Poddajemy go pod rozwa
gę wszystkim, którzy rozmyślają 
jakby tu trochę zmniejszyć swój 
podatek, podwyższyć cenę. Nic z 
tego, urząd czuwa!

KONTROLA PODATKOWA

kr,

Skarcą
l ;''̂ Vstorri Wybaczyliśmy bry- 

y^odka sńo tkanie w śalf 
Kultury MZRiPUl r  v ('lu'y MZltjj

, tuż' L ityńskiego. Tra
rH o,,8- w tei ^^ńaostw a woje- 

1ąg0,*py3 yyscypLnie spor- 
^  o 'L ,3 Wls-zek Brydża

------------* 3MwaaiS3iia*L<

'2LEMY ! KONTRY 0  PUCHAR „TP” S S S i S* J czyu w stanie wojennym. , Był
< • . . . ■ Wtedy studentem ekonomii'w Tb-

putera wymogła nasza redakcja, runiu. Zaczynał tak jak 'większość 
Zwykle wyniki były znane dupie- przyszłych brydżystów — od bry- 
ro po tygodniu. Myśląc jednak o dża towarzyskiego. Po studiach 
przyspieszeniu napisaliśmy w za- wrócił, do rodzinnego Bielska i tu 

, proszeniu . na turniej,' że zwycię- również trafił na grającą grupę,
: zcy będą znani następnego dnia. -którą składała się. z , małżeństwa 
\J  ty en mistrzostwach wyniki Trabszysów i dodatkowo z jego 
znarte ̂  były Tego samego dnia. O- pierwszego 'nauczyciela Jerzego 

• każałó ■ się, że wygrała para Grze- Maśzędy. Właśnie wtedy. 6 lat te- 
góra Górecki -z Sierpca i. Jacek inu, grali już na poważnie, star- 

■ Iwański .-zs Bielska. II miejsce t-owali w lidze, w turniejach. Je- 
przypadiO parze kutnowskiej Jan go partnerem był Maszęda, a po- 
PajiOr- — Andrzej Tybpra, a III te-m- Trabszys. 
pozycja wywalczona . została _ przez W tym samym czasie. w 'S ierp- 
płocczan Tomasza Brzuskiego i cu była: kOinkurencyjńa drużyna, z 
Lucjana Zarzycki ego; , zawodnikami, które j .spotykali się

Korzystając z okazji, tuż po na turniejach. Jednym z nich był 
wręczeniu dyołomów i pucharów Grzegorz Górecki, który po roz- 
przeż red. naczelnego „TP”, '— padnięciu, się zespołu zapropono- 
Ewę Jasińską, ' porozmawialiśłny z wab Iwańskiemu 1 wspólną grę.- 
Jackiem iWańskim reprezentują Ta współpraca rozpoczęła -się w 

'cym zwycięską parę. Z jego wy- sierpniu ubiegłego roku. Zagrali 
Oówiedżi dowiemy się wszystkie- razem i od razu zajęli 24 miej- 

ięa7. Do ó ^ ar „ . _ _ ,.  , ©ó 0 dwóch najlepszych - brydży- sce na 650 par w korespondencyj-
»tain'aula^ .ak nie K i61 Red- Ewa Jasińska wręcza pu- stftch w województwie płockim. nvch Mistrzostwach Polski To bvł

rezuhat radnych chary reprezentującemu najlepszą którzy właśnie 8 marca byli w- pierwszy sukces, który przypie- 
nip w  d.woch o- parę województwa Jackowi Iwań- takiej dyspozycji, by wygrać z czatował wspólne granie. Potem 

^ nośę jLr Dyly ujawnione, skiemu z Bielska. rywalami.
^ s ta n ia  z kom- Fot, St. Bąbiewlcz JACEK IWAŃSKI, obeem* pra- DALSZY CIĄG NA STR. i

S k ^ f e ^ ^ i z u j r ^ a z T S a -
4 0 DUcha.r - zwycięscy otrzy- 

0 ” ysodnika Płock ie-
•!3Ucha"

^  stariv w,aIczyiy 22 pary, 
J/fch ńoja^ij bywal<?y tu m ie-

dS I  się kiika n°-
p®iej
1 cln. °yc Trin->I •vve*ystKiun stu - gd pr2ek0,nają si{? I

sia<[ f i w7 S p o - r -t r ł  5 i?' .sbol&a

"'a,cz'rii ° " vy- k ł *°cv komputera;
17 rund czyli 

<Jby jyg ‘ wJZe. wyniki zna-

turnie|u Bielska, star-

Kontrola w zakresie opodatko- 
wania osób prawnych skoncentru
je się na badaniu prawidłowości 
naliczania oraz terminowego i rze
telnego _ wywiązywania się tych 
podmiotów ze zobowiązań w sto
sunku do budżetu. Inspektorzy u- 
ważnie przyjrzą się zwłaszcza 
zwolnieniom i ulgom z podatku 
dochodowego (np. z tytułu imw es - 
ty.cjd czy darowizn), także tym 
wynikającym.' z zatrudnienia przez 
podmiot gospodarczy inwalidów.

W związku z końcem „wakacji 
podatkowych” dla niektórych spó
łek wzmaga, się ostatnio przeka
zywanie dochodów na podatników 
korzystających z takich zwolnień. 
Zawierając z tymi. podmiotami ci
cha _ umowy przerzuca się. do, nich 
część lub całość dochodów, uni
kając w ten sposób opodatkowa
nia podatkiem dochodowym.
__ Kontrola w zakresie podatku 
dochodowego . od osób fizycznych 
i innych jednostek organizacyj
nych nie posiadających osobowości 
prawnej. Inspektorzy sprawdzą 
przede wszystkim prawidłowość 
wykonania zobowiązali podatko
wych. Pod specjalnym nadzorem 
znajdzie się działalność gospodar
cza prowadzona bez zgłoszenia o- 
bowiąaku podatkowego lub po do
konaniu jej pozornej likwidacji 
(głównie handel obwoźny, targo
wiskowy i uliczny). Urząd zainte
resuje rzetelność prowadzenia 
ksiąg podatkowych ze szczególnym 
zwróceniem uwiagi na ujawnienie 
faktycznych obrotów, zawyżani*

lęosztów działalności, fałszowani* 
ewidencji itp.

Zostanie także zbadana zasad
ność przyznawania ulg i zwolnień 
w podatku dochodowymi. Dotyczy 
ona przede wszystkim:

— przerzucania do podmiotów 
którym przysługują te ulgi, swoich 
dochodów;

— firmowania działalności gos
podarczej przez osoby zwolnione 
ze względu na wiek z podatków 
lub obowiązku prowadzenia ksiąg 
handlowych (dotyczy to głównie 
hurtowni).

— kontroli przychodów osób fi
zycznych uzyskujących dochody ze 
sprzedaży towarów sprowadzanych 
z zagranicy, które nie dopełniły 
obowiązku zgłoszenia wykonywa-

; nia działalności, a sprzedają zna
czne ilości tych towarów uiszcza
jąc jedynie opłatę skarbową.

Urząd Kontroli Skarbowej przyj
rzy się również podatkom obro
towymi. Szczególnej uwagi wyma
ga zwolnienie z podatku obroto
wego' towarów przeznaczonych na 
eksport. Niezbędna wydaje się 
kontrola dokumentów stwierdzają
cych wywóz za granicę towarów 
gdyż w’ wielu przypadkach są one 
sprzedawane w kraju, a podatku 
obrotowego nie płaci ani produ
cent. ani nabywca, który nie wy
eksportował towaru.

Inspektorzy skontrolują także 
import samochodów osobowych 
przez inwalidów, biorąc pod uwa
gę rodzaj, ilość i źródła finanso
wania tych zakupów.

PRZEKSZTAŁCENIA
WŁASNOŚCIOWE

Postępujący proces prywatyzacji 
gospodarki staje się dla wielu 
mniej uczciwych ludzi okazją do 
nadużyć, prowadzącym do strat 
Skarbu Państwa. Wiele podobnych 
zjawisk ujawniono w trakcie kon-
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NOWE RADY
W niedzielę 23 lutego 1992 r. Sławomir, 9. ŻURAWSKI Alojzy 

Odoyły się wybory uzupełniające Janusz, 10. SEKULSKI Wojciech 
do rad miejskich i gminnych w Andrzej, 11. SKOWROŃSKI Stani- 
Sierpcu, Gostyninie, Łęczycy, w sław, 12. PERSZYNSKI Czesław, 
związku z podziałem ich organów W wyborach do Rady Miejskiej 
wspólnych. Wybory przeprowadził- w Gostyninie wzięło udział 1.042 
na zostały w 47 okręgach jedno- osób na 13.613 uprawnionych. Wy- 
mandatowych, w tym 16 dla wy- brani zostali: 1. ZALEWSKI Ma- 
boru trzech rad miejskich i 31 rek, 2. WRÓBLEWSKI Stanisław 
dla wyboru rad gminnych oraz 41 Wiesław, 3. LATOSZEK Waldemar 
w obwodach głosowania. Lech, 4. KOZUBSKI Tadeusz, 5.

O funkcję radnego ubiegało się AUGUSTYNIAK Zygmunt Tadeusz, 
167 kandydatów (do obsadzenia 47 6. RZĄDKOWSKA Bożena. 7. JA- 
mandatów), co daje średnią na KUBASZEK Zbigniew Wacław, 
jeden mandat 3,55. Uprawnionych W wyborach do Rady Gminy w 
do głosowania było 59.337 osób, a Gostyninie wzięło udział 1.281 osób 
uczestniczyło w nim 5.028 osób, co na 8.699 uprawnionych. Do rady 
daje średnią 8,5 proc. Głosów waż- wybrano: 1. RUTA Ryszard, 2. 
nych oddano 4.908, tj. 98.2 proc., OLOBRY Krystyna, 3. RADZKI 
ważnych bez dokonania wyboru Zdzisław, 4. BARANOWSKI Jan, 
116, tj. 2,3 proc. i nieważnych 90 5. WOŻNIAK Leszek, 6. STĘPKA
tj. 1,8 proc. W 45 okręgach prze- Franciszek, 7. MATUSIAK Wtady- 
prowadzono głosowanie, w wyniku sław, 8. FRANK Jerzy, 9. ĆWIK 
którego zostali wybrani radni. W 2 Zdzisław, 10. KRYSKA Andrzej 
okręgach nie przeprowadzono gło- U. MICHALSKI Kazimierz, 
sowania z powodu zgłoszenia tylko W wyborach do Rady Miejskiej 
po 1 kandydacie (gmina Sierpc — w Łęczycy wzięło udział 675 wy- 
okręg nr_ 4 i gmina Łęczyca — borców na 11.923 uprawnionych, 
okręg nr 5). Do rady zostali wybrani: 1. O-

W wyborach do Rady Miejskiej RZECHOWSKI Andrzej, 2. MORU- 
w Sierpcu wzięło udział 595 osób ZGAŁA Janusz, 3. GRZYBOWSKI 
na 13.958 uprawnionych. W wyni- Jan, 4. URBANIAK Alojzy, 
ku głosowania mandaty otrzymali:
1. KRUK Jan Tadeusz, 2. SŁOMA W wyborach do Rady Gminy w
Adam, 3. PRACKI Kazimierz, 4. Łęczycy wzięło udział 740 osób na 
CZERMIŃSKI Kazimierz, 5. SOŁ- 6.382 uprawnionych. Do Rady zo- 
TYSIAK Andrzej. stali wybrani: 1. MORDZAK

W wyborach do Rady Gminy w Krzysztof. 2. SOWIŃSKI Ta- 
Sierpcu udział wzięło 685 osób na deusz, 3. BRYGIER Wiesław, 4 
4:827 uprawnionych, Do rady we- KRYSZKOWSKI Marian. 5. NA- 
szli: 1. FILIPKOWSKI Grzegorz WROCKI Józef. 6. GŁODEK Woj-
2. OLEKSIAK Krzysztof. 3. SZA- ciec-h. 7. MICHALEWICZ Marek, 
BLEWSKI Wojciech, 4. TYBUSZE- 8. SOBCZAK Mieczysław.
WSKI Zanobiusz. 5. JABŁOŃSKI
Jarosław. 6. ŁABĘDZKI Marek, 7. Kier. Woj. Biura Wyborczego
SUMIŁA Michał, 8. SULKOWSKI KRZYSZTOF WAWRO

SPOTKANIE 
0 WOJEWODY

W dniu 6 marca br. wojewoda 
płocki — dr Jerzy Wawszczak 
spotkał się z dyrektorami wydzia
łów Urzędu Wojewódzkiego oraz 
kierownikami Urzędów Rejono
wych. Omawiano problemy: zasad 
realizacji budżetu w 1992 roku; 
przejęcia spraw komunikacji z 
gmin przez kierowników wydzia
łów rejonowych; administrowania 
mieniem byłego Państwowego Fun
duszu Ziemi; powołania Rejono
wych Rad Zatrudnienia; polityki 
ekologicznej państvva.

W swoim wystąpieniu wojewo
da płocki podkreślił możliwość 
swobodnego działania kierowników 
urzędu w ramach udzielonej im 
kompetencji ustawowej. Ponadto 
zwrócił uwagę na pełne wykorzy
stanie przez nich uprawnień de
cyzyjnych. Zebrani zostali poinfor
mowani o przeprowadzonej w lu
tym prz"z Urząd Rady Ministrów 
kontroli Urzędu Wojewódzkiego w 
Płocku. W ozenie kontrolujących 
Urząd Wojewódzki funkcjonuje 
prawidłowo. Wyniki kontroli były 
zdecydowanie pozytywne.

rzecznik prasowy 
\voi-wodv płockie sro 

WOJCIECH LISOCKI

INSPEKTORAT ZUS i  KUTNIE 
i  DWU PUNKTACH MIASTA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nego, tj. emerytury i renty rolne 
Oddział w Płocku informuje, że oraz zasiłki dla rolników, 
z powodu trudnych warunków lo- W dotychczasowej siedzibie in- 
kalowych Inspektoratu ZUS w spektoratu, mieszczącej się w alei 
Kutnie — z dniem 16 marca 1892 ZHP nr 8. pozostały komórki or- 
roku część struktury inspektoratu ganizacyjne realizujące komplek- 
zostanio przeniesiona do wydzier- sowo zadania emerytalno-rentowe 
żawionych pomieszczeń biurowych z systemu świadczeń pracowni- 
znajdujących się przy ulicy Pod- czych i pochodnych, 
rzecznej 16 (na parterze). Podajemy wykaz aktualnych lo-

Zatem interesanci w sprawach kali Inspektoratu ZUS w Kutnie 
zasiłków z ubezpieczenia społecz- z numerami telefonów: 
nego w razie choroby i macierzyń- — aleja ZHP nr 8, telefon: 
stwa, wpłacanią składek na ubez- 333-67. 472-84, 476-44, 
pieczenie (kasa) i ich rozliczania — ul. Podrzeczna 16, telefon: 

od 16 marca br. winni zgłaszać 474-28, 474-67.
«ię do inspektoratu przy ul., Pcd-
rzecznej 16. _ Za powstałe niedogodności i u-

Przypominamy, że przy ul. Pod- trudnienia związane z rozmiesz- 
rzecznej 16 (na I piętrze) nadal czerniem lokalu inspektoratu w 
funkcjonuje komórka organizacyj- dwu punktach miasta serdecznie 
na załatwiająca sprawy z zakresu naszych interesantów przeprasza- 
rolniczego ubezpieczenia społecz- my. « . ..

Płocka giełda samochodowa...
Tym  ̂ razem największy wypływ nież polonezy i fso. Ceny wielu 

na frekwencję na giełdzie miała pojazdów zagranicznych podawane 
aura. Lekki przymrozek i obfite były w dolarach, co świadczy o 
opady śniegu odstraszyły wielu zmniejszeniu zaufania do rodzi- 
potencjalnych sprzedawców. Po- mej waluty 
mimo tego na_ placu giełdowym 0t0 c©ny: 
koło lotniska zjawiło się 450 po- Fiat I2€,p' rocznik 91 — 30 min 
jazdow. Zdecydowanie _ przeważa- 99 _  27.7 do 29,3 min, 89 — 26 
ły samochody produkcji krajowej do 27,5 min. 88 — 23 do 24 min 
i .-o nie tylko „maluchy . ale row- 87 _  17 9 do 19 mI,n< &q — 16 dq
■■■■m i i ' — —r    17,5 min, 85 — .12,8 do 15,2 min

GDZIE JEST 
TA TABLICA?

Wmurowana w 1933 roku, upa
miętniająca, cbrcńców Płocka z 1920 
roku, jeszcze do wojny była w Od- 
wachu. Co się z nią stało po woj
nie? — zapytuje Czytelnczka, któ
rej rodzina jest umieszczona w 
spisie poległych. Prosimy o kon
takt z redakcją osoby, które 
znają losy tej tablicy. (0

84 — 11.3 do 13 min, 83 — 10.2 
do 11.5 mini

Polonez rocznik 9 2 — 69 min, 
91 — 59 min, 90 — 50 min, 89 — 
43 min, 88 — 33 min, 87 — 34 
min, 83 — 26 min, 85 — 24 min, 
84 — 21 min.

FSO rocznik 88 — 28 min, 87 
— 25 min, 86 — 21 min, 85 —
17 min, 84 — 15 min, 83 — 13.5 
min.

Skoda faworit rocznik 91 — od 
75 do 80 min 90 — 69 miln.

Łada samara rocznik 92 3800
dolarów (od Rosjan), 91 — 67 min, 
90 — 59 min, 83 — 44 min.

Zaporożec tawiria rocznik 92 — 
35 min (od Rosjan), 91 — 50 min 
88 — 40 min.

Dacia rocznik 91 — 33 min.
(mgj)

DYŻURY 
W SEJMIKU

W ceiU usprawnienia załatwiania 
skarg i ' interwencji zgłaszanych do 
Sejmiku Samorządowego Woje
wództwa Płockiego, Prezydium 
Sejmiku ustaliło dyżury przewod
niczącego i jego zastępców, za
stępcy przewodniczącego Iyoimsji 
Organizacyjnej Sejmiku, w niżej 
podanych terminach:

Jakub L. Chmielewski — prze
wodniczący sejmiku, poniedziałek 
godz. 10—13.

Maciej Dercz i Waldemar Drąż- 
kieWicz — zastępcy przewodniczą
cego, środa, godz. 1,1—15.

Marian Karwowski — zastępca 
przewodniczącego Komisji Organi
zacyjnej, piątek, godz. 8—11.

Dyżury pełnione będą w siedzi
bie biura sejmiku w Płocku, ul. 
1 Maja 7b.

fi* o wystawie „Nasz świat” 
i J  dyrekcja płockiego BWA 
*» zaproponowała odwiedzają

cym galraię interesujący 
konkurs. Widownia miała wybrać 
artystę, którego prace chętnie wir 
dzieliby w salonie sztuki współ
czesnej. Okazało się. że płocka

KONKURS 
W BWA

publiczność najbardziej ceni nurt 
metaforyczny w polskim malar
stwie, Zdecydowanie wygrał Jerzy 
Tadeusz Mróz, na drugim miej
scu znaleźli się Helena Tchórzew- 
ska i Eulalia Złotnicka. Trzecia 
lokatę uzyskał Jerzy Mazuś.

Miło nam donieść, że trójka 
szczęśliwych uczestników konkur
su w wyniku losowania otrzyma
łâ  cenne obrazy płockich plasty
ków. Prace Jerzego Mazusia Zo
fii Zarambowej i Marii Wojnaro
wskiej otrzymali Arkadiusz Wą
chał, Jolanta Romanowska i Na
tasza Pankiewicz. (1)

Z  REDAKCYJNEGO DYŻURU

ROBOTif PUBLICZNE DLA BEZROBOTNYCH
We wtorek, 10 marca br. w sali się oczywiście z rzeszy bezrobot- prezydent Kutna Maciej Dercz ^  

konferencyjnej Sejmiku Samorzą- nych. Jej obowiązkiem jest zapew- ministerstwo nie rozdysponuj 
dowego odbyła się narada podej- nienie frontu robót, odzieży o- województwo kwoty, jaką ^  
mująca problematykę dotyczącą chromiej. stanowisk pracy. Udział pouowano. Trzeba podkreśuc ^  
możliwości organizacji i finanso- biur pracy polega natomiast na do zorganizowania robót P'uD vV 
wania robót publicznych w naszym refundowaniu wynagrodzenia do nych zostały przeznaczone 
województwie. Temat zreferował wysokości 75 proc. przeciętnego pierwszej kolejności wojewodą  ̂ u 
dyrektor Wojewódzkiego Biura wynagrodzenia. Umowy o prace wałbrzyskie i płockie, ze ^  
Pracy w Płocku -— Piotr Chała. zawierane są na okres nie krótszy na wielkość t ęharakter #bezi _ 

Jest to nowa forma działalności niż 6 miesięcy, z tym. że w eia. a także jego społeczne 
— stwierdził Piotr Chała — po- pierwszym miesiącu umowa za- zenie. „po
dobna do prac interwencyjnych wierana jest. na czas określony. Liczba bezrobotnych może 
ale tylko w formie zapisowej. Problematyczny okazał się punkt snąć i naprawdę szkoda był?J bu„

Organizatorem robót publicznych 11 proponowanej umowy który szansę zmarnować. Wierny- ze„3rh 
są organy samorządowe, a taisz: mówił, że pracodawca ma obowią- dżety w poszczególnych gf0. p0- 
organy rządowe szczebla rejono- zek zatrudnienia na stałe pracow- ustalone były już wcześniej l -&, 
wego. Jest to bardzo korzystna nika po wykonaniu robót publicz- winny już teraz być obow’-3' ^  
propozycja ponieważ pozwala na nych. Dyr. Piotr Chała wyjaśnił ce. Ale konieczne prace PrẐ  
wykonanie pewnych inwestycji w że zatrudnienie to nie jest obo- planowanych inwestycjach rft f0 
oparciu o pomoc finansową biur wiązujące i zależy od praeoda- wykonać robotami publiczny^ '  ̂
pracy. Firma, która zdecyduje się wcy. ‘ z pewnością zmniejszy koszty
na taką formę, ma możliwość wy- — Jeżeli zapotrzebowanie nie o- inwestycji. ^ .z)
boru pracowników, rekrutujących sięgnie 3000 osób — dodał wice-

K T O  GO ZNA, K T O  P A M IĘ T A ?

Przedstawiamy fotografię z 7 kwietnia 1935 roku. Obchodzono wówczas w Płocku rocznicę wyRl? ...je 
do Legionów i dekorację miasta Krzyżem Walecznym przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Być n»°że S ł  
mały uczestnik pochodu, który idzie przed pocztem sztandarowym, Związek Piłsudczykó\v prosi o 
za pośrednictwem naszej redakcji wszystkich tych Czytelników, którzy mogą udzielić informacji 0 ' (1) 
chłopcu.
aBsaBsssannassssesB

dzi'

W PUBIE TYLKO PIWO

NIEZROZUMIAŁY OPOK

STRAŻNICA NA P0D0LSZYCACH
W planie perapekty yiczhym ro,z- nych, k.óre czynią o tp siarania. żaru w jego mieszkaniu . 

budowy miasta Płocka oprócz ist- Teren pod budowę strażnicy straż siejszyrh wyposażeniu łatwo PfJflC' 
piejącej siedziby straży nie prze- musiałaby so-bie wykupić! i oczekiwania na przyjazd ,łe tyb
widziano budowy następnego od- Ostatnia kolejna propozycja lo- stki ratowniczej. Straż jgli' 
działu. Staraniem administracji po- kalizacji w rejonie Podolszyc nie ko w tym wypadku dogasi. . o
2 ^ i r r > , i ; r ‘7 C i i  rv 1 r v l ^  1 4 -» .i A ł r t  a  J  n n  a  T /  A -  j d . . .  «  • 1  n  i .  i  _ .  _ !   

II 
Im
hno obiekt straży jest obiektem przy planowanej drugiej przepra- jąc się odpowiedzialnymi $ 
uciążliwym dla mieszkańców mia- wie mostowej oddział ten służył- ściwe służenie społeczeósb*^^ 
sta-  bv również mieszkańcom Radzi- sytuacjach, w których cZL ai95f

Wszystkie Oddziały Straży na te- wia. staje się beizbronny, P°ruLtJs'
renie Rzeczypospolitej i Europy A oto fakty. Dojazd do pożaru ten temat ponieważ w tej 
lolcMizowane są wewnątrz struk- jednostki z obecnej siedziby do cji .nie możemy sprawnie i. 
tur miejskich, aby umożliwić do- Podolszyc od chwili zgłoszenia trwa działać oraz ponosić odpo^i® 
jazd jednostek w ciągu 5 minut około 30—49 minut, zależnie od na- no^ci. za opóźnione d z i tff', 
od zgłoszenia zagrożenia. Wskaza- silenia ruchu, do Radziwia może Oczekujemy w tej spra^1*' ,cil 1 
ne tereny odpowiadające tym wy- trwać i 50 minut zależnie od prze- powiedzą mieszkańców D , os0" 
maganiom nie  ̂odpowiadają z róż- puśtowości mostu. Nie życzymy okolic na łamach prasy K*,- 
nyc“b względów decydentom z żadnemu mieszkańcowi tych osie- biście pod adresem: Koffl®11, fi0' 
wyjątkiem władz administracyj- dli, a szczególnie decydentom, po- jonowa Straży Pożarnych Ag,

cku, ul. Gwardii Ludowe! * ,
p.o. komendant rejon<hv5? 

Straży Pożarnych
por. poż. inż Krzysztof K°sZ

spodarczego UM w Płocku — Jana 
Gorzelanego.

— W ubiegłym roku —■ powie
dział Jan Gorzelany — na wnio
sek radnych podjęta została 
uchwała, wprowadzająca zakaz 
przedaży alkoholu powyżej 4,5Z niecodzienną sprawą przyszli sza kategoria tego lokalu, a także oroc na ui Grodzkiej Chodziło 

> redakcji dwaj sympatyczni pa- panująca tam atmosfera daje moż- £ zapewnienie^KSieS-ńSwT m 
nowie. Juz w progu prosili o za- liwości wypicia drinka, tym bar- tej uhCv ^ wcześMei '̂ bowkSi noto 
chowanie anonimowości, możliwe, dziej że serwowane tam egzotycz- U ™

Nowe polskie 
telewizory kolorowi

że z obawy przed dociekliwymi na dania . - wano wiele rozbojów, napadów.
chOGZi m.un. o zupę Ponadto wydawanie zezwoleń na

małżonkami. Pytanie było następu- z węża — z piwem są niezjadliwe. Cnrzedaż alkoholu w teso tv™ 
Ijics. dlaczego w otwartym nie- To opinia naszych rozmówców, a nlacówkach iest limitowane ^
dawno „First Class Pub” przy ul. o wyjaśnienie sytuacji poprosiłam ! Właściciel Pubu —• Dariusz 7 ?#.- 
Grodzkiej 2 jest tylko piwo? Pierw- naczelnika Wydziału Kozwoju Go- Hń7kl stwilrdzik że t o S S  czSto

klienci pytają o przyczyny braku 
alkoholu, no ale wobec

Z POLICYJNEJ KRONIKI KRADZIE2 SAMOCHODU

ŚMIERĆ NA DRODZE
W miejscowości Kaszewy, gm. 

Bedlno, l marca br. idąca" pobo-
ZNALEZIGNO ZWŁOKI

czem Marianna K., zam. w Kul- w rzeczce Brzeźnicy zwłoki nie 
nie, wtargnęła nagle na jezdnię znanego mężczyzny. Rysopis: 
i została potrącona przez Skodę, wzrost około 169 cm, wiek z wy- 
a następnie przejechana przez glądu 50—60 lat, szczupłej, budo-

50 min zł stracił mieszkaniec 
Kutna — Tomasz W. W nocy z 
7 na 8 marca nieznany sprawca 

__ ■ , , . skradł mu z ul. Grunwaldzkiej sa-
W Płocku_ 7 marca znaleziono moChód marki Polonez nr rej.

PBC — 9540. Dochodzenie prowa
dzi KRP w Kutnie. (baz)

drugi samochód marki Mercedes, wy ciała, twarz podłużna, włosy
krótkie, siwe, brwi krzaczaste, 
uszy odstające. Ubrany był w 
kurtkę koloru siwego, siwe spod-

Poaiosła śmierć na miejiscu. 

POŻAR W PARAFII
W dniu 29 lutego w Drobinie nie, skarpety i buty brązowe oraz 

nieznany sprawca podpalił dre*/- brązową czapkę z daszkiem. Zwło- 
niany magazyn — przechowalnię ki bez zewnętrznych obrażeń za
drę wn a, należącą do miejscowej bezpieczono w Prosektorium Szpi-
E ^ u l e S r o k .  4alm d e S  « •  Wojewidżkieso.
i inne drewno. Straty oszacowano nie w tej sprawie prowadzi KRP
na 20 min złotych. w Płocku.

-r«:;a.-ZswrWł
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OTWARTE DRZWI 
W PŁOCKICH SZKOŁACH

Akcja nie jest nowa i ze wszech 
miar pożyteczna. W kolejne dwie 
soboty 14 i 21 marca płockie soko
ły średnie otwierają się na oścież 
przed zainteresowanymi nauką w 
nich ośmioklasistami. Jako pierw
sze otworzyło drzwi III LO, pre
zentując młodszym kolegom (przy
szło ponąd 100 osób) także próbę 
pozalekcyjnej działalności w szko
le.

21 marca o godz. 10 można wy
brać się do: technikum mechani
cznego, technikum samochodowe
go, technikum zawodowego przy 
ul. Rewolucji Kubańskiej, Techni
kum i Zasadniczej Szkoły Zawo
dowej, Zespołu Szkół Chemicznych 
i LO im. Małachowskiego. Za
chęcamy do skorzystania z oferty 
szczególnie uczniów spoza Płocka.

(mab)

uchwały
Rady Miasta jest bezsilny, choć 
bardzo pragnąłby spełnić życzenia 
swoich gości. Swoją drogą redak
cja nie może się doczekać oficjal
nego otwarcia pubu, bo przecież 
jest on, bądź oo bądź, pierwszym 
w Płocku. (kaz)

z a  2 , 8  m i n

Super anteny
Sklep RTV  

Płock, ul. 1 Maja >. 
Pawilon 3 1 1 M a n h a t&  

Dostawa do don* g ^

Wójtowi Gminy Gostynim 
Januszowi BINIEWICZOWI 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
OJCA

składa Zarząd, Rada 
i pracownicy

saJS

Kolegom i znajomym, którzy okazali pomoc 
i współczucie oraz wzięli udział w ceremonii 
żałobnej po śmierci

Ś.p. Wiesława ĆWIKŁY 
serdeczne podziękowania składają 

żona i dzieci rn3
0046°i
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NAJPIĘKNIEJSZA MONIKA BIS Z BŁONIA
w

orać f;J r * 1 "  miss i obie

Miś
s Ma?ó\v*śza, \v towarzystwie dwóch kandydatek z Płocka.

Zdjęcia: Stanisław Bąk w #icz

™0ATKI POD LUPA

^sobotę 7 marca w płockim 
:mie .(Przedwiośnie” odbył 
aę Finał Regionalnego Kon
kursu Miss Mazowsza ‘92 

W rywalizacji o tytuł najpiękniej
szej wzięło udział 13 dziewcząt: 
4 reprezentantki Płocka, 11 War
szawy zaś 1 pretendentka do ty
tułu pochodziła z Błonia. Zgodnie 
z przyjętym regulaminem, finali
stki prezentowały się publiczności 
w sukniach wieczorowych, ko* 
stiumach kąpielowych oraz stro
jach cocktailowych.

Jury przewodniczył wlcepre- 
dent Płocka -  Jacek Żagiewski. 
W składzie oceniającym była rów
nież obecna aktualna Miss Polo
nia '91 — Karina Wojciechowska. 
Po pierwszej turze prezentacji 
sw’oicn wdzięków, wyłoniono 10 
najładniejszych dziewcząt. 2 — z 
Płocka, 7 — z Warszawy oraz 1 — 
z Błonia. Po kolejnej demonstra
cji swoich wdzięków, których eks
ponowania i podkreślania na estra
dzie wytrwale uczył jeden z naj
lepszych w Polsce choreografów — 
Przemysław Śliwa, jury ogłosiło 
końcowy werdykt:

Miss Mazowsza ’92 została MO
NIKA BIS (nr 12), z Błonia, ty
tuł I Wicemiss przypadł w udzia
le BEACIE KURCZYCKIEJ z 
Warszawy (nr 14), zaś II Wice
miss — ANNIE BANACH (nr 15) 
również pochodzącej ze stolicy. 
Fotoreporterzy wybrali także swo
ją faworytkę Tytuł Miss Foto 
przyznali BEACIE MARCZAK 
(nr 2) z Warszawy. Publiczności 
natomiast najbardziej podobała się 
występująca z nr 6 KATARZYNA 
MAJEWTSKA — też warszawian
ka.

Miss Mazowsza *92 - Monika
Bis ma 22 lata. Oto jej niektóre 
wymiary: wzrost 173 cm. biodra — 
90 cm talia — 68 cm, w b:uście 
ma 94 cm. Jest spod znaku Kozio
rożca. Astrologowie wszystkich 
czasów uważali, że osoby' spod 
tego znaku najlepiej nadają się 
da karier naukowych, duchowych, 
a  ̂ także ool Stycznych. Jednak 
wśród ludzi Koziorożca zdarzali 
się głośni artyści. Podob:o znak 
sprzyja realizmowi powadze, bio
rący na serio wszystkie sprawy. 
Cechuje ich wytrwałość, -iestru- 
dconość w dążeń u do celu. Ko
biety Koziorożca to często praw
dziwe emancypantki, w młodości 
poświęcają więcej czasu na my
ślenie o ambitnych planach niż 
sentymentach. W wieku średnim 
panie te wciąż jeszcze mają po
wodzeń.e i zwracają uwagę płci 
przeć1 wnej. Spod tego znaku po
chodzi m.in. aktorka Marlena 
Dietrich oraz bohaterka herodową 
Francji Joanna tTArfc.

j
ik powiedziała nam podczas 
rozmowy . Miss Mazowsza 
92, w życiu najbardziej sn
om ceni, uczciwość i inteli

gencję. Pragnie przede wszystkim 
skończyć studia w Szkole 'Głów
nej Handlowej w Warszaw.e , 
Już trzeci rok uczy się turystyki. 
Najbardziej podobają się mężczyź
ni podobni do' jej obecnego chło
paka — wysocy blondyni z zielo
nymi oczami. Monika Bis ślubu 
jeszcze nie przewiduje. Ale jak 
oznajmiła — swojemu partnerowi 
jest wierna od trzech lat. Lubi 
ponadto słuchać znanych 
muzyki poważnej. Z fi Ir

pt. „Tańczący z Wilkami”, 
zamierza w przyszłości by< 
delką czy fotomodelką, P 
pracować w wyuczonym za’ 
turystycznym...

my również jej partnera • 
wła Zaleskiego. Stwierdź.1, 
bawiał się od samego począ 
tytuł Miss Mazowsza ’92 przypad
nie w udziale jego właśnie dziew
czynie. Jóst także, mieszkańcem 
Błonia. Ukończył wcześniej stu
dia w SGPiS i teraz pracuje na 
utrzymanie wybranki. — „Chciał
bym życzyć Monice, by odniesio
ny sukces j dalsza przyszłość w 
kolejnych- eliminacjach Miss Po
lonia ’92 pozwoliły jej być lepszą, 
a nie. gorszą” — podkreślił narze
czony w trakcie składania gratu
lacji swojej dziewczynie. Wyznał

też, iż w tej*chwili pozostaje w 
nim duży niepokój, o;, tor czy rze
czywiście • będzie nadal jemu wier
na...

Głównym organizatorem_ Finału 
Konkursu 'Miss Mazowsza ;-*§2' była 
redakcja Kuriera ^Mazowieckie
go” Miss Mazowsza '62 — Moni
ka Bis otrzymała zloty -kompłt* 
biżuterii z~ di amen.ant i j. 'wartości 
ponad 5 min złotych. Dla I Wice
miss — Beaty Kulczyckiej , zafun
dowano radiomagnetofóh, zaś II 
Wjcemis — Alinie Banach -wręczo
no odtwarzacz wideo, Oprócz tego

ror> • v wszys■tkie fiInaPst K] obdarówahG
pre- zostałV kosrri ety ka.rnj ' oraz innymi

Dstat- upomink;sm; zafun dc wa-nymi : przez
mowe różu e firmy.

Ni s
mo- Trw•ające p>rzeszlo t::zy. godziny

agnie eliminacje ushvietn iii znani i iu-
Odzie bianj tyści m.in. Dańuta- Biażej-

czyk, E-,va Fluki ń Wsidemsr
Och U Bo;;dan Ł-azuka, Woj-

daliś- ciech Gąsowi5ki craz olsztyński
Pa- zespól: iralctclwy .,Miraż”,

;Ż O-
;u, że Zdaniern fa,chowc:ów od. feobie-

cycb wdzięków, którzy, obserwo
wali eliminacje w innych regionach 
kraju, akurat: w Płocku - poziom 
był wyrównany, dlatego. jury . mia
ło duże trudności z wyłonieniem 
najpiękniejszej. Wynika więc z 
tego, że Mazowszanki są. uroczy
mi, ładnymi i sympatycznymi ko
bietami, a z czego mężczyźni po
winni wysnuć odpowiednie wnio
ski...

BOGUSŁAW BURACZYNSKI

Spośród 4 plocczanek dwie zakwalifikowały się do finałowej dzie
siątki.
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PRAWO DEWIZOWE
Kontrole w roku ubiegłym u- 

jawniły nieprzestrzeganie przez o- 
soby fizyczne prowadzące działal
ność gospodarczą obowiązku ko
rzystania z pośrednictwa banku 
przy regulowaniu swych żobowią 
zań, Pokrywania ich dokonywano 
wyłącznie przez wykorzystanie 
środków skupowanych' w kanto
rach wymiany walut. Aby zapo 

majątku biec takim sytuacjom jnspekturzy 
skontrolują prawidłowość rozliczeń 

ny ma- realizowanych w obrocie dewizo
wym z zagranicą oraz .wywiązy
wanie się z obowiązku piezwłocz- 

ństwowe- nego sprowadzania .należności do 
kraju. Istnieje też potrzeba doko
nywania kontroli prawa dewizo
wego w składach celnych.

wadzenie cen umownych, a takż. 
stosowanie praktyk monopolistycz
nych przez niektórych producen
tów i sprzedawców.

Zakres kontroli przepisów ceno
wych obejmie: prawidłowość sto
sowania cen i marż urzędowych 
przestrzeganie obowiązku informo
wania izb skarbowych o zamiarze 

i podwyższenia, ceny umownej o- 
kreślonej grupy towarów i usług 

; stosowanie upustów jakościowych 
zgodnie z obowiązującymi przepi
sami.

Pod szczególnym nadzorem po 
datkowym znajdzie się: produkcja 
przerób, obrót i zużycie spirytu
su, wyrobów spirytusowych, napo 
jów winnych i piwa, W 1992 roku 
podatkiem - konsumpcyjnym zosta
nie objętych szereg nowych pro
duktów (m.in. ropopochodne, .wy
roby tytoniowe. sól, zapałki), co 
w znacznym stopniu zwiększy za
dania szczególnego nadzoru, 
MILENA GURDA-JAROSZEWSKA

PIĘKNOŚCI Z III LO
DOKOŃCZENIE ZE STR I

zwyciężczyni włożono na głowę 
Był to identyczny diadem, jak na 
wyborach „Miss Mazowsza”, ufun
dowany również przez „Argen- 
tum”. Miss III LO otrzymała po
nadto zestaw kosmetyków do pie
lęgnacji ciała z „Art Shoou”, mo
żliwość półrocznego korzystania z 
zabiegów upiększających w gabi
necie kosmetycznym w Hotelu 
„Płock” i albumy z „Top”. Tą 
najbardziej obdarowaną została 
RENATA SZULC z kl. lig; zaś

tytuł wicemiss otrzymała Edyta 
Jankowska z Ila.

Cały dochód z imprezy podzie
lono na dwie części — jedna 
wzbogaci fundusz nowo , powstałe
go Klubu Przyjaciół Szkoły, dru
ga wesprze porzucone psiaki w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwie
rząt. To się nam podoba. Tak 
trzymać.

Mottem niejako tegorocznych 
wyborów Miss Ili LO był ten dow
cipny wiersz, wydrukowany w za
proszeniach.

Natura wołom rogi,
Dziarskie kopyta koniom,
Rącze zającom nogi,
Trąbę zaś dała słoniom 
Ptakom lot, rybom skrzele 
Nam roztropność \v podzielę. 
Kobietom zaś nie! miała 
Nie więcej — cóż im dała?
— Piękność, która im sto!
Miast strzał, miast'zbroi.
I miecz i tarcza pjękna 
Przed tą, która jest piękną.

MpC PIĘKNOŚCI 
(mab)
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, . CENY
Inspektorzy sprawdzać i będą 

przestrzeganie ograniczmy' w ;Spo-. 
sobie kształtowania . cen, respekto
wanie decyzja odraczaj ącyęh wproy

VBc' Przed s iębiorstwo 
Wielobranżowe

YBC ”VICTORIA"
Płock, ul. Kościuszki 3 

organizuje
k a d z i e  - ? 1 m arca 1992r-w g °dz- 10,00 -18,00 

U' Otolińc ^ as5ronomicznym w Płocku przy 
nSklei2 5  /była stołówka FMŻ/
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;P°jcmnik. ustrcni i bez o różnych barnach 

*' Soby <;_. artykułów przemysłowych
'Pitki o/n,,°r.l0We z derm skóropodobnych

' ^ ■ S ^ kur!kii,!K ', Oferuje- :C 'arze. 1 foldery pokryte przeźroczystą folią 
vfóre k . . .*V towary po bardzo konkurencyjnych cenach, ;

PRAWO DLA KAŻDEGO

SANATORIUM URLOP

Wtrakcle1C można zakupić po zakończonej wystawie. 
°sta\vv ,. .^ystavvy można zawrzeć umowy na hurtowe 

WAv towarów

a u ł a m i SA-95

Z listu Ewy S.: — W grudnia i 
styczniu przebywałam w szpitalu, 
teraz nadal choruję i korzystam ze 
zwolnienia lekarskiego. Lekarz 
kieruje mnie do sanatorium, ale 
w ramach urlopu. Słyszałam, żc 
na leczenie sanatoryjne po szpita
lu przysługuje mi zwolnienie. Pro
szę o wyjaśnienie mi tej sprawy.

. Od 1 sity czcią 1992 reku wpro
wadzone zostały w tym zakresie 
istotne- zmiany. Pobyt pracownika 
w sanatorium uzdrowiskowym - 
traktowany jest n,a równi z poby
tem w stacjonarnym zakładzie 
służby, zdrowia, ale tylko wów
czas, gdy wojewódzka komisja 
lecznictwa uzdrowiskowego łub in
ny dysponent skierowań, stwierdzi, 
że potrzeba łeęzamal w . takim sa
natorium pozostaje' w bezpośred
nim związku z:
— choroba zawodową łub zagroże

niem .taką choroba.
— wypadkiem przy ' pracy.

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE

SPRZEDAM dom jednorodzinny 
przy ul. Wyszogrodzkiej 50. Wiad.: 
Płock, Gęsia. 3 (koło przejazdu 
PKP).
______ 001623
SPRZEDAM komfortowy. nowy 
dom, centrum Sierpca, lub za
mienię. Sierpc 75-30-19.

M463Z

— chorobą' mającą związek ®e 
szczególnymi właściwościami 
lub warunkami pracy.

Jeżeli okres leczenia w przy
padku innych niż ww. choroby w 
sanatorium uzdrowiskowym jest 
dłuższy od przysługującego pra
cownikowi urlopu, wojewódzka 
komisja lecznictwa uzdrowisko
wego lub inny dysponent skiero
wań może w części uzupełniają
cej uznać takie leczenie za okres 
pobytu w stacjonarnym zakładzie 
służby zdrowia,, co jest równozna
czne' z przysługiwaniem', zwolnie
nia lekarskiego.

Zaświadczenie o czasowej nie
zdolności do pracy wystawia po 
zakończeniu ■ leczenia < kierownik 
sanatorium • uzdrowiskowego na 
podstawie odpowiedniego stwier
dzenia wojewódzkiej komisji, czy 
innego dysponenta.

A zatem jeże;i pobyt Pani w 
sanatorium nie jest spowodowany 
żadną z ww. chorób możliwość u- 
zyskania zwolnienia lekarskiego 
Ogranicza się tylko do okresu 
prze kraczaj ącego przysłu g ujący 
urlop.

Uwagi te nie odnoszą się do 
szpital i’ uzdro wiskowych, • w któ- 
'.rych; pobyt zawsze łączy się ze 
zwolnieniem lekarskim.,

Podstawa prawna: rozporządze
ni©-Ministra- -.‘Zdrowia i. .Opieki 
Społecznej z An. 21 grudnia 1988 
.rokuIw.' sprawie, orzekania o cza
sowej niezdolności do pracy (DzU 
nr 42, poz. 337, am. DzU r. 1991 r. 
nr 116. poą. 503).

(«c)
„Największa” (2 m 41 em) kandydatka do korony, Miss Foto i 

Miss Pnbliczności — Barbara Jaehura.
Fot. St. Bąkiew4«
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Z NIEMIEC PRZEZ POLSKĘ DO IRANU

TRANSPORT NIE KONTROLOWANEJ PRZESYŁKI
1 1  sobotę0 2 ;f°lu tego  gdy sa m J  wych™ 611̂  pf zew ozo" tv a ła  się z n a d k o m isa rz e m  A n d rz e -
JD  chód cieżarSwr TIR™* Ł  ^  ^ t0ry-Ch.  .nam jsm Lewandowskim, kierownikiem

n a c z e p an S ez je c h a ł na udało S1£* dotrzeć Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
pobocze, a następnie na zakręcie orzesyłki7Up n i ,•* 1Zt . nadawcą Rejonowej Policji w Kutnie. Prze-
przewrócił się wpadając do przy! S S S f f l e c t a t t  Baver J ^ n ik  zobowiązany został do po
dróżnego, głębokiego rowu Zaled r 7 AG . W krycia kosztow akcji ratowniczej,
wie około 20 metrów do mieszkał- \  clązar.ow^  s?.rń°- wynoszącej przeszło 100 min sło
nego domu z rozbitego nofazdu cÓ rn f ,, m S1Q teZ -rózne- Musiano bowiem dokonać
wypadły beczli metalowe r che h! I0*zaju. mechaniczne części np. rekultywacji terenu, natomiast
rniczną substancją, która zaczęła e lek tronfcm y^ S f Py £pf  jaIist.ów Centralnej Sta-
wyciekać i wsiąkać w ziemię. Nie- produkowanf on7z1>staly p S z ' M7R1P S h S  Chemicznego 
stety, od drogowego wypadku hiszpańska firmę 4 CTR-T”’ ■ » i ,sPab^  około 4 ton „Poly- 
upłynęło kilka godzin zanim po- diolanS. * ” GRiC” z Me- ołu”, który wylał się z beczek,
wiadomiono odpowiednie służby. Jedynie w iezyku rosviakini na uzyskanych P.̂ zez ,nas in-
Doszio do niego we wsi Piecka pisane był™ zezwolenk na fran!' Ł f«rmacji ^vymkalo, ze za-
Dąbrowa w gminie Bedlno, na Sort przez teYrtortum w l l '  “  chodmomermecki zlecenio-
międzynarodowej trasie wiodącej Związku Radzieckiego „j -> y • ^ • \ dawca z Dormagen ubez-
z Poznania w kierunku Warsza. 1  Dżulfv aX v °d Brz.®scJa Piecz>'ł Przewożony towar w fir- wy i dale i warsza- do Dziilfy, Astary, gdzie znajdują mie „Schwaizmerr Ostsee Wers

p rz e jśc ia  g ra n ic z n e  w io d ące  w  AG Śovas2 Schwanerlik 37 ona
Komendę Rejonową Straży Po

żarnych z pobliskiego Kutna za-
kierunku Iranu. Pozostałe nato
miast dokumenty m. in. listy 
przewozowe, ' *

alarmowano dopiero około godziny wypełniono po angielsku. Z nich 
6-20 rano. Na miejsce natychmiast to wynikało, że zleceniodawcą ta- 
wyjechał jeden woz bojowy. Ale jemniczych przesyłek była zachod- 
pozarmcy z oznakowań widnieją- nioniemiecka firma „Kuypers and 
cych na 200-litrowych pojemnikach Hoop Transport GMBIT” z Dor
nie potrafili określić rodzaju prze
wożonej substancji. Policja obsta
wiła zagrożony teren, zaś na po
moc wezwano specjalistów z Cen
tralnej Stacji Ratownictwa Che
micznego Mazowieckich Zakładów ^
Rafineryjnych i Petrochemicznych o trudnych do

Lri e^ \ f . raniczne wiodące w AG Sovag Schwanenlik 27 200
Hamburg'<S”, posiadającą umowę 

- , z warszawskim oddziałem „War-
faktury i rachunki ty”...? Ale stosownego dokumentu, 

śy/iadczącego o dokonaniu ubez
pieczenia nie miał przy sobie kie
rowca rosyjski w dniu, w którym 
doszło do drogowego wypadku. Na 
jednej ze specyfikacji napisane 
zostały tylko w języku angielskim, 
iż „w razie nieporozumień związa-

SPORT

magen. Dziwne, ale właśnie ona 
wynajęła do tego celu pośrednika

w Płocku. Kierownik — mgr inż. 
Adam Stoliński po konsultacjach 
b naukowcami wstępnie ustalił, że

r  v °̂ ^ 2 Moskwy. Kil- nych z transportem (opóźnienie,
ka „TIR-ow w Świecku przekro- wynadek, techniczne problemy 
czym granicę z Polską, błędy w dokumentacji itd.) należy’

pobieżnej analizy dokumentów natychmiast powiadomić „Kuypers

SZLEMY I KONTRY 0 PUCHAR „TP"
UOHOM ZtNiE ZE STR 1 także w mistrzostwach woj-ewódz- Płockiego” najdłużej

były następne, dohre miejsca w G R Z E G Sz^^EEC K lT^w acuie 6̂ *—W szyscy^icy1 owali 3 &ZS
S ń S t e r 1 PUChar ”GaZ6ty GO" Z  Zakład2ie EnergetycznymCUl6 -  raS ^ ‘ a stymnsKiej . _ Sierpcu i stu-diuje zaocznie. Po- liśmy 4 kiery. To zasługa Dfme'
c o -w a /^  G G K k^ P i J * b ZCZe Pr-a > m,eważ m a trójkę dzieci, s te rtu ją  go partnera, który rozpO ć«tój- 

ŁrC . w Bielsku. zarazał wraz z Iwańskim tylko w poważ- zyjny kontrakt włoski. ^d'obyo' 
W ą*. Pow adzi! niejszych turniejach. Doskonale my tu maxa wyszło 11

te& n ych o -  Sie dogadują, a poza tym panuje został* partie Wygraliśmy K -  
iW .Mistrzost- między nimi świe'na atmosfera i przeciwnikom. Po prostu my v 

i,ach Młodzieży Szkolnej. Co pra- więź także pozabrydżowa. Obaj liśmy tego dn'a lepiej 
wda sukcesu me było, ale przed mają podobny styl licytacji, są do- wani.
mmi. jeszcze wiele turniejów, brze zgrani. rf«jf
Jedna z młodych par startowała z  turnieju o puchar „Tygodnika • • JOLANTA

BsaasasassEzassiZZ

nycli.

Tak więc po obietnicy zapłaty 
za usunięcie szkód odebrano towa-

( w Kr łuuuiuu, V. Cl J ̂ /Ci
. . rozszyfrowania and. Uopp, Dormagen, teiex Ger*

nazwach 1 symbolach wynikało, iż many 8517348 i „Rahavard Tehe- 
w Teheranie na towary te oczeki- ran, telex Iran 215434”.

mogą to być' polialkohole"'!'^^ k e n t a W k d c i a l a ć i r ^ P o n a d t o  Po przejrzeniu jednego
? s * i v bytni° s 3 Ł h ' - ^ s ? - . " 3mechaniczne części wysłane zosta- kilka „TIR-ow” wiozących dwa

Na beczkach widniała tylko naz- gara ° W t'lran<ie *przesyłkę ^ernnń ?atunki ”P̂ ?IyoIu”* ^  sumie prze- 
wa handlowa „Polyol”. Nie zgła- odebrać firmie r Z S  ” wieziono z33 tony chemicznej sub-
szał się też zachodnioniemiecki tional Transnort” Wła^nio  ̂ rna~ * 1 * * * Ŝ ar C| ł'’ mogi?c,eł według opinii spe- nadawca nrzesvłki — Kuvnpr<j onai 1 ransport . Właśnie ona cjalistow rmec zastosowanie w
and Hopn Transport GMBH” do WyZnacZOT,a, była do. ^ ^ 5 0  dys- przemyśle zbrojeniowym do pro-
k & l r u s s *  t « ? ł  paliwa, faki4 ^ o  ‘lub
nie dodzwonić, zamawiając roz- AG” iA G R ! -  firmach „Bayer śrochcow _ wybuchowych. Oprócz 
mowy telefoniczne na hasło Ra- ~ * tego częsci mechaniczne też trans-
tunek’” Przenro wad zono wipo la u-, vm „ a . , . .. portowaine mają również zastoso-

na - « „ ! * £ “  rfSftSÓ  t Z -  ^  *  ’” * " » < - *  miI“ -  jav;, ze jest to związek wielowo- chodu ciężarowego „Vołvo” z na- 
dorowy -  pochodna gliceryny, o czepą. Był z nim również innv 
konsystencji oleju silikonowego, Rosjanin. Chcieli jak najszybciej
chendczmf*sidfs!;a!i^cjęW1̂ która2wv° n n S 6 przesyłk5 J  .^zkodzony Ty, które'obecnie zmierzają" przez 
ciekła 7 **10 imzkndz^nirph^^fpirZ’ po.jaTzd’ »Ja. mzeJ podpisany Niko- terytorium byłego Związku Ra- 
ników Po1 dodanfu Fle?, S '  J Iwanowicz Nikolai, legitymują- dzieckiego do irańskich odbiorców 
S 5 o  w małych i lo S r h  S b  Cy PaszPortem 21 nr 0303608 Zdaniem kierownika Centralnej
ona soSana Wóit S f  t  wydanym przez CCCP kwituję od- Stacji Ratownictwa Chemicznego ona spalana. Wójt gminy Bedlno bior — 53 szt. beczek zawierała- MZRiP w Płocku — ms?r inż

, T  o łl , ■ an oddalony okoio browa, 19 szt. beczek pustych (usz- z tego względu ż=> beczki nie 
2 f  P1Ck‘e-! Pąbr°wy. kodzonych) w dniu 3 marca 1992 miały oznakowań stosowanych w

w M S r T i W K° ? o id4 S 0iw S c h t4^ d SPÓldZ Hni, K6!ek Rolni- » S . t t  « ,„ N,a t / n .

j-rzeasiębiorstwa Budowlanego 32- war przewoźnikowi — „Sovtrans- mer 1376-A/l Polyol” Madę in
-tonowy dźwig, niezbędny do wy- avto” z Moskwy. Germany” N iebyło  również nociągnięcia z rowu rozbitego ..Vol- , germany . iNie oyio również po-
"  i t r " " 1?  R.6i0r‘°Wej S‘raty Zanim jbdbak to-ńasW hó; se- f T l Z Z ZPożarnych w Gostyninie wysłano kretarz Urzędu Gminy w Bedlnie * p° isK0 niemieckiej...
akze woz oświetleniowy. — Irena Stankiewicz skontakto- BOGUSŁAW BURACZYNSKI

0:0 W TARNOBRZEGU
Petrochemia rozegrała dobre Dylewski, Król (03 88 min. Ziel- 10 GKS 

spotkanie i .przy większym sączę- machowicz). 
ściu mogła sprawić Siarce nie
spodziankę. rewanżując się za po- WYNIKI
rażke w Płocku. Dobre spotkanie
rozegrał Krzysztof Wewiór, a Ja- Siarka — Petrochemia 0 :0. Koro-
rosław Cecherz nie brał udziału w na — Olimpia 3:0 (1:0), G-KS' ■—
grze ze względu na złamaną rękę Gwardia 3:1 (1:1). Stomil — Cra- 
we wtorkowym treningu. e6via 1:1 (0:0). Wisłoka — Jagiel-

. . Jonią 1:1 (1:0), Śandecja — .Stal
Płoo.czarne grali w składnie: 0:1 (0:1), Re~ovia — Avia 2:0 (1:0)

Pietrzak^— Wójcik, Serocki, We- Boruta — Chemik 1:0 (0:0), Polo-

10. GKS 20:18
11. Korona 19:19
12. Petrochemia 18:23
13. Avia 13:20
14. Stomil 1-7:21
15. Gwardia 17:21
16. Olimpia 13:25
17. Sandecia 9-29
13. Cracovia 7:31 ■0

■BOSS HBESBESSSSSSSS9E!

NOCNY PATROL
RBgg5̂ B8BBS3BSraaHBBBBBaBMBBl .WłaaMHSiaiaagBiiwiB

łudzi, którzy podjechali przed bra
mę wejściową Zakładu Kannego 
w Płocku i obrzucili stekiem epi
tetów, określonych jako nieparla
mentarne, pilnujących wejścia 
strażników.

gan i odór, który trudno było wy- Z wydarzeń n0CZ należy też cd- 
trzymać. Na krześle w kuchni z notować sygnał o głośnym zacho

wywaniu się w jednym z miesz
r _______ ________ t__ u . zczelej. Podcza.

- . » . —  krzyżówka' z kó'nkurencyjne*f ga- teterwencji okazało się, że kilku
gdzte mieszka. I gdy tak staliśmy zety. Nikt niet poddawał w wat- mI‘0<Jych studentów świętowało 
bezradni, zastanawiając się co zro- pliwość, jej upojenia alkoholowe- zaPewne jakieś zdane egzaminy, 
b-c. z radiowozu wysiadł st. sierż. go. W pokoju, w pościeli która Obiecali jednak, że będą cicho... 
Paweł Krzysztof i jednym zda- zapomniała już chyba jak’ wygla- ,, Wieczór, w którym rozpoczyna
niem: „Chodź Adamiak” rczwią- da pranie, spał ojciec. Nawet spe- ’lsrrJy patrol, kończył dzień wypłat 
zal całv nroblem. od mw.r, -.trio- ------ i— i mający duże doświadczenie poli

cjanci sugerowali, że może zda

wiór, Kowalski — Krzywkowski, nia 
Pawelec, Gaplński, Majchrzak —

DAR 
SERCA

Błękitni 0:0.

W Płocku rozegrany został II 
Ogólnopolski Halowy Turnie 
trampkarzy w piłce nożne i 1 
memoriał Stanisława Tymowicza 
Pisaliśmy o tym po zakończeniu 
turnieju. Warto jednak wrócić 
na chwile do te i imprezy abv 
na łamach gazety podziękować 
sponsorom, którzy przyczynili sie 
do tego. że turniej odbył sie. w- 
tak dużej obsadzie, a wszyscy 
uczestnicy wyjechali z Płocka z 
nagrodami rzeczowymi. 

Sponsorami imprezy byli: U 
rżad Miasta w Pióćku. Wydział

DOKOŃCZENIE ZE STB 1
. . y trzymać. Na krześle w kuchni z ----- —r

utruaniony, _a wŁasciwie wręcz głową opartą o ścianę spała mat- wywanru w jednym z miesz- 
niemozhwy Chłopiec nie potrafił ka Jacka, przed nią nie rozwiązana kań przy ul. Pszczelej. Podczas 
.powiedzieć jak się nazywa ani krzvź«Wkn ? interwencji- • -okazało sie. że kilku

z&l cały problem. Od mego wła- cjalne sposoby budzenia nie po- 
sme dowiedzieliśmy się, że nocny mogły. Starszego syna nie było w 
spacer Jacka zcarza się już dzie- domu i po wysłuchaniu skrót o- 
siąty czy . jedenasty, raz, zawsze wych informacji o zwyczajach 
chłopiec jest odwożony przez po- całej rodziny, zaczęliśmy się po
licję do domu. Zaciera wiem, po- ważnie zastanawiać, czy przypad- 
stanowiliśmy tym razem złożyć kiem w tej chwili nie jest on 
wizytę nieodpowiedzialnym rodzi- gdzieś na włamaniu...
cojn* . , Poz-a tym było spokojnie, oczy-

. mieszkaniu przy ul. Sienkie- wiście jeżeli spokojnym można ns- 
wicza panował niesamowity bała- zwać zachowanie trzech młodych

rzyć się jakaś interwencja domo
wa. Ponadto lekka mgła sprzyjała 
włamywaczom. Na szczęście nikt 
się nie kłócił i nie otrzymaliśmy 
żadnej informacji o włamaniu. Na 
szczęśie dla policji, a co dla dzien
nikarzy, którzy zawsze chcą być 
tam, gdzie coś się dzieje.

KATARZYNA ZALEWSKA

SDraw Obywatelskich Urzędu 
Wojewódzkiego. MZRiP. ZKS Pe
trochemia. MR ..Smartv’s” PZU 
SA II Inspektorat. PZU na Ży
cie SA. Starex. Trident. PZPN 
Komisja Zakładowa NSZZ Soli
darność MZRiP. PHU ..Merku- 
ry . PTI ..Atlantic”. Poimo.zbyt 
Toruń, Stacje Obsługi Samocho
dów Płock. Zakład Jubilerski 
Stanisława Tomaszewskiego. ZKS 
otoczniowiec. Wojewódzkie Przed
siębiorstwo Turystyczne. Pirex 
,Nowy Tygodnik Płocki”. Wojciech 
Kotkowski. Zakład Fotcaraficz- 
ny Zbigniew Kryda. Drukarnia 
Akcydensowa. Browar Sieroe 
Bogdan; Mało wiejski. Marek O- 
strowski. Bogusław Pachelski. SP 
10. i członkowie Komitetu Or- 
ganizacvi.nc,eo j Wydziału Szko
lenia OZPN.
. P zlóki tym wszystkim osobom 
1 firmom młodzi piłkarze otrzy
mały cenne nagrody, miedzy in- 
nymi_ piłki, kasety wideo, ko
szulki. nie brakowało owoców i 
słodyczy. Każdy trampkarz o- 
trzymał nagrodę. Tafcie mamy 
teraz czasy, że tylko dzięki Da
rowi Serca sponsorów można or
ganizować sportowe imprezy.

1. Siarka 25:13 25—12
2. Chemik 24:14 32—21
3. Jagiellonia 23:15 27—13
4. Polonia 23:1.5 27—19
5. Boruta 2-3:15 24—176. Stal 22:16 23—147. Resowla 23-1<? on_ij
8. Błękitni 22:16 16—0
9. Wisłoka 20:18 19—19

WKS
(A) -

III LIGA 
WYNIKI

Pilica 0:1 (0:0). wjkS
Pelikan 3:3' (1:2). ^

\4

Ter poi 2:2
;rcov:a pauzowała.

Prowadzi Górnik, a SiociR 
jest na 9 miejscu.

rie<!

ZAPRASZAMY 
NA TRYBUNY

PIŁKA NOŻNA

Ale tę inicjatywę c--* jaSn; 
Bieg wagarowicza to iest sje 
to. co na pewno 
nauczycielom. OrganjZf, cP  
biegu już po raz drugi ie. pW, 
SP 2 w Płocku. WKLą 1 ^ f  
Płock, a rozpocznie sie .%111'j 
marca o godz. 12 na l,c “ 
wokół Szkoły Podstawo^'61 
na osiedlu Międzytorze. m 

Kolejny mecz w rundzie wio- Bieg odbędzie sie bez
l'T  na . nogode. Uczestnikówze gra w II lidze. Spotkanie od- żuję strój sportowy ale ^  iitięi 

beozie sie 21 marca o godz. 15 bez koiców Z cW ońia  nrzvfs? 
a przeciwnikiem płocczan bedzie wane beda’ przed "biegiem t  r  
Resovia Rzeszów. 2 P ł^ k  h i S  beClV
w o lo w e  iV TTT €fv  • W ru,ndl7‘i? -r ?” dostępni one do god-z. 12- ?$] #

ta'kze sie zobaczymy dziewczęta 1 
pS Ś m nv  ?9 ?^ ;^ ; K:bl„CT  Zf;  ców z kilkudziesięciu szk°ł
m  S i J n  S o ^ g d S ^ a .  Ł 1 ,ewMztwa D!ocki« o -  _ „»

n  BIEG WAGAROWICZA d “ a n r t /  1500° m* c h l S f ?

w t o ^ eB? b d ? S  “ 'erwsz:  dĄ ń SSB w «'ta19r«m flć8'wiosny obchodzony jest jako dystansie 1000 m Piear^52̂ ^ !  
azien wagarowicza. Młodzież za- najstarszych chłopców r°zJtatr‘ 
miast siedzieć w ławkach wybie- nie sie ^  godz 12 15 a
7UTeSl1 'r^ e -f? aCv^y .a!bo ^rgani- najmłodszych dziewcząt (LSW> “ “  ™ re z y . Niestety me za- 13.35. Dekoracja z w y c i ę ż  

sa one godne pochwały... dzie po każdym biegu.

Z N0WNIKA SPRAWOZDAWCY
TENIS STOŁOWY - r?1 OMarta Orzechowska zajęła 1 jr 
, SCa, a Małgorzata Przyiby15'

W Wielu sie kolo Wrocławia od- 32- 
były się Mistrzostwa Polski se-
niorów w tenisie stołowym. Po * * *
raz pierwszy w zawodach wzięły Troje młodych tenisistów 
udział zawodniczki Spółdzielcy Bukowało się do finału . 
Piock. W grze pojedynczej kobiet polskiego Turnieju o pucha* *» jaC

glądu Sportowego”. W e ł^ ^ t r ^ j

Biblioteka muzealna udostępnia

Regionalny 
Informator Kulturalny

P Ł O C K

“ S T s r  r s = r  “aô -f  Katolioki telefon historii, numizmatyki woiiskowo-

Apteki: do 23.03 (godz. 8 raoo)
dyżury nocne i świąteczne pełni zycja Stała Dzieie bitwy nad Ryn

uł w l S f  t  01 ,Plr k’ n,a’ dokAun-enty, mundury! zdjęcia
tei 1T2; i sztandary oddziałów Wojska Poł-
codztenńie g<5T f  <aberao) ^ e g o  biorącego udział i  bitwie.
formacyjno-mj£wz^a ^  Muze^m codziennie opróczri!iacyjno-xnuzjuczna. poniedziałków ł dni poświąt-ecz-Kiub PAN „i I M -  I Radio TAYI W , ^  no poniedziałków ł dni poświąt-ecz-

iS Irsk f  Wystawa koi*kurs plastyczny. 24.03, godz. 16 caj! d,obe '  ’ teL 224-09 CZynne n>'ch w godz. 10—16. Kasa kończy
r̂ zdzi5tk- . -  „Co by było gdyby...” kon- ę sprzedaż hiłetów 15 minut nrzedTeatr Dramatyczny im. J. Sza- ‘̂ m odzfe^ow ^ Dom ^Kultury ul kurs^ la^z ie rt ° Sdyby"'” kon- 

?“Wm T  n~20^WyeoS nTl -  I ^ u L ^ L 22̂  2 1 ^  Łukasiewicza, teL KUTNO
Sen nocy letniej. 21-22 03, godz. korowód dzieci i irirtmktorów nad S w  przygodowych teL 424-58: 17.18 -  Sen nocy letniej. Wisłę -  topienie Marzanny 21fp h ‘'mow przygodowych. 20.03, godz. 03 godz. 13 i 18 _  Zawód pan

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum- godz. 11—15 — Giełda komputera- r> nj r  Marza?;ną ’ mł? dy1cT  10USA l- }5< 19—21,03.
ska 2, tel. 244-91: ekspozycja stała wa — wymiana informacji pro- dla młodzieży 24 m zabawy ^odz- 40TTi A40, bez ma~
„Secesja”. „Ikonografia i kultura gramów, ciekawostek. 21.03, godz Turniej feS 'sto ło°w eeS^ 14 * * ~  ir^  Ta USAr! J 15;  ^ " f 9*03-  «odz- 
Płocka”. „Wyroby z metalu firm 8 -  Rajd pieszy „Wiosna ’92”. ' O śrok^ K ult^y lwZRiP „i 1 R1O.am0wy konteblowa-
wa-rszawskich”. Wystawa czasowa Spółdzielczy Dom Kultury, tel Wieczorki 4,1 th  % T  p k « lo: .

k0: 235-60: 17.03, godz. 17_ ■ Spotkanie gofc 14 _  4< »‘fan ie  ^  KluiSe ta  H Ł S S a . t l S ;

sprzedaż biletów 15 minut przed 
zamikinięciem muzeum.

Ł Ę C Z Y C A
Muzeum — Zamek, ul. Poczto

wa 1, tel, 24-49: Wystawa czaso
wa „Moda pradziejowa”. Muzeum 
czynne codziennie w godz. 10—16.

..... ..................... . _  _ _  , , . . ______ SIERPC
lekcjanerów” Muzeum czynne od uTKlubie Vogodnej Jesieni "i'pro- przyjaciół w~ 5 lub,ł? ka ?’ Pils,u,dlS,ki,eg0 21, tel. 479-64: Muzeum Wsi Mazowieckiej tel
w orku do soboty w godz. 9-15, jekcja Tajki połączona z konkur- -  Poranek d ia ^ f e c i  - Z i* ? ™  "%*** !5 M 3 ’ T5-2:8-26: w o-
niedziela 10—15. w poniedziałki sem plastycznym. 21.03, godz 11 -  „oiz 12 k p S S  ^  TT d łe EJ y Ctowsfcioj- kresie zimowym czynny eodzien-
nieczynne. 18.03. godz. 17 odczyt Wiosenny festyn rozrywki. 22.03 Sodzieży“  :Borys”. Monograficzna wystawa nie oprócz poniedziałków w go £
Bożeny Ostrowskiej nt. „Polacy na godz. 10 -  Giełda akwarystycrna Kufh Ł „ u „ on„u  , , 'fd:ne' * cholowych polskich arty- 9-14. S ’
syberyjskich szlakach”. 24.03, godz 17 — Spotkanie w KI u- Mostowi 1 -11903 j g o d z l8 k—^Pre’ stań, Wystawa Wystawa stała „Sierpeckie

Muzeum Diecezjalne, ul. Tumska hie Pogodnej Jesieni i projekcja lekcia k<? dr 7dri,«fawn‘ '!t lf  .-'Wn^^za eklektyczne pre- wspomnienia” 1 wystawa czasowa
Sa teł. 225-23: wjrrtawa -  teefba filmu . S t e n t e  Ł " :  V f e  16 S  S  "Biblia w l i ®  ™
średniowieczna, późniejsza i ludo----- „Budzi się wiosna” -  plener czenfa i ofiary w życii cztoSiJ- ' S  x fx  w dZ1€lami sztuki z 11 zentowa«e w salach ratusza -
wa. Muzeum czynne codziennie w malarski. ka” (kościół narafii Kł Tidunl P rt.. . , . czynne codziennie z wyjątkiem
godz. 10—14 niedziela 11-15, w Klub Osiedla Kochanowskiego, po mqzy ŚW) P ^  03 2 ^ 1 7 -  k o u i rrcmio^t-fkr, f offerU|e Mbyt- Poniedziałków, w dni powSednie 
poniedziałki nieczynne. teł. 279-95: 18.03. godz 18 -  Spot- N a b o ż e ń s t w o ' d l / w  rzeP los}° artystyczne, obie- godz. 8-16, w soboty 1 niedziele

Biuro Wystaw Artystycznych, kanie w Klubie Złotego Wieku 5  kty numizmatyczne, malarstwo i 10-16.
ul. Nowy Rynek 11. teł. 289-82: od 19,03. godz. 16 -  Spotkanie w rvn Rynku H Sekretartft klubii S f"w* C-°S-e”" ^
n  marca czynna wystawa Danieli Klubie Dobrej Rozrywki. 23.03. czynny jest w każdy piątek w Soni^zifłkńw Z w7-1f kiem *miany w programie reda-
Kopydłowskiej. godz. 16 -  „Witaj wiosno” -  godz. 16-17 7 P *  nych 1 dni *>o4wl«te® - kcJa Di« P ^osi odpowiedzialności.Opr. (ws)

strefowych makroregionu .
nego w grupie najmh**b"M, 
miejsce zajął Tomasz 
II Violetta Cudzewicz. ^  
najstarszej wygrała *
bylska. Finał rozegrany zQSW 
kwietniu w Ciechanowie-

KOSZYKÓWKA
Rozegrane zostały póU^ff<£. 

strzostw Województwa Szk ^o- 
stawowych, w koszykówko* iem, 
zakończyły się olbrzymia ZpiK 
dizianką, a mianowicie tr
waniem klasy sportowej „ 
profilu z SP ,nr 9 z Kutn^yCb, 

W pierwszym półfinalePOUDWI* od ,
żyła SP nr 11 w Płocku b pCt f t  
nr 3 Sienne i S P  n r  2au o oiiwnpc i nr “
Wyniki poszczególnych U
SP 11 — SP 3 41:33, SP lL 
2 36:10, SP 3 — SP 2 32:3V >• -• IY>>więcej punktów zdobył': 
Owczarski 19. Tomasz 
sfci 14 i Jakub Piegat 12 U' j 
SP 11 Płock). dfaf '

Niespodzianka dotyczyła art,j 
go półfinału, kiedy to u §{?
SP 2 Płock, specjalizuje^ 
piłce nożnej, którzy 
nie mają warunków do uŁ ^ r ;  
nia koszykówki, pokonali s«j. 
SP 9 Kutno 40:38. Pozos^'\ 
niki: SP 2 Płock -  SJ  Q P'ty 
stynin 22:8 i SP 1 — SP f ce % 
Kolejność zespołów: i m!e-‘Trl ^
2 Płock, II SP 1 Gostynin-,!
9 Kutno. Najwięcej punktó jS
byli: Krzysztof Sobolewsk1
Patryk Maliszewski 15. . 0'

W trzecim półfinale n3f 0S ^
izali się uczniowie SP

Trzy zwycięskie drużyny sp,y 9
się 17 marca o godz. U pl0<  ̂ 1
gimnastycznej SP nr 1 w

TYGODNIK FLOClU STR. i



O DOBRO RODZINY LUDZKU
DOKOŃCZENIE ZE SrR. 1

RODZINA W PRAWIE 
CYWILNYM

T« problematykę przedsta
wi! przewodniczący Wydziału Ro
dzinnego Sądu Rejonowego w 
Sierpcu, sędzia Zygmunt Rasała. 
Do konstytucyjnych zasad dotyczą
cych rodziny w prawdę polskim 
należą:

— zasada świeckości małżeństwa
— zasada moncgamii
— zasada trwałości związku mał

żeńskiego i założonej przez ten 
związek rodziny

zasada egalitaryzmu (równoś
ci) małżonków

— zasada dobra dziecka i rów
nych praw dzieci pochodzących 
zarówno ze związku małżeńskiego, 
jak i spoza niego

— zasada ochrony rodziny przez 
państwo.

Tąkże Kodeks Karny wyróżnia 
przestępstwa przeciwko rodzinie 
takie jak bigamię znęcanie się 
moralne lub fizyczne nad człon
kami rodziny i in.
. — Można by postulować uzgod
nienie pewnych uregulowań praw
nych 2 zasadami moralności chrze
ścijańskiej. Jest to zadanie dla 
katolickich . parlamentarzystów — 
powiedział sędzia Rasała. Wypo
wiedz ta dotyczyła m.in, rozwodów, 
prawmej ochrony życia poczętego 
i wychowania w trzeźwości. 
Wspomniał także o trudnościach 
w pracy z dziećmi z rodzin dot
kniętych patologia i próżnym sta
raniu o utworzenie w Płocku Po
licy jnei Izby Dziecka.

KARTA PRAW RODZINY 
LUDZKIEJ

Mówił o niej ks. prof. Wojciech 
Góralski. Jest to dokument wy
pracowany w 1980 roku przez sy-

— prawo rodziny do istnienia i
rozwoju.

W KIERUNKU PORODU 
NATURALNEGO

Jednym z przejawów działalności 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Płocku jest stworzenie pierw
szej w mieście „Szkoły Rodzenia 
O niej opowiadał gościom i uczest
nikom sesji — mieszkańcom mia
sta, dyrektor szkoły Lech Księża- 
kowski. Lekarze, położne i pielę
gniarki z płockiej szkoły pracują

swym wystąpieniu dr Mieczysław 
Bąkowski, ordynator Oddziału No
worodkowego w Miejskim Szpita
lu. —- Istotnym problemem współ
czesnej medycyny jest nie tylko 
ratowanie życia, lecz zapewnienia 
jego najwyższej jakości, uzyskani* 
optymalnego dla danego osobnika 
rozwoju psychicznego i fizycznego 
— powiedział. Zdrowie człowieka 
jest wypadkową czynników środo
wiskowych i genetycznych. Wśród 
;ych pierwszych ogromną rolę ma 
do spełnienia rodzina. Od każdego 
z jej członków zależv tak ważna 
harmonia we wzajemnych stosun
kach — Pozwolę sob:e nrzytoczyć 
znane powiedzenie lansowane przez 
Światową Organizację Zdrowia: 
Zdrowie zaczyna się w domu — 
pc*viedział lekarz 

Dr Bąkowski podkreślił koniecz
ność reorganizacji służby zdrowia 
. powrotu instytucji lekarza domo
wego jako „filara podstawowej o- 
pieki zdrowotnej”.

WOBEC PROBLEMU ABORCJI

Barbara Gosieniecka, psycholog, 
przeprowadza rozmowy z kobieta
mi stającymi wobec problemu 
przerwania niechcianej ciąży. Mó
wi o wielkim stresie, jaki towa
rzyszy zwykle tej decyzji. — Nie 
u a się w referacie przedstawić te
go, co czuje pacjentka i psycholog; 
gdy stają wobec największej ta
jemnicy wszechświata. Wpisany w 
mater ę, bezbronny wobec sił przy
rody, słaby w obi czu śmierci 
człowiek, przewyższa wszystko po
nieważ tylko on zamyka w • sobie 
tajemnicę własnego losu. Dlatego 
w obliczu każdego nowego poczę
cia człowieka ludzkość doznaje 
wstrząsu wzruszenia. Świadomie 
czy nie czuje że przed nią natura 
odkrywa swoje posłannictwo. Uwa
żamy więc, że zezwolenie na prze- *

Obrady międzynarodowego sympozjum prowadziła Maria Teresa de Costa Macedo z Portugalii 
dent Międzynarodowej Unii Organizacji Rodziny. lot. Stanisław

nod biskupów, poświęcony spra
wom rodziny. Wielki, pełen huma
nizmu traktat, poparty autoryte
tem Watykanu. Dokument zosta' 
rozesłany do wszystkich rządów 
na świecie jako uniwersalny wzór 
praw gwarantujących godne funk
cjonowanie rodziny w społeczeń
stwie zarówno chrześcijan, jak i 
niechrześcijan.

— Jego podstawowym źródłem 
jest prawo naturalne, wpisane 
przez Stwórcę w serce każdego 
człów eka, o czym wyraźnie wspo
mina się w tekście wprowadzema 
doo Karty” — podkreślał ks. Gó
ralski Z dwunastu punktów do
kumentu referat za najważniejsze 
uznał dwa:

—* prawo rodziców do wychowy
wania swoich dzieci.

0  „Lubią oglądać serial pt. „Dy
nastia”, gdyż ma piękne widoki, 
piękne panie i pięknych panów 
bogaczy, I trochę biedniejszych 
panów, jeszcze piękne domy z 
ogrodami i samochody” — napisa
ła moja córka. Otóż to!

■  „Jubilat” — słynny płocki 
sklep wzorcowy — z dnia na 
dzień pustoszeje, to znaczy ban
krutuje. Kto żyw spieszy więc doń 
korzystając z przecen niektórych 
towarów. Największy ruch panuje 
Przy stoisku z materiałami, idą 
również buty, torby tańsze średnio 
0 30 procent. Taki sam los czeka 
placówkę przy Rembielińskiego. 
Więc panie miast obsługiwać nie
licznych klientów, pogadują jak to 
będzie miło na „kuroniówce”, 
śmiech przez łzy?
II Płociana w warszawskiej 7,a- 

tj.ęcie odkrył Jerzy Mazuś, ogląda- 
kolekcję sztuki niemieckiego 

PriSmysłowca Kunza. Otóż jedno z 
zatytułowane „Okruchy pol- 

ziemi”, na które składają się 
3- kwatery z próbkami gruntów 
ornych, zawiera również glebę z 
okolic Płocka. Pozostałe wojewódz
twa nie doczekały się nobilitacji, 
pan Jerzy twierdz,i że jakaś mar-

w oparciu o ideę porodu natural
nego prof. Fijałkowskiego z Łodzi. 
Ich celem jest umożliwienie ko
biecie świadoińego porodu, będące
go źródłem z niczym nieporów
nywalnej satysfakcji. Po ukończe
niu kursu może uczestniczyć w na
rodzinach ojciec dziecka, dotych
czas ściśle izolowany od sali po
rodowej. Szkoła uczy kobietę po
konywania stresu, związanego z 
lękiem przed: nieznanym, bólem, 
^bezpieczeństwem dziecka i po
wikłaniami. TProponuie także do
puszczalne przez Kościół sposoby 
regulacji poczęć,

ZDROWIU ZACZYNA SIĘ 
W DOMU

Tę starą prawdę, przywołał w

na ta ziemia... Najważniejsze, że 
jest! Czijżby to był widomy omen, 
że pozostaniemy metropolią?

i f  Skoro już o zagranicy mowa, 
to bawiąc tam zostaliśmy zaprosze
ni do podziwiania lasów, parków i 
skweru na wzgórzu, obsadzonym 
różami. Chłonąc owo piękno nie 
mogliśmy się oprzeć refleksji. 
Drzew i skwerów jest w Płocku 
sporo, mamy osiedla mniej lub 
bardziej zielone, tylko nasz do 
nich stosunek jest jakby odmien
ny. Zmęczeni codziennymi kłopo
tami , przechodzimy bez reakcji 
obok zaśmieconego trawnika, zła
manego drzewka. Przyzwyczajamy 
się do zagraconych, brzydkich 
balkonów. Drodzy Czytelnicy! Na
prawdę otoczenie waszego bloku, 
domu zależy wyłącznie, dd Was sa
mych. Idzie wiosna, otwierając 
okno pamiętajcie, o widoku, któ
ry się z niego roztacza. To jedyne 
piękno, podarowane nam za dar
mo. Chrońmy je więc, byśmy mo
gli wycieczce z Zachodu pokazać 
kiedyś osiedlowy skwerek, a nie 
wyłącznie nowy dywan za zam
kniętymi szczelnie drzwiami miesz
kań... .....

(Jo-Anna)

rywanie ciąży oznacza planowe 
niszczenie życia człowieka.

Pan5 psycholog szacuje, że w wy
niku rozmów blisko jedna czwar- 
;a kobiet zdecydowała się na uro
dzenie dziecka.

RODZINA, KTÓRA OCALAŁA
Krystyna Rudzińska, także psy

cholog, pracująca z ludźmi uza
leżnionymi od alkoholu i narkoty
ków przedstawiła wielkie znacze
nie wychowania w rodzinie dla 
uniknięcia tych nałogów. — W ro
dzinie kształtują się przecież po
stawy moralne j etyczne dzieci, 
hierarchia ich wartości, reakcje ->- 
mocjonalne i klasyczne reakcje 
społeczne — podkreślała. Kryzys i 
rozpad więzi rodzinnych powoduje 
zachwianie osobowości dzieci, któ
re płacą za to najdrożej. Doświad
czenie jej pracy uczy. że niezwy
kle pomocne są kontakty w gru
pach terapeutycznych żon 1 dzieci 
alkoholików. Czasem w wyniku 
terapii, rozmów udaje sę przywró
cić harmonię w rodzime. Jest to 
wspólnym sukcesem ludzi uzależ
nionych. ich bliskich i psycholo
ga. Rodz5r’a znowu się taka,
ktń-a ocala, a nie niszczy.

Grażyna Cieślik ze St. RK przy- 
oomniała o istnieniu instytucji, do 
których każda red z ma może zwró
cić s'ę o pomoc. Są to Miejski O- 
środek Pomocy Społecznej, Polski 
Czerwony Krzyż czy Samorządowe 
Biuro ds. Rodziny w Radzie Miasta 
Płocka.

Gości i licznie zgromadzonych 
mieszkańców miasta pożegnał wo- 
iewoda Jerzy Wawszczak. :— Tak 
wiele wrażeń natury intelekt.ua'nej 
i emocjonalnej było dzisiaj na
szym udziałem — powiedział. Pro
sił, aby pamiętać o tym, że Pola
cy wychowywani byli przez lata 
w swoistej schizofrenii. Co innego 
słyszeli w szkole, pracy, co inne
go w domu. To odcisnęło pewien 
fałszywy znak ne polskich rodzi
nach. Teraz dzięki przemianom, 
staje się on coraz mniej dotkliwy. 
— Ten czas, który przyjdzie, zbli
ży nas do wielkiej rodziny euro
pejskiej — taką nadzieję wyraz5! 
wojewoda.

MILENA
GURDA-JAROSZEWSKA

wy WW" - ......V:
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POSEŁ ALEKSANDROWICZ:

NIE JESTEM TYPOWYM 
SP ADOCH RONIARZEM

2 marca br. poseł ziemi płockiej 
—■ Eugeniusz Aleksandrowicz spot
kał się z grupą dziennikarzy. Mini- 
konferencja prasowa odbyła się w 
nowym lokalu Kongresu Liberal
no Demokratycznego w Płocku, 
przy ul, Gagarina 28, będącym 
jednocześnie Biurem Poselskim 
pa rlarn entarzysty. Przeds tawiamy
niektóre poglądy posła Aleksan
drowicza, wyrażone podczas spot
kania :

O SOBIE

Problemy województwa płockie
go są mi dobrze znane, jako że 
przez ostatnią dekadę dane mi 
było żyć na tej ziemi. Nie jestem 
zatem człowiekiem znikąd, raczej 
nietypowym spadochroniarzem. 
Skorzystałem z zaproponowanej 
mi oferty kandydowania w tym 
okręgu i, jak mi się wydaje, mój 
mandat jest taki, jak zakres przy
zwolenia społecznego. Traktuję go 
z pełną odpowiedzialnością.

W Sejmie jestem członkiem Ko
misji Ustawodawczej, najbardziej 
absorbującej w sensie fizycznym. 
Moje obciążenie pracą jest pięcio
krotnie- większe niż posłów — 
członków innych komisji. Świado
mie wziąłem tę robotę, gdyż nie 
po to zgrdziłem ■ się być posłem, 
żeby później cofać się przed tym, 
co najważniejsze.

Dysponuję lokalem, który nazy
wa się Biuro Poselskie. Za to biu
ro plącę słone pieniądze — 3 min 
złotych. Niestety, muszę stwier
dzić, że moi przyjaciele sprawu
jący władze w mieście i wojewódz
twie nie ułatwiają mi wykonywa
nia mandatu poselskiego. Jeśli od 
dotychczasowej wysokości ryczał
tu administracyjnego, owych 7 min, 
odjąć ?> min, które płacę za I val, 
to trudno mówić o 'szybkiej, pro
fesjonalnej organizacji pracy. Dla
tego też korzystam przede wszyst
kim z ncmocy innych moich przy
jaciół. Z mieszkańcami Płocka bę
dę spotykał się na dyżurach posel
skich w każdy poniedziałek w 
godz. 16—1P We wtorki to samo 
czynić będą w Skierniewicach. 
B orąc to wszystko pod uwagę 
łatwo sobie wyobrazić, bilans cza
su, którym dysponuję. Do demu 
przyjeżdżam tylko na weekend.

O PRACY
DLA WOJEWÓDZTWA

Przede wszystkim jestem po
średnikiem w sprawach wnoszo
nych przez instytucje samorządu 
terytorialnego. Przedstawiam róż
nym agendom rządowym pisma w 
sprawach ważnych dla tego woje
wództwa. Poza tym — opiniuję 
akty prawne dotyczące reg'onu. 
Tak to sobie mniej więcej wy
obrażam.

O AKCJI KUTNO 2S>09

Jest to wspólne z władzami sa
morządowymi Kutna myślenie o 
przyszłości tego miasta, szczegól
nie zagrożonego wysoką skalą bez
robocia. Chciałbym lojalnie wpi
sać się w ten pomysł, zaangażo
wać doń ludzi w różny sposób 
związanych z Kutnem. Pomaga

nam znany instytut naukowy, 
jednak na tym etapie prac nie 
mogę ujawnić jego nazwy. Chce
my spotykać się systematycznie, 
aby wspólnie myśleć o przyszłości 
rozwiązując jednocześnie doraźne 
potrzeby

Rzecz będzie dotyczyła przede 
wszystkim gospodarki komunalnej, 
inwestycji i infrastruktury han
dlowej miasta. Podejmiemy próbę 
zorganizowania społecznego ruchu 
na rzecz Kutna. Miasto to, leżąc 
na ważnym szlaku europejskim, 
posiada wszelkie dane do rozwoju. 
Trzeba jednak zaangażować się i 
wykorzystać te dane. Wybrałem 
Kutno ponieważ tam zmierzyłem 
się z wolą praktycznego dz'słania 
Nie oznacza to jednak, że zapo
minam o sprawach Płocka czy 
Sierpca.

O FORUM
PARLAMENTARZYSTÓW

PŁOCKICH

Przedmiotem tego spotkania (w 
Sejmiku Samorządowym) było 
przekazanie nam informacji na 
temat funkcjonowania różnych 
instytucji w województwie. Uwa
żam, że jest w nim miejsce dla 
wszystkich. Znam swoje obowiązki 
jako posła. Na forum padła dekla
racja o nieagresji. Ja jestem z  na
tury człowiekiem pokojowym. Nie 
rozpętuję wojen ani z działaczami 
samorządowymi, ani z kolegami 
parlamentarzystami. Uważam, że 
jest potrzebne wspólne myślenie, 
sale przy odrzuceniu krzywdzącej 
tezy o wyjątkowym charakterze 
elit politycznych tęgo wojewódz
twa. Te elity wszędzie są takie 
same. Wg mnie, wbrew temu o 
czym się mówi, jest tu wiele osób, 
które mogłyby funkcjonować pub
licznie dla dobra tego nrasta Tą 
osobiście jestem gotów spotykać 
się przy różnych konkretnych for
mach współpracy. Angażuję się 
wszędzie tam, gdżie jestem pro
szony.

Zanim zostałem parlamentarzy
stą, byłem dyrektorem Wojewódz
kiego B'ura Poselsko-Senatorskie
go OKP w Gdańsku. Obserwowa
łem pracę ośmiu parlamentarzy
stów m.in. Bieleckiego, Merkla, 
Krzyżanowskiej, Kaczyńskiego. 
Wiem więc na czym polega ten 
przyjemny smak wykonywania 
mandatu. Będę robił to tak, aby 
nie wchodzić w sytuacje konflik
towe z moimi kolegami parlamen
tarzystami. Możemy być razem. 
wszędz:e tam, gdzie wspólnie uda 
nam się ceś zrobić. Nie interesują 
mnie natomiast akcje czysto pro
pagandowe. Chcę być na miejscu, 
w Płocku, regularnie do dyspozy
cji wyborców.

O SYMPATII PREZYDENTA 
PŁOCKA DO KLD

Nic chciałbym oceniać opcji po
litycznych prezydenta Drętkiewi- 
cza, ale nic mi nie wiadomo o je
go sympatii do Kongresu. Jednak, 
biorąc pod uwagę nasze kłopoty z 
uzyskaniem lokalu w Płocku, 
można by mieć pewne wątpliwo
ści...

O PŁOCKIEJ SKARPIE

Zaangażowałem się w sprawę 
pieniędzy na ochronę Skarpy 
Płockiej. Wysłałem list do minis
tra kultury i sztuki. Mam zamiar 
doprowadzić do spotkania narzą
du Miasta, wszystkich zaintereso
wanych osób z min. Andrzejem 
Sicińskini.

O RZĄDZIE

W obecnej chwili sytuacja jest 
taka, że rząd nie korzysta z przy
sługujących mu uprawnień _ inicja
tywy ustawodawczej. Wnosi nato
miast projekty autorstwa poprzed
niego rządu, zalegające arch.ua. 
Ten okres nie meże trwać długo, 
ponieważ prawo jest instrumentem 
sprawowania władzy, bez ktorego 
państwo nie może się obejść. O- 
ezekujemy więc r.a autorskie P*°" 
jekty ustawodawcze now ego rzą
du. To jednak rząd jest odpowie
dzialny za wniesienie projektu 
budżetu państwa, nie parlament, 
jak to się wydawało członkom 
KPN, gdy chcieli wnieść alterna
tywny projekt prowizorium bud
żetowego. _ .

Ufamy jednak w dobre intencje 
rządu. Natomiast godzina prawmy 
przyjdzie w memencie uchwalania 
przez Sejm- ustawy budżetowej. 
Jeśli dojdzie do sytuacji, k*euy 
kolejny minister finansów^ tego 
rządu poda się do dymisji, to 
wtedy wszystko stanie się jasne.

O ATAKACH NA KONGRES

•fest to cena, jaką płacimy za 
moment historyczny, w którym 
się znajdujemy. Jest widocznie 
polityczna potrzeba obsłużenia te
go ataku. Nowy rząd przyjął_ for
mułę obn ażania s w o i c h  przeciwni
ków za przejętą materię spraw 
państwowych. Inaczej m ów iąc 
wygląda t-o tak, że jeśli w 19-1 
roku zgwałcono staruszkę, a pre
mierem był wówczas Bielecki, to 
już jest afera. Musimy przez to 
wzejść. Jeśli będzie taka potrze
ba, to ja chętnie będę siedział w 
więzieniu na Rakowickiej...  ̂ borę 
prosił tylko, aby moim współwięz- 
niem był Leszek Balcerowicz. 
Uważam, że nie można myhc 
przyczyn ze skutkami.

O PRASIE
Jesteśmy za wolnością słowa, 

niezależnością mass—  mediów, za 
zrównoważonym i odpowiedzialnym 
układem informacyjnym. Z dru
giej strony, rzeczywiście nie ma
my swojego tytułu. Natomiast my
ślę, że mamy wielu przyjaciół, w 
różnych mediach. Z tego co wiem 
trwają jakieś rozmowy dotyczące 
„~aszej” gazety. Choć zdajemy 
sobie sprawę, jak trudno jest za
łożyć nowy tytuł. Myślę, że nie 
minę się z prawda, jeśli powiem, 
że wśród pism zbliżonych do Kon
gresu znajduje się miesięcznic 
„Konfrontacje” czy tygodnik  
„Wprost”.

Wybrał:
ARTUR JAROSZEWSKI

PGR SANNIKI MA SIĘ DOBRZE
H f  ie wiadomo jeszcze jaka bę- po prostu kwestia wyczucia, a ni-enia, większość pracowników o- 
lwi dx‘e decyzja dotycząca PGR przy niej wszystkie decyzje są deszła na renty i wcześniejsze 
•  w Sannika-ch ze strony u- trafne. Dwa lata temu zlifcwido- emerytury. Średnia pensja w I99* 

tworzonej 1 stycznia br. A- wana została obora udojowa, ze roku bez funduszu premiowego 
gencji ds. Nieruchomości Skarbu względu na nieopłacalność cezy- 1,6 min zl.
Państwa. Zgodnie z jej zarządzę- wiście. Jednocześnie rozszerzono — Dawniej były niskie pensje — 
niem, w ciągu dwóch lait na tere- produkcję trzody chlewnej a tak- stwierdził dyrektor — ale za 0 
nie całego kraju mają być zlikwi- że produkcję roślin, np. żyta, łu- bardzo duża premia roczna. Moim 
dowane' Państwowe Gospodar- binu na słabych glebach V, VI i życzeniem w obecnym systemie 
stwa Rolne. __ Ustawa ‘ przewiduje, VII klasy, na lepszych trochę jest to, bym mógł ludziom dobrze 
że mogą być one sprzedane o-so- pszenicy, zaś na pozostałych 250 ha płacić, ale pensje te są ograoiezo- 
bom prawnym lub fizycznym, wy- uprawiana jest kukurydza na ziar- ne popiwkiem. _
dzierżawione, względnie istnieje no. I to jest kierunek specjalizacji W ubiegłym roku 1 sierpnia 
możliwość ustanowienia admini- w sarmackim PGR, do niego jest przekazał władzom gminy zabyt- 
stratora z ramienia Skarbu Pań- nawet dopracowany ciąg techno- kowy pałac w Sannikach. Propo- 
stwa. logiczny. zycja przekazania pałacu była wy'

Powstałe na _ bazie prywatnego Na rynki zbytu dyr. Ryszard suwana przez dyr. Ryszarda Mą- 
majątku ziemskiego Dziewulskich Mąka także nie narzeka. Żywiec kę wielokrotnie," gdyż jak stwier- 
—’. Państwowe Nieruchomości sprzedawany jest temu, kto wię- dzil — utrzymywanie tego obiek- 
Ziemskie w Sannikach miały ob- cej zapłaci, część zboża do Cen- tu było kłopotliwe ze względu na 
szar około 1,5 ty®, hektarów. Po trali Nasiennej jaiko materia! brak funduszy na konserwację- 
wojnie  ̂dekretem o reformie roi- siewny, a część jest śrutowana i Ostateczną decyzję o przejęciu 
nej najlepsze grunty dostały się robione są we własnym zakresie podjął obecny wójt Sannik, Grze- 
w ręce rodników, a wielkość każ- mieszanki treściwe "dla trzodv. gorz Geisler.
dej parceli nie przekroczyła 5 ha. Specjalnością tu jest CCM, czyli W majątku PGR pozostałe jesz* 
W 1949 roku zmieniono nazwę na cornocomix — zmiksowane, ze- cze prawie 100 mieszkań, których 
PGR i do 1958 roku był to zespól śrutowane i zakiszone całe kolby utrzymane w większości sP°*z^ a 
PGR-ów obejmujących Tuszyn, kukurydzy, tania i bardzo dobra na " barkach gospodarstwa, bez 
Sokołów, Tręblki i Góry. Po likwi- paisza. żadnych dotacji. Lokatorzy Placą
da_cji> zespołów funkcjonowały one — Wolne moce produkcyjne — 200 tys. zł tylko za centralne o- 
już jak0 samodzielne gospodar- powiedział dyr. Ryszard Mąka — grzewanie i ciepłą wodę, 800 tys. 
stwa. wykorzystujemy świadcząc usługi pokrywa PGR. W ustawie nowej

— Sanniki zaliczają się do do- okolicznym rolnikom. Są to usługi agencji postawiona jest kwestia 
brych PGR — stwierdził dyr. Ry- agrotechniczne w zakresie uprą- mieszkań, planowana i®91 sPrze~ 
szard Mąka — kłopoty finansowe wy gleby, a więc siew, zbiór, su- daż ich lokatorom i sprawa ta w
nam nie grożą i twardo stoimy na szenie. Jeżeli ktoś chce — robimy Sannikach powinna zostać zaIac"
nogach. Produkcja jest wysoka i CCM na jego podwórku i to na- wioną w ciągu roku. Dyr. Ryfzara 
ustabilizowana, mamy doświadczo- prawdę się opłaca. Często dora- Mąka stwierdził, że budował 1 da
ną kadrę, a sprawy rynkowe nie dzam rolnikom co powinni uprą- wał ludziom, bo była taka mozb-
zakłócą nam toku produikeij. Ma- wiać, aby było to opłacalne. Zre- wość, teraz utrzymywanie typ
my własne środki fiamansowe, nie sztą wispółpraea PGR z gospodar- mieszkań staje się obciążeniem,
korzystamy z kredytów. Za ufcie- stwami indywidualnymi jest dość Zapytany o życzenia na przy-sz«>sc
gły rek osiągnęliśmy 1,5 mld zys- ścisła. powiedział: ^ •
sku. Tendencja do łączenia PGR już _  Wolność jest zupełna. '

Ryszard Mąka jest dyrektorem minęła. Istniejące samodzielne w bym sobie stabilności w pohU^j 
PGR w Sannikach cd 1966 roku i centralnej Polsce mają wielkość od Co ekipa to się zmienia ws?£®:’ 
jak twierdzi, za,sady gospodarki 300 do 500 ha i rzeczywiście mają ko, a gospodarka lubi stabilną 
wolnorynkowej nie są mu obce. lepsze wyniki niż gospodarstwa warunki. W gospodarce nie powi " 
Podstawą każdej podejmowanej zespołowe. Jeszcze dwa lata temu no być polityki. Niezależnie
dotychczas przez niego decyzji był w sannickim PGR było ponad 50 zmian, "gospodarka powinna i«c
rachunek ekonomiczny, to się mu- pracowników. Obecnie załoga zo- stabilnym torem, 
siało opłacać. Zapytany o tajem- stała zredukowana 1o 25 osób. *mF«:KA
nicę sukcesu, powiedział, że to Nie były to jednak grupowe zwoi- KATARZYNA ŻALE' *■
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IZABELA BIL, urodzona w 1982 roku w Gdańsku, ukończyła 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Stu

dia w Krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa w pracowni 
malarstwa doc. Stanisława Rodzińskiego i pracowni rysunku doc. 
199’ r Grzywacza* D >'p lo in  “  1359 r . Wystawy — Płock, luty

m a ł a  d z i e w c z y n a ,
D U Ż Y  T A L E N T

••i bardzo duże płótna, przy
ciągające uwagę kolorystyką, po-

UDANY DEBIUT
W  PŁOCKU

COS

będą bardziej szokujące. Mnie 
dane było trafić jeszcze przed 
dyplomem najpierw do Nowego
Jorku, a później do Jerozolimy

dobieństwem Y in tń7 rVf;X^XX Czy. lo. m0zliwe? “  zadawałam Świat, który zachwyca i oszałaa oienstwem z fotografią, dobrym sooie to pytanie wędrując wąs- mia.
nvm wa?s7td4?m WnrkU artP tycz- I5in;i liczkam i Jerozolimy. Czy — Próbowała pan! tam 

ym ^ arsztatem, przypominające jest możliwe, aby w tym samym sprzedać? 
an^rykansk, hiperrealizm. _ czasie odległe od siebie o tysią- -  Trochę, ale nie mogę po 
nrm I  f je s.ię  cla f e kilometrów współistniały tak wiedzieć o • sukcesie. Jest w No
Andy Warchołem? 'WiU1S 1 nfjgnr° J °rkU i?ny ryneI5 sztuk1’ m°sfera teS° miasta nie miały

— Nie chciałabym bvć 7W 11- !* -V*" ogromna konkurencja, bo miasto wpływu na powstanie prezenlo-
fladkowana. Jeśli “ moje płótna zv są M m laSka''zal-dw i? °te?o ^ a ło . si? stollc* sztuki; Sciągajit wanego na ekspozycji cyklu?

taniczności. Tak s ta łT s S  S ™  ^  S S S t  na bardzo lubią to,miasto. A l e W

wystawa potwierdza duży talent 
i chyba ogromną pracowitość.

— Taka doskonała to znowu 
nie jestem Przyznam, że braku
je mi trochę systematyczności.

— Czy studia w Krakowie, at-

inspiracji fotograficznych, nienia, bo nie da sie, jest to za-
Skończyłam PLSP ze specjał- razem piekło i raj. 'Usiłowałam 
noscia fotografia. To jest po pro- dać choćby fragment tylko r/e- 
stu typ malarstwa przedstawia- rzywistości widzianej w kalej- 
jącego. _  ̂ doskopowym układzie.

I Na pierwszej dużej wysta- Nowy Jork, w którym by- 
wie w Płocku, będącej deblu- łam 2 lata, jest miastem fascy- 
tem, pokazała pani dwa kręgi nującym dla młodych ludzi i dla 
tematyczne, zderzyła ze sobą każdego, jednak na dłuższa me-

mwlować portret tego miasta i że właśnie 
bedzie to moja praca dyplomo
wa.

powit
zobaczyłam Kraków

Wystawa Izabeli Bil, (pierwsza z prawej z kwiatami) największe 
zainteresowanie wzbudziła wśród młodzieży, i to już poczynając od 
wernisażu. Fot. St Bąkicwiez

~  Czy wybierając ASP wy
myśliła pani sobie życie artysty 
odnoszącego sukcesy.

.chęi-ątąbym mieszkać w
Zakopanem, bo kocham Tatry i niej zarzuciłam, bo na akademii — Jak pani trafiła do plorkic- 
chodzę po górach od wielu lat wymagany był olej, ale wrócę go salonu?
Nawet próbowałam zmierzyć się na pewno choćby dlatego, że są
z tym tematem, ale pokora me tańsze dla odbiorcy. — Nie chcę zdradzać szczegó—

_ 7iltr.0ł„;_ n  , pozwoliła mi. Jest w nich cos łów. Znałam kogoś kto mi ooo-
- - - — ___  _ ltłn> u ,  Ułtt_,,„ ctidm' p j P S L  J!'aw $ ed.e wszyT takiego co przerasta malowanie. — Ile kosztuje obraz Izabeli .władał dobrze o tej galerii. 7a-

Nowy Jork i Jeruzalem dziwiąc tę męczy. Zawsze się coś dzieje, akademii, ale nie bardzo "w ie- s p ^ b o w a ć ^ " ^  tęskn°ta ŻSDy B,1? ryzykowałam Przywiozłam pra-
sję zwyczajnie i artystycznie w Nie sposób się tam nudzić Szcze- działam co bed-z-e h-i IaI o>w  Spi°bować. • . ce, przekonałam panią dyrektor
tytule ekspozycji „Czy to mo- zólnie na Manhattanie gdzie od- dam zawsze wszystko vv't-pc* !e" — ° ^ ok oIeićw, na wystawie — Od 5 do 9 milionów złotych, i bardzo się cieszę, że na werni-
*Hwe?” bywa sie przez 24 gódzini na su m SS?? J J S S i S Ł  £  i “ a. ^ e ■** k,Ika , I**?*?* Kilka prac już sprzedałam. ĆVkl sażu jest tak dużo młodzieży.ę przez A god/*ny £? , t -iąf  świad°mosc, ze życie mniejszych w formacie pasteli., amerykański został uszczuplony

ia . 1 tok- ipct mne od naszych wyo- — •- *--« ł J— lo  wynika z kolei mojego dobę wielki spektakl światła,
Pastele suche były kiedyś co ważne choćby'’ z tego powodu, — Dziękuję za rozmowę.- _ # o w ia  u « j i tein. icm  iu.IIn

losu. Na pewno można znaleźć wysokości, koloru 1 idzi bo«ac- hr?ż«ń n nim • , . .  A - — -------------
w lwi<cte dwa miasta’ które 1 • * « »  r i, laska'.vy. Ta P™  d u ż g , Ł f

tak
L. SZATKOWSKA

REŻYSER MA POMYSU
mm

wych, były wymarzoną epoką dla 
komedii o ambicjach satyry poli
tycznej. Arystofanes mógł sobie 
poszaleć. Zgadzam się, że nasza

niecze F®^sera* , ^ .e zatem wyznanie reżysera, uczynio- łocka realizacja „Rycerzy”
f  u 0-kr ,n.® w Programie: „W epoce wiol- O  jest krzyżówka „Króla Ubu”

t ln e  T a m S ' ^  kieS° upowrotu do Euro-py, w Ę *  z „Polskim Zoo”, groteską
do Łatru rówSŁż1 no S  h l ^  bUJ'"łe .r04zkwiłającei „ pomieszaną z komedią del-

co mają z tego widzowie?! rolę recenzentki jako próbę Budo- łapywać smaczki Dz-tsiał* h J  Tup «^SL/^/,«°^TieŻ ł ™ /3 ■sk.r0?12y* 1 arte, • z której wynikać miałoby, demokracja polega również na ga- 
Chciałoby się zawołań po o- wania wokół teatru uznanisł |  bardzo mamv ma” to nrhltl atalrn- teatr chciałby ze Arystofanes czytywał „Gazetę daniu j rozmaitości propozycji, tak-
statmej propozycji Teatru przyjęcia odpowiedzialności za wani zewsząd oolitvkn teatralno - ie.c,,*wdl na skalę Wyborczą” (patrz: scenografia) i że teatralnych. Można proponować
Dramatycznego im. J. Sza- L z tah  artyatyLiy pkSSej sceny. S  r t l  anW  tI T k1̂ 0- wożewodztwa. udział’ - Przewidział wynik wyborów Re- więc wszystko, ale nie marne
ego w Płocku, Wszak nie Jestem c ig j la z a a le  pizeciw by- d e S S  -  S r e S m  Po Z  i *  tłumaczy. ̂  że dellarte wła- spektakle. Albo nie narzekać na5 T.r,~A,---- _ ..v ,s---------------i i ...............0 ^ ■> ■nłUI ueserem — naoaretem „ F o l-  stały 4 kostiumy z Woouy Alle- śnie bierze swój początek z an- ' • .......................niaT^kiego w Płocku, Wszak nie Jestem ciągle za, ale przeciw by- 

od dziś wiadomo, że publiczność lejakości.
teatralną Płocika nie tworzy do-ro- Jeśli nie da się w ciągu mie-
sia widownia premierowa, lecz siąca zrobić Arystofanesa, to nie 
młodzież szkolna i zachęcający ją należy go robić w ogóle! 
clo uczestnictwa w spektaklaen Co daje młodemu widzowi lek- 
pedagodzy. To wspaniały odbior- cja teatralna Arystofanesa? Wra- 
ca.. Należy go więc traktować po- żeni© nudy, chaosu i dość spraw- 
waznie, _a nie usługowo-produk- nej ekwilibrystyki czterech panów, 
cyjnie, jako zło konieczne, wżdy- Arystofanes użył swoją komedię 
chając do cudownego mitycznego _  paszkwil do rozprawy z kon- 
odfcnorcy scen stołecznych. kretnymi osobami i sytuacjami.
. Niestety, w ciągu kilkunastu lat Tego typu twórczość odgrzebana 
istnienia Teatr Płocki nie docze- po wiekach może być ryzykowna, 
kał się idealnego widza, ponieważ Tak się też stało z płockimi „Ry- 
0 niego w ogóle nie zabiegał, cerzami”. Wiele scen, osoby i a- 
Hojny  ̂mecenat państwa przez luzje straciły swoją aktualność i 
kilkanaście lat utrzymywał ludzi pasję.
r;a wygodnych etatach. Było mias- Rozumiem, że Marek Mokro- 
to, zył teatr i oddzielnie istnieli wiecki jest przywiązany do „Ry- 
jacys widzowie. Nie prowadząc cerzy” jak autor do ulubionego 
żadnej edukacji teatralnej nie tekstu, który przez całe życie po- 
mozna się spodziewać skupienia - prawią i ulepsza. Robił ten snek- 
wokół płockiej sceny wiernego taki trzykrotnie w różnych teat- 
kręgu odbiorców. Stąd moja tłu- rach, a każda realizacja związana 
miona irytacja. Określiłam kiedyś była z przełomami naszej historii,

aaaaaaas8BiM5*BS5mBEaaN®HB

nim deserem .........  ;__
skie Zoo”. Nie przekonuje mnie na...

Scena ze spektaklu. Na pierwszym plamę Henryk Błażejczyk w 
w roli Paflagona, dalej Dariusz Sycz, stoją: Eugeniusz Paukszto i 
Seweryn Mastyna. Fot. Waldemar Lewandowski

tyku. Hipoteza śmiała a jej realh 
zacja sprawiła, że. mimo gagów, 
Wrzawy, fikołków,, klepania się po 
siedzeniach i nie zawsze uzasad
nionego odgrywania białej płachty 
(Rynek Ateński), zdezorientowany 
Wdz zaledwie w końcówce „łapie”, 
że przywódcą demokracji ateń
skiej Paflagon — Kleon za pomo
cą pochlebstw i kłamstw podlizu
je s!ę ludowi —, Demosowi. któ
rego , w . rezultacie prześcign ę 
zręczniejszy w kłamstwie — Kieł- 
baśn!k Że Arystofanes jawi się 
w ..Rycerzach” jako rzecznik po
koju f (Kle On był zwolennikiem 
polityki wojennej) o. tym ani sło
wa.

Niewątpliwie każdą sztukę an
tyczną _ można nagiąć do współ
czesnością Demokratyczne Ateny 
V wieku, p.n.e. z panującą w nim 
wolnością słowa, krytyką władzy 
i wszelkich instytucji państwo-

złe zachowanie widowni. Jesteśmy 
przecież na ateńskim rynku, gdzie 
każdy może głośno wykrzyczeć 
Swój pogląd ,; zareagować po sw o
jemu na „Rycerzy”.

Na usprawiedliwienie dodajmy, 
że nie jest to najlepsza z komedii 
Arystofanesa. Może należało sięg
nąć np. do „Żab”. Tam autor, 
zmęczony ówczesnym kryzysem 
politycznym i literackim, wysłał 
Dionizosa aż do Hadesu, by przy
prowadził stamtąd Sofóklesa '(a 
jednak) jako panaceum na wszyst
ko. A tak trzeba będzie zjeść ową 
nie. rycerską żabę.,.

L. SZATKOWSKA

Teatr Dramatyczny im, J. Sza
niawskiego w Płocku; Arystofanes 
„Rycerze”, przekład Stefan Srebr
ny, reżyseria Marek Mokrowiecki, 
scenografia Marian Fiszer, muzy
ka Janusz Kohut. Premiera lu
ty ’92.

NOWA MISS COLLINS
B

2zwzględna i zachłanna, de- sją a II wojną światową. Jak 
moniczna i drapieżna — sama twierdzi, ma tyle lat, że 
Alexis JOAN COLLINS już nie musi się martwić o to,

— podpora „Dynastii”, wraca na co inni o niej myślą, czy jak ją 
pierwsze strony amerykańskich widzą.
gazet. Tym razem nie jako „Ta — „Pod oczami mam worki a 
zołza”, ale hołubiona odtwórczy- ped workami worki” — mówi. 
ni głównej roli w „Prywatnym W rzeczywistości w maju skoń- 
życiu” — przedstawieniu teatral- czy 59 lat, demonstracyjnie uehy- 
nym, od 23 stycznia wystawia
nym w Teatrze Narodowym
Waszyngtonie. Sama sztuka zbV  u 1 ^  -■. - ----- . -------- —
ra umiarkowane recenzje. Collins chwila zapewnia. Kiedy powia zJ ^ m  przekąsem powtarza za lewizyjnego. Rozczarowali się, dziś 26 i 27 lat. Przyjęła wtedy n k l l U  nń ’!oT
ściągnęła jednak na siebie uwa- coś dobitnie, p rzygina się. cze- £™kowynai tytułami -  ach recenzje w amerykańskiej prasie rolę w „The Stud” i ^The Bitcb' chodzić ta D o ^ liS c łf  
gę 1 o niebo lepsze uwagi kry- ka na reakcje -  upew nia ' się, ^ontessa de Collins I rzeczy wis- były zaskakująco dobre. Paul -  obydwa filmy mocno rozero- zwracaiac^ na „iehiP S i .
tyków niż kiedy występowała w że zrobiło wrażenie Wyzywają- C1® za chwilę teatralnym angiel- Hendnckson z „Washington Post” tyzowane, jak na tamte czasy waPi — Tak 5  l
D ynastii- cy sex appeal z czasów „Dyna- « £ “ • ze stylizowanym brytyj- napisał: Collins nie tylko poz- na granicy skandalu. „Nie py tti r i A n n Ł l i k t

£ 5 “ ^  me m°W1’ 312 r l ła nna nr °  T,°dkryć sztuk(i mnie dlacze§° to zrobiłam, mam zauwaTyTu S  e S k ” Wsta ®deklamuje. Nocla Cowarda „Private Iaves”, swoje lata i nie musze ińż nrzeą y „. les:e^ Wsta-1G
„Przez ostatnie 8 lat tyle już ale też odkryła na nowo Joa.l nikim analizować swojej postać esyna h n ć to  Na m i a . J w T

mnie brudu wylano, że do- Collins, -  c ^ d l i %  &

Na czas praedstawienia prze- stii” zastąpiła bardziej nobli- 
prowadziła się do eleganckiego wym, Amerykanie nazwaliby to 
apartamentu w hotelu Marriott — arystokratycznym, stylem wy- 
w centrum miasta. Pokój ma z muszającym szacunek. Do hote-
widokiem na pomnik Pułaskiego lowej kawiarni schodzi w bia- prawdy n!e dbanl .  ?° 1 gdzie ° h«^oru  i pełną wewnętrznego pisz co chcesz”. id m  i?nin r n w v m  at; ,...................... ~ nrmie napiszesz. Możemy wypić cienłs” Wedf.io w iai,M^  . K:m KoJorowym szalu. — „Nie] Kawiarni scnoazi w bia- x .  ̂ : ------ ^ ^  wewnętrznego

łym turbanie, do połowy odsła- f 1” 1® napiszesz'. kIoze,my, wyp;c ciepła”. Według Hendricksona. Większość aktorów po pierw- pływam' "w Ti sa ćh'' T  1-1 b n łn-b
i-i-i— -»*—-----  ------ nAUflj f ° f ^ aWiaĆ ° teatrze» .a Collins udowodniła jak bardzo szych scenicznych sukcesach, We wtorki ma wiecei czas’’ ipóźniej wrócisz i napiszesz, z© zmeryrma htri-, t* ____ , , ’ VV« wiuiki ma więcej czasu iczar-

i, w zasadzie, tyle wie o Polsce
Bez wytchnienia udziela wywia- niaj*ącym lekko zburzone 
dów każdej prasie, pojawia się no-krucze włosy. Chociaż mówi, pozn:eJ wrócisz i napiszesz, że zmęczona
w co drugim programie telewi- że czuje się szczęśliwa, kiedy nie in te rn  ̂ najgorszą zdzirą jaką wi- percepcją
zyjnym dla gwiazd. — W auto- musi już myśleć o kreacji, wszv-
biografii czytamy, że urodziła stko zdaje się tu być do końca
się gdzieś między Wielką Depre- przemyślane — szeroki sweter z

z!  zm^ o n a  była tą dotychczasową wkłada dużo w ysiłk i w to, żeb^ wtedy zwiedza liczne waszrng- 
d/iałeś” - - ’ percepcją — „Cały talent włoży- móc odgrywać tylko pozytywne tońskie galerie. Widziała Drmę

ł lS m i  pracowała na .w ola re- t ” SW°Jeg° n°VVeg° r0,e- “ '*W .rzv jednak, jeżeli m  .  gronostajem” -  pewna jest. i i
putację odgrywając Alexis Car- M i„ CnTlin. „o. - . zamaskowali w negatywnych po- to byl ten obraz, bo utkw i jej

o J , l  y 3ą .. .. , Mlss Collins — tak się przed- staciach nie tylko, że nie potrą- w pamięci Tydzień temu z
operze ^

r i a t  Ł e w S  Artykuły w ^ S i W p i s T ,  -  t

rzadkoy)k?idy tofzczace ^ ^ i ’ k S ^ d r a a a ^ o l S L ^ N i k f  ’1?'  W  Życit  ? ie mia’° n!c wspó'-  * k  każda gwiazda. Miss Col- 

" S m l S b f b ^ o I y i k i t r z t  ^  « e T n e  n S t t w ź  i ^ y S f  n «  jS ii

r a S ®
codzienna ^  S m a r n a  Z w l ^
kpiły z jej braku filmowych ani- j S S  R w a ł a m  Inne charlk S k f  T k '  " ila ło ^ y ć  importowane do Sta-
bicji, zarzucano jej, że r a n o -  tery to tylko dStego że sama fem Heim™  ^  f  T '  f-n  now , ^ edn°czonych z Londynu, 
wala dobrze zapowiadający sie sieb e reaUzowa?am” ? 6 k' amerykańskiego produ-
talent aktorski. No cóż, sama Pisana w T o  T ta c h  komedia Ca'a ieby "Zmienił ca!r obsa-

d ^ C ^ n f  Ś t jm bf  r rzana iaC P0 - b i l  n i Ł d ^ c a S ^ :
s e k w e n c j i^ L e tk i^ ja k a  p & i-  ^

% » w » v  «  s ś i i S  k s d  °zirykanów, a teraz pewnie i Pola- małżonkiem.. Szybko jednak o- tu kluby swoich miłośników^ V jnasui , .  >5̂ rytyjg.zy y m -- 
ków, nazwisko Collins niemal rientuia sie że DODrfnili Łrfei rS im !  T  • “ i ,  i  ̂ ’ ją dużo problenrow ze związkami
wyłącznie kojarzy sie z Alexis. ny w ększy b i j 2  w S  ue .T® 5‘ °  zawodowymi. Jedni chcieli tu

• W ę ,  ż e 'V  części popular- kJ ’p ^ S g o S  k  ż ^ n i f Ł ^  nP? g echf  J n i.  nie zgadzali się 
no„se tego charakteru zawdzię- którego gra Simon Jones i A- na co^negatywna opinfa e r o ^  “ k ze
Reagana ty zmu m epoham ow anf H}^da. szybko- rozumieją że’cho- dla każdego aktora, może okazpe nowy akt” 6 zupelmeKeaganatj zmu. Niepohamowane- ciaz me mogą razem żyć. to też nadmierne uwielbienie: ..To *
go konsumeryzmu, ządzy władzy nie potrafią istnieć bez siebie. oczywiście jest miłe i schlebia rinurm ' • i
i sławy. Dziś widzę, że Alexis Cztery razy zamężna i ?est e 1 ?chle?liv Rozmowa wyraźnie weszła na

i f Spowierzchowność p rz e ra s ta j ją stwach i rozwodach i może nic same komplementy, po chwr' 
i niszczyły wszystkich wokcł. T0 dziwnego, że tyle serca włożyła przestaną ci wystarczać i... Tak

V r‘1SI? T  W rol? Amandy- Je-1 Pierwszy zrfsztą jak byś wsłuchiwał się post-c. jak cała ta ep ka, w kto- mąz Maxwell Reed, idol młodoś- we wszystkie złe opinie -  nr 
rej ja odgrywałam .  ̂ ci, jak często bywa, stracił cała chwili będziesz jak kosz ńa
T ^ 3f zyn?to? ska Premiera „Pry- swoją charyzmę zaraz po ślubie brudne ubrań.a i będziesz mu- 
watne^o życia w Teatrze N ąrr. Anthony Newley. drugi mąż. był siał rzucić ten fach”, 
riowym ściągnęła więcej niż tvl- piosenkarzem i autorem kilku Miss Collins twierdzi że lubi 
ko miłośników teatru, byli tu znanych wtedy w Hollywood Waszyngton za jego obojętność

wy ożywia się i przypomina o 
jakieś próbie czy spotkaniu, s-un 
nie jest pewien ale wie żn k-ż 
trzeba kończyć rozmowę. Jesz
cze tvlko jedno pvtanie. — Czy 
jest coś czego żałuje w życiu: 
,.7e dwa małżeństwa — nie wię
cej”.

STR. 0 T l  .ODNIK PŁOCKI
(„Życie Warszawy” nr 33/92)



W IOSENNA KO BIETA
SZYMCZEWSKĄ —  kosmetyczką, 

awia LENA SZATKOWSKA.
wysuszenia cery. Trzeba rów- kie wyjście, to Jaki rodzaj raakl- 
nież koniecznie chronić twarz jażu pani proponuje? 
przed zimnem używając kramów***** Rob’

bi.e&ana. 1?*’ tz%v* Przeciętna, z*- oczyszczanie twarzy, przy suchej tIustyęh . liab półtłustych, nigdy — Generalnie obowiązuje ma 
®l,e 9 codzie*^03, nieustan- zwiotczałej i zmęczonej — masaż naw^żaiacvch na mróz.

i maska odżywcza albo cała se~ 
ŷ ojej urodri»a i nysle® także o ria masaży. Ale nie każda cerę 

!• eih. sezn» Trochę słońca za
S p r a w ia .  *«°!!U,arnych i,n5e-

za można od razu masować

nawilżających na mróz. kijaż delikatny. Jeśli dzienny to
bardzo naturalny, żeby twarz I,

— Używać wody do mycia sprawiała wrażenie nie zrobionej U £* # | | '  
twarzy, czy nic? Wieczorem można trochę posza-

datv, *wia.„7% do fw • na Pewno wpa- 
JChotę" -ryZl

Jakie maseczki pani stosu-
”ct»otę Qa l*^z,lera > także mamy je? 
bt>k»yt ale często J

nję 7.y i odwagi... — Najczęściej kompozycje
Od

razu Powiem, że poz:
własne z ziół, ale także mam 
gotowe polskie i zagraniczne za-^biegaujj lJkJWierr

praf,â ad2ieP clący^  wizyta wierające karoten, owoce awoica- 
0dn!Lla Saotopoc»ucipC2n r>m P°" do ’ kolagen* Wizyta musiałaby 
r»v '̂̂ enie nie fviii ' r' l‘.zynos.’ Potrwać około 1,5 godziny i ko
idąc na j. Psy?hiS. T tr z J d e ż "  S2tuj8 około 100 tys’ złotych.
Bas?9.2 Pań̂ chr-o w°- przyjació] — Czy istnieje j;
Ra t^ U- Jest j7 dobryrn »» popękane naczynia?ga* Nie nrsifl Wik0 jedna uwa-

Wieczorem można trochę posza
leć, bardziej błyszczące usta.

— Kobiety po trzydziestce po- mocniej zaakcentowane oczy.
winnv raczej zaopatrzyć się w Oczywiście, proponuję inny ma- 
mleczko lub śmietankę kosme- hi.iaż dla maturzystek, a inny 
tyczną stosując je zarówno do dla pań. Wykonując makijaże 
oczyszczania twarzy i szyi, a po używam pudru w kremie i szty- 
tym zabiegu gdy skóra jest już ftu korygującego w kolorze na- 
czysta przetrzeć tonikiem bezal- turalnym, nie chłodnym beżu. 
koholowym. Po zrobieniu twarzy radzę orzy-

pudrować ja najlepiej nudrem
— Na naszym rynku pojawia ^ k ' m .  Przyda sie odrobina ró- 

się coraz więcej kosmetyków, zu w Dolicach kurzych łapek. |
iakaś recenta zewsząd płyną reklamy, którym Kredk' do oczu raczej w kolo- 
,ł»? trudno się oprzeć. Co ma w te.i rze Przydymionym a Kreski jak

sytuacji zrobić zdezorientowana najbliżej rzęs. Polecam tłustą poj. p0i J cuiłd UVV ci
ivvvC.zki na t r u ,Wizyty. u kos~ — Można wziąć serię zabiegów kobieta?
Hai i?m- Wted ^  ^odz n̂ Przed galwan solux, można również po- 

nlVyżej henne e mozna zrobić zamykać naczynka, ale zawsze — Marzę o chwili, gd> sprze- 
s r Czyszc2an- ** Zy Paznokcie- to będzie wymagało starannej dający kosmetyki będą w stanie
5 < radzę w 1?’ ewentualni.e ma- pielęgnacji twarzy. opowiedzieć wszystko polecając
, dni Wczegjf*konać przynajmniej - jakiś produkt. Nie chcę jednak

zac? ai.el' żeby mogłv zni- — Co szkodzi naszej cerze, co wymieniać firm żeby mnie nie 
nlenia< zerwu.nienia i podraż- powoduje jej starzenie?

— Wiele rzeczy. Nadmierni 
że mam słońce za mało kremów nawil 

ao*®row»ć?U* Co może mi pani żajacyeh i nieumiejętna pięlęg
Sô *inlr2?PUŚĆ®y

ki Poczatlr lansują emuisje i Kremy nawu-
za, r.°dzaj cen? sp.rawdzam ia* zające. które są konieczne i na — Jeśli już zdecydowałam się
n ezności od t wma klientka i w co dz;eń i ood maki iaż ponieważ na wizytę w zakładzie i po za-
e Zabiegj ple?0 ProPPnuję róż- pozostawiając na skórze warstwę biegu wychodzę odprężona, młod-

rzy cerze tłustej ochronną nie dopuszczają do sza, a za tydzień mam to wiel-

posądzono o reklamę. Nie zawrze 
to co głośnie jest najwyższej jar 
kości. Najlepiej zaufać jednej’ se
rii, albo jednej firrńie. Miesza
nina może powodować nadwra 

nacja Dobre firmy kosmetyczne żliwość i uczulenia 
lansują emulsje i kremy nawil-

ro m ów IĄ  G W IA Z D Y ?

HOROSKOP NA 1992 ROK
na k)tó- BAK (21 KWIETNIA — 21 MAJA) sy, zerwa rfia, stresy, pobudliwość 

S1̂  opieramy, nerwowa, możliwość przykrych
’>Vo.tr w Európ] Zpa®y?1 ^troio- W tym roku Byki będą musiały niespodzianek w rozmaitych sipra

madke w kolorze delikatnego ró
żu i koralu. Może być czerwień, 
ale ja s n a .  Czasem można wypró
bować śliwkę.

— Jak często należałoby od
wiedzać zakład kosmetyczny, by 
osiągnąć najlepsze rezultaty?

— To zależy od rodzaju zabie
gu. Samo oczyszczenie skóry 
powinno się robić raz w miesią
cu. Ptzy leczeniu trądzika naj
lepiej byłoby wziąć serię 10 gal- 
wanów. Niektóre ęaPinety propo
nują klientom minilift wraz z 
waporyzacją skóry lub zabieg z 
laserem, z tym ze w wypadku 
laseru nie należy robić zabiegów 
częściej niż dwa razy w roku. 
Brutalna ingerencja w nieunik
niony przecież proces biologiczny 
może być opłakana w skutkach 
o czym donoszą z Zachodu.

, Horo7i>C- »̂ e* książka dojść do ładu z faktami, które do- wach, a także faza pozytywnych 
lojj “2Hiym pey stała się tychczas ukrywały lub lekceważy- reperkusji uib.r. zwłaszcza wio- 
nakLSj>r̂ dar,o 'ifeil6re,n?« od 1982 ły. W sprawach zdrowotnych to sną. Nie należy jednak przesadzać 
§cj£0 ą *9. w milionowym okres szczególnego braku odpor- w ostatnim kwartale, zwłaszcza w 
Sżą P® du x x i j ”L’Astrologie, ności, wyczerpania fizycznego spo- sprawach finansowych. Unikaj 
Up,. *s;lążką 2 ri le? .” iest pierw- wodowanego przeciążeniem. O- rozmijania się z prawem, przepi- 
S5ĵ v .lahej n, 2ied:ziny astrologii strzeżenie to sygnał do przeprowa- sami albo stawiania się szefowi: 
G to \> a jj g. Zachodzie, jaką dzenia badań. Najistotniejsze o- nie będziesz miał ostatniego słowa. 
tnjyJ^roskop ri7 ydaó Chińczycy! kresy w sprawach zdrowia to po- w najbardziej burzliwych okre- 
fok w zodiak Poszczególnych czątek marca, maj, koniec czerw- sach, które kryją w  sobie fazv 

-u na cały bieżący ca, lipiec, sierpień" i 1 listopad. W znaków zapytania, dręczących 
■ v tych samych okresach może być 'wątpliwości, mniej lub bardzie!

• nie’, najlepiej:..narDoiut-zawodokyymii: wyraźnych pragnień odmiany w 
(20 możesz zostać" skrytykowany' lub dość ' ehdotyćżriy-m kISmaciej mu-

Du 20 MARCA) zostać poddany próbie. Jednak sisz w miarę możliwości powstrzy-
to o,., . . Byki urodzone przed 5 maja mo- mać się od nieodwołalnych decy-

y  każdvm'>ZC’£*e. ê‘den zł°’ty gą Uczyć na doskonałe interesy, o- z ii, ponieważ zurpełnie zabrakni

* ^ a c yjnvPi a* finansowych, materialnej i duchowej. Możliwe śnią do połowy października. Co 
będzie ż, lU)b Prawnych wielkie wstrząsy z małżonkiem do spraw serca, przeżyjesz chwile 

c?er,,.7’ zwłgc d?ko,na6 trudnego lub wspólnikiem. Przyjmij tę głę- radosne i pełne entuzjazmu, ale 
s'&rn-a’ wr*, 2a na po cza tk u boką, powolną i nieodwracalną też poczujesz się bezradny, zmie- 

» na Art 3;. w poiowie przemianę Twojej psychiki, która szany i będziesz działał chactycz- 
tych kNz?tKu grudnia. W może uczynić Cię kimś zupełnie nie. Jeżeli chodzi o zdrowie mo- 

Siąó °rSanizap®lsz . przewidzieć innym. Możesz sprawić, aby ta że pogłębić się brak odporności na 
żaa i ? ooj n żeby nie u- metamorfoza stała się pozytywna i choroby wirusowe. Bądź więc prze-

bróśh u?arern zobowią- wzbogacająca. Miłość dla całego widujący i nie narażaj się na nie- 
S'-ać v da i to vSzed*a przesada znaku stanie się promienna i o- potrzebne rvzyko, głównie w elek- 
r̂0rhA.asz cię rozpra- biećująca, albo dzięki uczuciom tryczności i posługiwaniu się tę-

ju, sierpniu, lub październiku.

23 SIERPNIA)

«Ocz . sżka<jzaf  '̂ ięc w 7  Iu,b frustruje mają szansę na spotkanie bratniej temu komplikacje, wątpliwości, in-
a Zostania!eznane- a odwa- duszy. .. . . trygd . lub niepatrze[ba7a tajemni-

~nSahM>tna Dt!grodzona. Jeśli czość. Możliwa miłość od pierw-
bią klikanie' k y'ba ~  możliwe BLIŹNIĘTA (22 MAJA — . szego wejrzenia, zwłaszcza w ma

0i sprzyjać te- 21 CZERWCA)
i \  pod l e n i e  drzemiącego
l̂s0 la D;be}r>̂ nie" marca, w ma- Po roku 10.9,i nadszedł łagodny LEW (23 LIPCA 

bab nb Jy]G czerwca i lipca. rok o dwóch twarzach, jak Ty,
października drogi _ Bliźniaku. Z jednej strony „Człowiek jest uczniem, a jego 

u - listopada. Powo- przyniesie Ci zadośćuczynienie za mistrz to ból”. Niewykluczone są
_ minione^ _wysiłki, a także większą w bieżącym roku problemy z

,A^a„  odporność fizyczną, z drugiej na- partnerem łub wspólnikiem, sta-
® S ith p . tomiast przyniesie smutki, zwłasz- wiające CAą twarzą w twarz z

1ĘłNlA) •A~~ cza osobom urodzonym przed 7 rzeczywistością, o której wolałeś
czerwca, Odczuwalne będą skutki do tej pory* nie pamiętać i której 

a!q u-n0® ^ta «_ ostatniego kwartału ub. r. w po- wcześniejsze zapowiedzi lekcewa-
d®b.ne “a czasami do sie- staci utrudnień .administracyjnych, żyłeś. Może to dotyczyć też po- 

nbc>hieważ k sobie P°my- problemów z władzami lub gorszenia stanu Twojego Zdrowia 
najHeoUj 5 Szłyra roku zwierzehnikama. Niewykluczony albo poddania ciężkim próbom w

prawdziwej twarzy wartości.5kza pytania ■ . _ _____ ________  ̂ . ____ ow.
e być 1 Watpliwości do- elektryzuje otoczenie — od połowy Muszą uczciwie rozliczyć się przed 

n ’ bys^hięcia łT>ew'n« zaska* lu'teg° ńo połowy marca, maja i samym sobą i społeczeństwem. W 
2; hrzv„ l e a t r a l n e .  Mu- czerwca, od końca czerwca do po- sprawach serca pewne ochłodzenie, 

v r6bUj 0r‘żewi-’7iWany na P rz y  je- łow y, lipca. Ten ostatni okres bę- dystans, w k tó ry m  urok miłosnego 
ni& o-o«,a,nycn zmian dzie jednak trochę ambiwalentny: związku zaczyna się Jakby rozpłv- 

^ ‘̂ hich yf°’wać ' losu w dasz dowody niezwykłej wytrwa- wać, zacierany przez przygnębia- 
w _ raWdach, no. w łości, ale będziesz miał skłonność jąca, realistyczna ocenę. Ale rze-

1 Moc? na Doezątku do marnowania własnej energii ezywistość i prawda ponad wszy-
, tvp, KOńCa 'rZC helowy wrze- poprzez brak organizacji. Unikaj stko — o to właśnie chodzi. Roz- *' ........................  . . . . . .>u.-.-a:iadresach0ku;  Wyęąjrzenia rozpraszania się — najuiubieńszej pocznie się faza przekształcania

,*r r*iepC2f.,v. przybrać z Twoich wat. Chwilę s. ^esów- czy ■ .przeobrażania, związana z
ę !#W z tron, ^ anv c0 roztrzęsienia i braku spójności Twoją, karierą bądź Losem. Czy
y* t - wan.!,. przeszkodzi w zjawią się w kwietniu. W spra- zmienisz zawód, partnera, kraj za-

W każdym 
nastąpi, to

6> ~u S; m, -------•' ------ ' - —■------  — ----- AV» ^  także szczęśliwe
intryCT mo wszystko za ogon, na przełomie marca i chwile, zwłaszcza w maju i na

^ 1
■®t>v , °'xńre

Pułapek, złu- . kwietnia- oraz maja i; czerwca, w początku czerwca oraz od końca 
t.rz?z, zaskoczenie, sierpniu i we wrześniu. Musisz lipca do połowy września. Sta- 
’auac możesz w wyczuć, jak daleko możesz posu- niesz sie dynamiczny i pełen sił 

t‘pV t»(w?.zi«j kooh . rtąć się z partnerem czy partner- potrzebnych dla stawienia Czoła
0a*> i p 682 sie « ny 1 docenia- ka, inaczej strzeż się bumerangu, ewentualnym problemom. Zmnie jsz 

i rn; .na. Przełomie iu- W sprawach zawodowych zbierzesz dystans w stosunku do łudzi,
ni 'ofa&t)ia* x>s>£* ' Cz.erwca* Łio- ołony włożonego '.wcześniej wy- zbliż się do nich, rozmawiaj. Co 

^  «'-Udn“ em5.:fcal ’ Usto'  Młku, w kwietniu i w cżerwcu. W do zdrowia ostrożnie, zwłaszcza 
$?ŵ ó :m,Wahę gu;la’.a'le grożą Ci tym okresie wszystko, co przed- przy zmęczeniu, zmniejszy się 

Wft- *r«. ma i> * zerwanie, sięweźmiesz, będzie miało maksy- Twoja odporność na zapalenia czyW e , ' a .  l y i n  . , ------- -----------'  — --------. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  U J  i  "  u i r a i ,  i i n  i o u a r a i i o  w y

5 ac, ^Zenia V °sc od Pierw- malne szanse przetrwania. Uwa- gorączkę. Dbaj o giętkość i dy- 
i v j® ,  spowoduje pe- żaj jednak, bo masz-skłonność do plomację, bez których łatwo mo*
cbSo ’a i?.^e j . Dbaj o przebierania miarki. żesz popaść w konflikt s otocze-
hiiJ?’5i „kieroWnSrach°waj ostroż- niem. Unikaj narzucania czegoś

\v a°ło\vie ^ a;. Gównie . w »AK (22 CZERWCA — 22 LIPCA) siłą.
"<TUe 2>Dracv nażdzier- Horoskop dla pozostałych zna-

SLatyf'ikaej; i We ^  Ptrzy- W tym roku jak . w kalendarzu, ków — w następnym, magazynie.
'"-p -ub awansu. Gwałtowne, nieoczekiwane wstrzą- Opr. kaz

— Czy istnieje jakaś ezaro-_____ _____ ty zamienić na wodę mineralną już zakłady i osoby, które lubi
dziejska recepta na przedłużenie * odwiedzić zakład kosmetyczny. my 
urody? gdzie klientka położona na fo

telu, otulona kocem ma chwilę. . .  , - Dzriękuję za rozmowę i ży-
~~ ^sjtuechać się i byc pogoa- wspaniałego relaksu. Mozę mii- C7Q £iuą0 klientek nie trlko wśos-

surowych owoców i warzyw- kosmetyczką, do której ma zau- 
Trzy kawy i dwie mocne herba- fanie. Na ogół wybieramy znane

TAJEMNICE MEDYCYNY WSCHODU

ną.

Fot. S. BĄKIE^TCZ

I

ŻYWIOŁ ZIEM I
Niezwykle ważne to narzą- chłodzenie organizmu. Wegeta- nadwagę lub niedowagę (przy 

dy dla zdrowia, ponieważ rianie czują się wtedy bardzo normalnym trybie odżywiania 
stanowią miejsce, gdzie je- przemarznięci i przeziębiają się. się), albo cierpiący na obsesyj- 

dzenie przemienia się w substan- Dzieje się tak dlatego, że takie ne myślenie w kółko o tym sa- 
cję ciała oraz w energię. Med>- jedzenie ma - energię ochładzają- mym, mają zaburzenia w żołąd- 
cyna chińska nazywa je inaczej cą, a więc ciało nie może być ku lub śledzionie, albo może

energetycznie, występować oddziaływanie wtór-—- środkowym ogrzewaczem. Żo 
łądek ma za zadanie wyciąga-

zrownowazone
Naprawdę w czasie zimy najiep- ne na te narządy. Nierównowagę

me energii z pożywienia, a śle- szy jest rosół wołowy, jest on tych narządów widać też na po- 
dziona z tejże energii ma produ- zdrowszy niż sałatka z pomido* ziomie emocjonalnym jako po* 
kować substancje ciała. Jest to rów, sok pomarańczowy czy ser trzebę wzbudzania współczucia
więc podstawa energii naszego 
organizmu.

i litości.

Tak jak w przypadku nerek, przede wszystkim to, co nazy- 
również żołądek i śledzionę na- wamy masą mięśni — chodzi o

biodynamiczny.
Śledziona i żołądek kontrolują

Jakiekolwiek zmiany na gór
nej wardze świadczą o zmianach 

leży chronić przed zimnymi na- ich jakość oraz jakość myślenia, chorobowych w żołądku, a we-
pojami, lodami itp. Nawet gdy Chińczycy mówią: gdy myśli się wnętrzne luki górnej części no-
trzeba zjeść zimny posiłek na- zbyt wiele — wyczerpuje to sa to zmiany w śledzionie,
leży zakończyć go gorącym na- krew, ale przede wszystkim blo

kuje energię. Osiąga się takipojem.
Takie błędy popełniają często moment, że zbyt 

wegetarianie, ponieważ .żyją o 
Chlebie i serze, jedzą surowe sa
łatki, a zbyt mało spożywają potrafi to dać nawet 
potraw gotowanych. Kontynuo* charakterystyczne 
wanie takiej diety również v/ mózgu, 
środku zimy powoduje silne wy*

Zimne mleko oziębia żołądek i 
wiele myśli osłabia go — charakterystycz* 

kłębi się w głowie, nie można nym objawem jest biały nalot 
poza nie wyjść. W ostateczności na języku. Ma to związek z do-

objawy 
dla udaru legliwościami stawów kolano

wych, a przede wszystkim usz* 
Tak więc ludzie cierpiący na kadza łąkotki.

PŁUCA I JELITO GRUBE -  ŻYWIOŁ METALU
'ały układ oddechowy i jelito n erg i i i następuje rozwój choroby, poprzez oddychanie jest tak samo
grube kontrolują tę samą Profilaktycznie zalecam zimny ważne jak" jedzenie, ponieważ
część ciała — skórę. Medy- prysznic z przejściem do ciepłego. w obu przypadkach czerpiemy e-

f  11 1 O  C l f f l T P  T*Ŷ o  /*»w  « «-» c i n  t i r )  a  £ > o I t T ł n i  _  — _  ____ _ t   .. — .. J ? .  .1    • acyna chińska traktuje skórę Wzmacnia się wtedy właściwości nergię do normalnego funkcjo®o- 
jako trzecie płuco. Te trzy energetyczne płuc, a  to pośrednio wania. 

narza.dy oddziaływają na siebie. poprawi energię ochronną. W Smutek — to jeden z objawów 
Miele chorób skórnych jest spo- pierwszym dniu grypy taki prysz- u ludzi chorych na gruźlicę. Wcze- 

wodowanyćh nieprawidłową czyn- nic również może zatrzymać roz- śniejsze objawy to: żal i nad- 
nością płuc i jelita grubego. Na wój choroby i zmniejszyć tempera- mierne myślenie dotvczące przv- 
pczykład. nieregularne i niepełne turę ciała. szłości. Powoduje to wtedy poru*
wypróżnienia stanowią jedno z u- Płuca są również związane z ho- szenie energii ku dołowi i rozpro- 
warunkowań trądziku. W_ tej sy- sem i nozdrzami. Szeroki, mocny szenie jej. Dlatego gdy jesteśmy 
tuacji skóra wspomaga niewydoł- nos oznacza możliwość właściwego smutni, odczuwamy, że nasze da-' 
ne jelito grube — substancje tok- oddychania i pobierania „wyciąga- lo jest ciężkie, pojawia się uczucia 
syczne drażniąc skórę powodują ma”, z powietrza bardzo dużej „przytłoczenia”, mamy tendencję 
przetłuszczenie, nieprzyjemny za- ilości energii. Takie nosy można do rozpaczania i użalania się nad 

zmiany ropne, owrzodzenia, zauważyć na fotografiach naszych sobą, nad swymi problemami. Dia* 
Skóię^ także określa się  ̂niekiedy przodków ovs!z tsm gdzie środo- gnozuj^c twsrz przypsitrzmy s*ę

. .  .. , - - . eJ wąski co ozna- cach są najwcześniejszym obja-
z kałem albo usunąć z moczem, cza, że możemy w mniejszym stop- wem rozwijające’ się choroby.

Często chorującymi na TitU pobierze z powietrzci energię Jeśli u kogoś włosy z&gzpsi wyp^“*
można postawić diagnozę — ma- życiową. Cywilizacja zmienia na- dać na przedzie główv to’na pew- 
ją słabe płuca. Chińczycy twier- szą twarz, ale my brońmy się pra- n0 płuca są osłabione’, 
dzą, że płuca wytwarzają energię widłowym oddychaniem. Większość MIROSŁAW BRZEZIŃSKI
ochronną przepływającą po całej ludzi oddycha brzuchem, a n a leży
zewnętrznej powierzchni skóry, wciągać powietrze do płuc. * W koleinom numerze eekawost- 
Jeiell płuca są słabe, brakują e- Pobieranie energii .  powietrza ki „Chcede to wierSie.. ”
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rogi Czytelniku zakładam, że
■ 1  zdecydowałeś się na zakup
MJr aparatu fotograficznego. Jaki 

będzie Twój wybór, zależy 
od rodzaju zdjęć, które pragniesz 
■wykonywać, a także od., grubości 
Twojego portfela.

Jeżeli maisz mało pieniędzy, za
chęcam do odwiedzenia Manhatta
nu. Tutaj od gości zza wschodniej 
grandy można kupić dobry aparat 
pó okazyjnej cenie, na przykład 
automatyczne „Wilija Aroto”, „Ło- 
mo kompakt”, „FED 50”, „Silnet 
Elektro”, „Kijew 35”. Wszystkie 
w granicach 200 tysięcy złotych. 
Spośród nich polecam „Łomo 
kompakt” i „Fed 50”, aparaty o 
dobrej, sprawdzonej konstrukcji, 
niezłych obiektywach i wysokim 
stopniu niezawodności.

■ Natomiast, nie polecam aparatu 
„Ełikon” w różnych wydaniach. 
Są bardzo awaryjne, wykonane z 
tworzyw o niskiej jakości, stąd 
często urywają się dźwignie, zam
ki i pokrętła. Psuje się lampa 
błyskowa, nie mówiąc o tym, że 
przeważnie nie dotrzymywane są 
zadeklarowane przez wytwórnię 
parametry. Na przykład: produ
cent twierdzi, że lampa przy fil
mie 3 czułości 21 DIN pozwala 
na wykonanie poorawnych zdięc 
na odległość do 3 metrów, pod
czas gdy 2 doświadczeń eksplo-

do „tłuczenia orzechów” (mawia 
sem mówiąc w Rosji „Lubitiel” 
kosztuje połowę tego co „FED 50P rzy zakupie na bazarze na

leży zwrócić uwagę czy apa 
rat jest sprawmy _  nie ma 
uszkodzeń mechanicznych, 

nie jest brudny lub zardzewiały, 
co niestety również się zdarza. 
Należy przy tym pamiętać, że 
koszt naprawy takiego aparatu 
często przekracza cenę jego "naby
cia. Trzeba przyjąć zasadę, że nie 
kupujemy aparatu, który nie da 
się sprawdzić,, na przykład: „Ze
nit 122” czy „Zenit Aroto” bez 
baterii. Przy zakupie „Żeni ta” 
należy zwrócić szczególną uwagę 
na stan, roletowej migawki — 
czy nie jest uszkodzona, czy zamy
ka się do końca.

Uwaga dia potencjalnych na
bywców „Zen.:ta” ! Pierwsze dwie 
cyfry numeru aparatu i obiekty
wu oznaczają rok produkcji, r:p. 
9000076 oznacza aparat wyprodu
kowany w reku 1990. Zdarza s ę, 
że nieuczciwi sprzedawcy oferują 
aparaty np. dziesięcioletnie jako 
nowe.

Na bazarze można również ku
pić po bardzo korzystnych cenach
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aparaty 
z Chin. 
takich 
„Sarns u

Da lok ego Wschodu 
K re Taiwanu, marek 

jak „Concord”, „Goko”. 
:g”, „Goldstar”, „SM 111”.

Rtacyjnych wynika, że przeważnie 
»ila błysku tej lampy wystarcza 
do fotografowania na odległość 
około 1,5 metra.

Nie polecam również aparatów 
„Agat” pomimo zachęcającej 
ceny — od 20 do 40 tysięcy zło
tych.; A to za sprawą nietypowego 
foimatu kartki, tak zwanego „po
łówkowego”, który uniemożliwia

„AK 21”. Tu uwaga! Podczas gdy 
„SM 111” i „Samsung” s4 zazwy
czaj w miarę porządn e zrobione, 
to na przykład „Concord” jest a- 
paratem o bardizo niskiej jakości 
i to zarówno konstrukcyjnie, jak 
i wytrzymałościowo. Zdecydowanie 
go nie polecam.

Drogi Czytelniku, pamiętaj, że 
aparaty zakupione na bazarze są

Z SALONU ,,IWQŃAr'
Artystyczna szopa — tak można by nazwać tę fryzurę, polecaną 

raczej dla młodszych pań, mających dość gęste włosy. Naiładnieus^t 
jednak nie wystarczą, by osiągnąć taki efekt. Trzeba j2 jeszcze 
trochę podtapirować i wzmocnić żelem.

A w ogóle to tapKowanie powoli wraca do łask, o czynr mogliśmy 
przekonać się ogląda jąć międzynarodowy pokaż mistrzów grzebienih 
jaki odbył się niedawno w-.Warszawie. ....... ; . . ... „...i..

ZIOŁA LECZNICZE
ELIGIUSZA KOZŁOWSKIEGO

e-r w automacie w praktycznie pozbawione gwarancji’, 
zakładzie usługowym. Zdjęcia z te- a wiele produktów z egzotycz
no aparatu -tnozn-a wyuonywać na nych krajów Dalekiego Wschodu po W! ęss za i ń i k u., °

Skóro jćsteśmy przy cenach — 
należy porównać różne aparaty, bo 
czasem ” na; przykład "„Sm:erę” 
można kupić taniej w sklepie fo- 
tpgraOcznym (za 401 tysięcyV n:ż 
na bazarze, za 50 do ‘ 30 tysięcy 
złotych. Często za tę samą cenę 
można nabyć coś dobrego albo 
rzecz nie wartą uwagi. Dla przy
kładu z6 150 tys. zł o fe ro w a n o  a - 
parat „FED 50” automatyczny, o 
zgrabnej budowie, z dobrym obie
ktywem : i • aparat „Lubitiel” o 
konstrukcji sprzed trzydziestu lat, 
pozbawiony automatyki, ze słabym 
obiektywem, nadający się raczej

me ma serwisu naprawczego w 
Polsce. Niska cena jest proporcjo
nalna do ryzyka. Niestety, często 
drobna usterka, na przykład oder
wanie się zamknięcia pojemnika 
baterii, powoduje konieczność 
wyrzucenia sprzętu do kosza.

W następnym cdcir.lku przewod
nik dla tych, którzy mogą na apa
rat wydać cd 0,5 do 2 min zło
tych, o automatach i pseudoauto- 
matach, o filmach.

_ _ _ _ _  ARTUR KRAS

Dziś: o tym, jak z prmccą ziół 
leczyć choroby •naszych czasów 
czyli układu krążenia. W czasie 
kuracji, (skuteczna jest mieszan
ka przynajmniej poło-wy ziół , nie 
należy spożywać kiełbas mózgo
wych, szpiku kostnego, móżdżku 
wieprzowego, unikać wszelkich po
traw tłustych i ostrych.

Zestaw XVII: Skuteczny zarów
no w stanach przedzawałowych, 
jak i po przebytym zawale.

Z:ele jemioły, • liście konwalii, 
ziele ruty, kwiat bzu czarnego, 
kwiat głogu, ziele macierzanki, 
ziele skrzypu polnego, ziele ser- 
decznika, ziele melisy, korzeń 
kozłka, ziele srebrnika, owoc róży.

Zestaw XVIII: Dla osób z pod
wyższonym ciśnieniem, gdy górna 
granicy wynosi 180 lub więcej mi
limetrów Ug.

Ziele morszczyna pęcherzykowa- 
tego, z:ele jemioły, kwiat głogu, 
owoc głogu,, ziele skrzypu polne- ‘ 
go, _ owoc róży, korzeń kozłka 
kwiat ozu czarnego, ziele ruty, 
liście poziomki,. /

Zestaw XIX! Zalecany dla osób 
starszych przy stwardnieniu tęt
nic. Można go stosować w przy
padku występowania m ażdżycy i 
choroby Buergera.

Nasienie kminku, liście brzozy, 
ziele rdeatu ptasiego, ziele mor
szczyna pęcherzykowatego, ziele 
pokrzywy, ziele szałwi, ziele 
skrzypu polnego, ziele jemioły, 
kwiat głogu, ziele krwa wn łka, o- 
woc róży.

Zestaw XX: Stosować przy za- 
krzepowo — zarostowym .zapaleniu 
żył i tętnic. 's

Kora kasztanowca, z:ele nawlec, 
ziele rd-estu ptasiego, ziele jemio
ły, ziele ruty,, ziele serdecznika, 
kwiat głogu, ziele . tawuły, liście 
brzozy, kora wierzby, kwiat bzu 
czarnego.

Zestaw XXI: Leczy żylaki od
bytu (hemoroidy).

. Owoc jarzębiny, kora kruszyny, 
liść _melisy, ziele mięty, koszyczki 
rumianku, ziele krwawnika, ziele 
rdestu ptasiego, owoc kopru, ziele 
fiołka trójbarwnego, kwiat kaszta
nowca.

Zestaw XXII: Zalecamy w przy
padkach osłabienia mięśnia serco
wego dla jego szybkiego wzmoc
nienia.

Kwiat serdecznika, kwiat głogu, 
owoc głogu, owoc jarzębiny, ko
rzeń lubćzyka, korzeń kozłka, Ijś- 
ście melisy, liście pokrzywy, kwiat 
kocanki piaskowej.

Zestaw XXIII: Wzmocnienie 
mięśnia sercowego.

Kwiat serdecznika, kwiat głogu, 
owoc głogu, owoc jarzębiny, ko
rzeń lubćzyka, korzeń waleriany, 
liście melisy, liście pokrzywy, 
kw.at kocanki piaskowej.' . mgj

PUNKTY KARNE OPRÓCZ MANDATUJ uż niebawem wejdzie w 
życie zapowiadana przez 
policję karna punktacja za 

vty„L -czema drogowe. Kierowca 
pi-zyi pąny , na złamaniu przepi
sów ruchu drogowego oprócz 
maildatu zainkasuje kilka punk
tów karnych, które skrupulatnie 
odnotowane zostaną w jego kar
totece; Trwa jeszcze . dyskusja 
ile punktów za co. Generalnie 
wyżej punktowane będą wykro
czenia powodujące większe za
grożenie dla innych użytkowni
ków dróg, niżej wykroczenia ty
pu porządkowego np. parkowa
nie na trawniku- 

A;by nie . stracić prawa jazdy

„zarobić” będzie można maksy 
malnie 21 punktów karnych w 
ciągu roku. Nie oznacza to jed
nak bynajmniej, że za drastyczne 
przewinienia kierowca nie bę
dzie skierowany na kolegium ds. 
wykroczeń, które może orzec ka
rę dodatkową w postaci zatrzy
mania prawa jazdy na kilka 
nuesięcy, choćby tylko za jedno 
wykroczenie, bez uzbierania 
owych 21 punktów,

I jeszcze jedno wyjaśnienie: 
roczny dorobek punktowy nie u- 
Iegnie automatycznie zatarchi z 
końcem roku kalendarzowego 
Odpowiednia liczba punktów 
karnych za konkretne przewinie

nie zostanie zmazana po upły
wie roku od chwili popełnienia 
danego wykroczenia. Np. jeżeii 
ktoś przejechał skrzyżowanie na 
czerwonym świetle 20 kwietnia 
br,, to będzie je miał „na kon
cie” do 20 kwietnia 1993 roku 
(oczywiście jeżeli zdarzyło mu 
się to tylko jeden raz).

Może ta punktacja ukróci wy
bryki nierozsądnych kierowców, 
z miesiąca na miesiąc podwyż
szających dane w statystykach 
wypadków drogowych. A wszy- 
s--;’,™ rozsądnym kierowcom, sze- 

drogi i bezpiecznej jazdy 
tyczy „

ALBERT]
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PSYCHOZABAWA

JAKIM JESTEŚ
PARTNEREM?

' ' V
U dzielając odpow iedzi na p y tan ia  testu , dow iecie się, jacy  J* ■
, l w,Jicu acK w czyt., narzeczonych, żon i przyjaciół... J *
i. naciągnę,*  Cię na spek tak l tea tra ln y , na k tó rym  zasnąłeś * B: V

v /^ ; .  A |?lvm ^ esz zdradzić, sw oje j ignorancji. Robisz m ądrą .jmih«

E. Proponujesz, abyście nas tępnym  razem  poszli- do k ina nhn aę p o aey jaą  ’.
C. ^Zapow iadasz, że Tw oja noga w ięcej w  te j budzie n ie  ' posi*^£. K tóre z tych  zdań w yraża Tw oją opinię:
A. K obiety nie m yślą lpgicźriie, poniew aż k ie ru ją  sie em oćjanik  
n «• Pdzororn to m ężczyzna jes t słabszy psychicznie. •

w-ie .jstm eje. coś - tak iego, ja k  typow o snęskie czy-typow o, ko’̂  .. cny caarąK t^ru . * jjjp
3. Z atrzym ała  się przed w ystaw ą i zachw yca s ię : ch ińskim  i t * ^

ar t./styczny m.
A. Mówisz: „Taka tan d e ta  za taką  cenę?!” .

L1 typodiinasz, że m ieliście w pian ie  kosztow ny w ypad  w 
sm ok r ^ Łe* Ŝ °  w *craczasz do sklepu i prosisz o najw iększego cl1*11

a Sl^ ie rd J;iła, że miaszczesz przy  jedzen iu . d 1
° Urzf sz, si? na Ło posądzenie i sugerujesz, że za pretensCi)  ̂

D1'° ,a.'5 m iaskam e k ry je  się coś innego, np. gw ałtow ny odpłvW u/ ,  
pj. uśm iechasz się pobłażliw ie: „K ochanie, jesteś przew rażliw i0^  r  

^ .  [U m m em sz się ze w stydu. - Dołożysz od tąd  w szelkich s ta rań , *eW-
?: ^ ż ą d a ła  po\vs5ne.i rozm ow y o waszym zw iązku M Ń

. , -Vpadasz vv pan ikę: zapow iada się w ielki m onolog o TW°*C ' - 
d a m  i słabych stronach!- te *

/ . B- . Poddajesz się z ciężkim  w estchn ien iem , choć z góry wTeś*< 1
sie skończy k łó tn ią  .

C. AYykazujesz m aksim um  d o b re j woli, żeby sie porozum ieć ^
6. C hciałeś j e j  pokazać, że grasz na gitarze. N i e s t e t y z a m i a s t

z . 'sę .a  cz*. tac gazetę.
A U znajesz to za dowód lekcew ażen ia, ' I
F5. B eztrosko grasz dalej. sil
O. O biecujesz sobie popracow ać nad techn iką  i rep ertu a rem , ' 

zdecydujesz na ponow ny• w ystęp . y
7. Z darzyło Ci się nadużyć W iadomych napojów  j rozpętać be** . 

ną aw an tu rę .
N*e, -robisz z tego traged ii, zwłaszcza że ona Clę sprow oko^**

S  n,7U esz pP  n iepew nie i czekasz, aż złość je j m inie.
C. n a  d rug i dzień przynosisz kw iaty  i przepraszasz.

- *• Musisz w y jechać  daleko i na długo.
A. Dręczysz sie m- śla. czy będzie Ci w ierna.
B. Pocieszasz się .-że to  znakom ity  'sp raw dzian ' Wasawćh uczuć.

/.'!le  ^ 'd ń o  -tąk długo czek ać .-- proponujeRz .rozstanie.
- przypadła do gustu  Twoim  rodzicom .
A- Nigdy nie m ogłeś zrozum ieć ich głupich  uprzedzeń.
B. Sądzisz, że zm ienią zdanie, k iedy ją  lep iej pozriają.' 
c . Zaczynasz się zastanaw iać, czy nie m ają  racji.
ts. Ja k  m yślisz, co d ecydu je  o .w yborze 'partnera.: 1
A. P rzyciągają  nas k o n trasty .
w. P rzyciągają  nas podobieństw a. .

C. Nie m a na to  żadnej reguły .
11. P rzyznała , że nie um ie tańczyć.
,A - Sporo strac iła  w Twoich oczach.
B. K oniecznie chcesz ja nauczyć.
u . W zruszają Cię w szelkie p rze jaw y  je j n iezaradności.■i,’. -Tak sadzisz:..........
6* Niellisńrłrzymsłbyś. z - ta /k !ó r a  n :e  podziela Tw oich zam iłowań. ,  f
B. O na n-e m usi d łubać z razem  z Tobą w sam ochodzie, a TT. a? 

stonow ać się w ypiek iem  -• k ru chych  ciasteczek, nie m u s ic ie , m ieć 0rozmawiać. -■ -
C. Ważne jest uczucie, cała reszta sie nie liczy. :
1H. K tóre z ty ch  zdań jest praw idłow e:
A. Ona często robi Ci niespodzianki. ..-'jjr ,
B. Zawsze wiesz, czego się po n ie j spodziew ać — i tó  jest
c. Zawsze wiesz, czego się po niej spodziew ać - — i to je s t óis*0” 

P orów nała Cię ze swoim byłym  narzeczonym .
A. Czujesz się d o tk n ię ty  i m ilczysz w ym ow nie. -iJe 3 |
B. R ew anżujesz się opow ieścią o d ługim  szeregu Tw oich bvłvćh ”

Cż.onyęh. . - r .; -
C. Cięsżysz się, że \v końcu  W ygryzłeś go ze stanow iska. . - * JM
! ’• f'zv pam iętasz w ażne dla n ie j daty?
A Tvlkp im ieniny. ^
B. Im ien iny . . u rodziny, rocznice W aszego -poznania się.- i terfftin **

p .en  je i psa przeciw  w ściekliźnie. >,
C. Takie głupstwa zawsge wylatują mi z głowy.

A'

1 2 3
2 0 0
I 2 1
0 I 2

4 5
0 2 
1 0 
2; 1

» 10 II 12 1S 14 15
8 ,0 o o. i 2 -n- '•'&«!
1 8 1 .1  2, 0 3 .
0 1 2 2 0 1 0 ,g

Z tab e li w ynika, jie pu n k tó w  przydzielisz sobie za każda odp° 
num a zdobytych  p u n k tó w  oznacza w ynik.

0—10 punk tów : ‘ 0 '
Św iadom ie czy podśw iadom ie chcesz dom inow ać w ty m  zw iązk i-,1/, 

erk ę  trak tu je sz  dość in s tru m en ta ln ie : P o w in n a ' snełn lać Twwie

. sskiftgo zechciał zw rócić na nia uw agę. D rażnią Cio A. ń
kie prze, aw y je i niezależności. Nie przejm ujesz się ie i nastrb ja iń1. . 0  
babskie  fanaberie . N a jchętn ie j obsadziłbyś ja w  roli słodk iej 
k łonot polega jed n ak  na tym . że idiotek, a iuż zwłaszcza 
coraz m nie j, każda zaś kobieca nie id io tka  p rędzej czy później zd 
ku -e  Cie jako  egoistę. , v ■

11__20 punk tów : ■ jjjt
_  T ° jes t to  — skrzyżow anie T ris tana . Robin Wooda. Rom ea i 
F ranciszka z elem entam i R am bo; oczyw iście odpow iednio uws 
ne. Po trafisz  kochać, n ie tracac  k o n ta k tu  z rzeczyw istością. Dzi*'** 
k tó ra  w ybierzesz, rnoze się czuć bezpieczna. ,

2!—sn nunkfów :
W _ głębi duszy m arzysz o .w ielk iej m iłości w  sty lu  r o m g n t /® !  

Gubi Cię n iecierp liw ość. P ierw szą dziew czynę, k tó ra  spraw ia ’"&r-rt 
sub te ln e j i w rażliw ej. vz w yobraźn i k reu jesz  na tę  jedną  — f?!
zum iesz, w ybaczasz, przy tu lasz, gotujesz, sprzątasz i w y p ro w a d z k i*  
na suacer. Ona tym czasem  zachow uje sie jak  w s trę tn a  liaba i rffgP 
rzuca się w  ram iona jakiegoś gbura. N ie możesz się z tv m  V0* 
i piszesz do n iej czułe lis ty .W ię c e j  rozsądku. . . .

PRAKTYCZNA GOSPODYNI

POCHWAŁA
wya m ‘ir i .- r  t „- .Df .Tii.■ wwanuny c , soie mineralne-..M rn i P f  n ik  i' fitonćydy (związki Z&ti .

Ł  gronkowce i prątki g-ruźlicy]^/; 
Już śtarożytaii sok ze 

kapusty stosowali w eelu "

, ;' klKminy G (tak świeża jak i ,a.K 
na), witaminę A, różne 
witam my B, sole mineralne,,

m\

TYGODNIK PŁOCKI STR. 8

Do kapusty odnosimy się dość 
lekceważąco, traktując ją jako 
gorsze.,wa-ęzyw.ct. Tymczasem... , 

Kapusta Ki-a dużo trwałej wita-

spieszeńia * leczenia wrzodó^ L/* 
wodu pokarmowego, sap’2/ / ’
gardła i strun głosowych, & 
na bezsenność. 0

Jedynie' dla cierpiących 
kwas ot ę i ostre nieżyty 20 n.* 
sok z kapusty jest niewska*8')(, 

Wszyscy, pozostali , pów-^°i i}‘ 
kapusty j«k najwięcej, 
stępuje^ ona cale mnóstwo, 
nych ziół i reklamowianej 
wej chemii w tabletkach., 
działa też korzystnie na e ■ V 
sercowo-naczyniowe i 
czy także kaca. '



D MIASTA 
SIERPCA

na Sn°^ asza przetarg nieograniczony 
rzedaż trzech mieszkań komunalnych

3 Maja 14  ̂60,5 m kw' u!' konstytucji ^
cena wyw. 188 min

sk iep ^ T '38,5 m'kw- Przy uI- Kar. S. Wyszyń- 
b’ cena wyw. 152 min •

stóeoni*V' 39,9 m-kw- Prz>'uk Kar. S. Wyszyń- 
p cena wyw. 157 min

’rzy ul.' się w siedzibie Urzędu Miasta w Sierpcu
11,00.  ̂ °wskiej l i  w dniu 2 kwietnia 1992 r. o godz.

Wa(1jum
w ̂ niu przeta^S0^0^  ceny wywoławczej należ wpłacić

Regulaminr̂ U £0<*z- 1Q>00 w kasie Urzędu. 
nym w \Vvd7i ?rzetarSu będzie udostępniony zainteresowa- 
P°k. nr 5.' . a e Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Infoi telefoniczne pod nr 75-45-95

Zeganiy sobie prawo unieważnienia lub odwołania. 
Przetargu bez podania przyczyny.

SA-92

^szedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji

w Kutnie, ni. Przemysłowa 4

* ad mfn̂ ty ;p-s-z-XjLt k i c h  w ł a ś c i c i e l  i
n*e£o zezwól ° r.̂ w buclynków korzystających bez odpowied- 
dzania ściekńenia Z poboru wody z sieci miejskiej i odprowa- 
S j m S  zgłoszenia tego faktu w terminie dwóch 
^echnic7nr. a!y kazan ia  się ogłoszenia w prasie do Działu 

ChwilaT , ^ s ię b io r s t w a .  
stapi zareje J  ° Szen â przyłącza wod-kan. do budynku - na- 

m a ś c i c i e ] e . i  zamontowanie licznika poboru wody. 
k°nają 2„i b3dź administratorzy budynków, którzy nie do- 
P0(Iłączeliie HCnia:a l7m samYm stwierdzi się nielegalne 
(1° *CQlegiUm 0 m êjskiej sieci wod-kan. zostaną skierowani 
CUnkowvrn n k W kroczeń o ukaranie oraz obciążeni sza- 

Poborem wody za ostatnie 10 lat.
SA-£

Płocka Spółdzielnia Pracy
ogłasza przetarg nieograniczony na wyna- 

| jem lokalu przy ul. Kobylińskiego 32 o pow. 60 m 
kw. wyposażony w instalację co., elektryczną i w.k. 
Loka l m oże być przeznaczony na działa lność dow olną .

Cena wyw oław cza za .1 m itw. 
wynosi 50.000,-zł

W artość poniesionych w  w /w  lokalu wynosi 20  min zł. 
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w w y
sokości 3  min zł w  kasie PSP ul. Bielska 57.
Przetarg odbędzie  się w  dhiu 24  m arca 1992 roku.

i®

& S* 7

BYDGOSKIE KONSORCJUM 
KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE 

S.A.

INSTYTUCJA FINANSOWA 
WYSPECJALIZOWANA 

W TRANSFERZE KAPITAŁÓW

IM^i
jn e  m

I
1

^  m

□  masz wolne środki finansowe,
O  Inwestycyjne,

m  O szu k asz  dobrej inwestycji? m
UJ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - absolutna dyskrecja - Gwarantujemy | | |  

Klientom od powierzonego kapitału wysokie zyski liczone ®  
|H w stosunku rocznym. . gg

^ Od kapitałów przeliczanych
D  3-miesięcznych - 42 procent | | |
O  6 -miesięcznych - 49 procent

H  O  9-miesięcznych - 54 procent H
D  12-miesięcznych - 62 procent 

różne formy i sposoby inwestowania kapitałów, | |  
także indywidualne. Prowadzimy również doradztwo finanso- ”  

| we i wszelkie inne usługi związane z obrotem kapitałowym, 
i a także powiernictwo majątkowe.

PROW ADZISZ WŁASNY INTERES,
MASZ KŁOPOTY ZE ZDOBYCIEM ŚRODKÓW  
LUB CHCESZ JE DOBRZE ZAINWESTOWAĆ 

PRZYJDŹ DO NAS - JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG. 
Płock u [.Dworcowa 2 "NOWATOR", teł. 271-10 

ZAPRASZAMY
w godz. 9,00 -15 ,00 , środa w godz. 11,00 -17,00.

I

1

■ Pozioma: 1) członek straży mag
nata jadącego powozem, 5) brzask, 
7) pastwisko na skraju wsi, 8) 
imię aktorki z „Dynastii”, 9) O- 
krągly cukierek lub pigułka, iO) 
bieżący gazety lub telefonu, 13; 
instrument strunowy, 14) arktycz- 
ny ssak morski, 19) estry kwasu 
karbaminowego, 20) jeden ze zmy
słów, 21) w filozofii starożytnej 
zupełny spokój ducha.

P io n o w o : i) lektyka na Dalekim 
Wschodzie, 2) przyrząd do mie
rzenia promieniowania, 3) dwuko
łowy wóz z czwórką koni, 4) w 
parze z nitką, 5) jeden z opadów, 
6) wyspa z Odysei. 11) szlachetna 
odmiana korundu wspak, 12) 
śniedź. 15) zakopiańska willa, 16) 
roślina pastewna, 17) powiększa, 
Uh w greckim alfabecie.

Czytelajcy, którzy w ciągu 10 dni 
od daty ukazania się numeru na-, 
deślą na adres - redakcji (Płock, 
Stąry Rynek 27)- , rozwiązania na

kartkach pocztowych z dopiskiem 
„Krzyżówka nr 12”, wezmą udział 
w losowaniu nagród książkowych.

ROZWIĄ2ANIE
Nil

KRZYŻÓWKI
9:

Pr ziarno: 1) klops, 5) kadi, 7) 
kolka, £) nadir, 9) zapomoga, 10) 
Na cy, 13) Kcch, 14j reszka, 19) 
tyrania, 20) zero, 21) namiastka..

Pionowo: 1) kanonier, 2) ordy- 
nans, 3) skrzypek, 4) Flip, 5) kar
ma, 6) draga, LI) fornit, .12) chwa
ła, 15) efeb, 13) zgon, . 17) atom, 
IG) erka

Za prawidłowe rozwijanie krzy
żówki nr 9 nagrody książkowa 
wylosowały:

1) ELŻBIETA MGCHTAK, zam.
09-492 Płock, ul. Lasockiego,

2) JADWIGA MARCZAK, sam. 
09-409 Płock, ul. Hermana,

3) MARIOLA TOKARSKA, zam. 
09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego.

Sią
I w>
Tak.

(odcinek 21)
^Zdołał oaa wyjaśnić znaczenie tego snu? 
jjj-A? tego zrobiła na mnie duże wrażenie. Zwykle mówi 

U  aaPra^k, n tekcaważąco, ale ta na pewno na to nie zasługuje.
mądra i dużej inteligencji kobieta, a do tego bez- 

Ościami ,arzona fckimiś szczególnymi, być może medialnymi
ten senjakie-'. wyjaśniła? Bardizo jestem tego ciekawa! Czy 

to L strzeżenie? — dopytywała się. 
hivk . pro-fQle. było żadne Ostrzeżenie, Jej interpretacja okazała 
c-zĝ îące Ł a' , że aż mnie rozczarowała! Otóż ów korytarz i za- 
r'.vm 'Vych z • wi to było niejako zsumowanie moich dotych- 
g07, °hra2emCl0»Wy'cb rozczarowań, które wyraziły sie także sen- 

‘2suh Jednak chyba miała rację... — dorzucił z nieco
PO p q 0 0 —-  ' ■

ze spotkania przypomniała sobie jaszcze fragmenty 
Cz‘"nowy: Zabierając się jednocześnie do przyrządzania 

k o i a w i r>n 08 C* Przerwał jednak dzwonek u drzwi.
p’J' na» kto odwiedza ją o tej porze, ruszyła do przedpo-

Ujęciu j .bł-~, , t̂ei x‘0„,fancucha ujrzała na progu chudą, podobną do wy- 
Ci'et : l€ Śpo-i Zi P^tać, na której luźno zwisało nieco wytarte u- 
p,V.ieskiCh nri!'oncta kaipelusza wpatrywała się w nia para jasno- 

w7'«ó\v ruuZU’ a długi nos sterczał spomiędzy zapadniętych
hK; strąk zeschłej fasoli
oba'1 0ySXa' który zdawał się skądś znany, wywołał w

ł‘ne rozbawienie. Spytała jednak z uprzejmym uśmde-

Jeśli JWAłą? Czym mogę służyć?
L T  ̂ m Przyjemność

ścio ^wonicka Skoro zaś to ze mną chce pan pcmó-
j,  ̂ ao Pokoju — odstąpiła na bok, dając gościowi przei-

Stycii tąfęg Powiesił 
Na.7y  ̂ n‘
uiicv p1’ s.^ świński i jestem właścicielem antykwariatu 

fcAch W ,1*" ^tojszych...ląjj Sięąd pa‘ • ~~ rzuciła z ożywieniem. — Teraz przypominam so- 
ov.^P od Ł f  2narn! Zdarzyło sie kiedyś, że właśnie u'pana zna- 

Pana Poszukiwaną książkę. Zatem cieszę się *<» mam

panną Iwonióką, to istotnie do pa-

kapelusz i wyciągnął chudą dłoń o kości-

< 2 * 7
gościć. Proszę, n ie c h  pan w chodzi!P^oJu draw4>

ze mam
W sks.zała o-

DłSZyJ za nią, stwierdzając z  akcentowanym zadowolę-,

n;‘ec°  Jui się znamy. Chociaż muszę przyznać, że
W !ia* nL]L Sł̂ Szał6m ° pani.

-5 r,'3r°S2er,;nVr°°’ła uwagi na to wzmiankę, gidyż ponowiła tyl- 
r, ' l'osze ,

rr..., z3’m L r Gcn pan siada — z kolei wskazała jeden z foteli, 
zęc-hce ZUClla: ~  Zanim wyjawi pan cel swego przybycia 

pan wypić filiżankę kawy?

— Niestety, o tej porze już mi nie wolno. Zresztą nie warto się 
fatygować, gdyż przyszedłem nie z wizytą, a nieco porozmawiać 
o pani osobistych sprawach...

Nora ze zdziwieniem spojrzała na swego gościa.
— O moich osobistych ■ sprawach? — powtórzyła, dorzucając:— 

To zaskakująca zapowiedź, ale sprawy osobiste to zbyt ogólniko
we określenie..

— Zaraz je sprecyzuję. Proszę jednak nie mieć wobec mnie żad
nych podejrzeń czy obaw, gdyż przychodzę do pani jako przyja
ciel, a jestem już za stary by interesować się losem bliźnich ze 
zwykłej ciekawości.

— Jestem doprawdy zaskoczona tym wstępem. Z moich osobi
stych spraw nikomu się nie zwierzam, toteż nie sądzę by znał je 
pan na tyle dobrze aby je omawiać!

—■ A jednak znam. Może nie w pełni, ale na tyle, że postanowi
łem odbyć tę rozmowę. Być może usłyszę od pani pewne uzupeł
nienia, które pozwolą md moje wiadomości rozszerzyć a przez to 
dokładniej rozeznać groźbę, którą nad panią zawisła.

— Groźba? — rzuciła już ze zdumieniem. — Tego już zupełnie
nie rozumLem! ,

— No właśnie... —■ Żwirski pokiwał głową. — Tak też sądzi
łem... Ale, moja młoda damo, Zanim pand wyjawię w czym rzecz, 
proszę o zaufanie, gdyż inaczej może pani zlekceważyć ostrzeże
nie, z jakim do niej przychodzę.

— Nadal nic nie rozumiem — powtórzyła coraz bardziej zanie
pokojona — Proszę ml zatem wreszcie wyjaśnić o co chodzi!
, — Ależ oczywiście! —- Stary antykwąrdusz ożywił się. — Istotnie 

już na to pora po tym, nieco przydługim wstępie. A wiec jak 
przypuszczam, weszła pani na arenę zdarzeń w związku ze śmier
cią śpiewaczki Tańskiej. Pani ją znała i ten. właśnie fakt dopro
wadził panią, zapewne mikno jej woli, do kontaktów z ludźmi, 
których z kolei znała ona. Przede wszystkim z właścicielką pra
cowni krawieckiej Rotmanową, a potem, jej kochankiem,, Bacz- 
marą.., / :

Na dźwięk tego nazwiska. Nora zesztywniała, ale nie odzywała 
się, by nie przerywać wyjaśnień swego gościa. On zaś 'ciągnął 
dalej:

— vNie wszystkie fakty 1 okoliczności związane z tymi dwom* 
osobami sa mi znane, ale mam poważne podstawy bv sądzić, że 
właśnie te znajomości stanowią dla pahsi zgnożenie i to być może 
nawet poważniejsze niż przypuszczam...

— Zagrożenie? Jakiego rodzaju?!
— Bardziej dokładne wyjaśnienie wymagałoby wygłoszenia ca

łego wykładu. Będę więc mówił skrótowo, prosżę jednak moje 
słowa potraktować poważnie, choć może się pani — dziewczynie 
obecnych czasów — wyda to niemal śmieszne. Źródło tej groźbv 
znajduje się bowiem poza strefą tak zwanego trzeźwego rozumo
wania czy też, jak się to dziś mówi, racjonalnego myślenia. Siły, 
które korzystają z mocy tego źródła, są siłami zła, a ich władza 
mało co mniejsza od boskiej.

— A więc ma pan na myśli władzę szatana?
Stary an tykwariusz skinął głową.
— Tak. Wiara w jego istnienie 6ięga zamierzchłych czasów, 

dziesiątki wieków przed pojawieniem się Chrystusa. Potem zaś, 
już w ramach jego wiary pojawili się z kolei głosiciele tezy, że 
to szatanowi podlega cały nasz materialny świat, a  więc wszyst
ko co nazywamy naturą, zatem i człowiek wraz z cechami, który
mi ona go wyposażyła. To właśnie władca ciemności powszech
nie zwany szatanem, z imienia Lucyferem czy Belzebubem, kie
dyś zaś Demiurgiem, -przeciwstawiając się Bogu usiłuje wywierać 
wpływ na czyny człowieka. Orężem za’, którym poprzez swoich 
wysłanników posługuje się najchętniej, jest jeden z dwóch naj
silniejszych instynktów, którym ten ulega. Pierwszy •— zachowa
nia życia, drugi zaś —- jego rozmnażania, pospolicie zwany in
stynktem płciowym. Ten właśnie instynkt najchętniej wykorzystu
je szatan, jednak nie w celach zgodnych z prawami natury a 
więc dla przedłużenia gatunku, lecz dla duchowej deprawacji 
ludzi. Toteż rozbudza w nich żądze cielesne, zwane dziś seksual
nym popędem. To jest najchętniej używany sposób, stosowany 
przez jego wysłanników,

— Jego wysłanników? — powtórzyła niemal ze zgrozą, gdyż od 
razu przyszła jej na myśl ta wymieniona przez Żwirekiego para, 
którą skojarzyła sobie z doznaniami, jakich zaznała przv ich u-
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H O R O S K O P
BARAN — (2I.III—20.IV)

Trudno nawiązujesz znajomości 
z nowo pozsianym: ludźmi. Tym 
razem będzie inaczej. Waga olśni 
Cię od pierwszego wejrzen.a i za
pomnisz o kompleksach. Koniec 
tygodnia wyjątkowo pracowity, ale 
poradzisz sobie bez problemów.

BYK — (2ł.IV—21. V)
Nie komplikuj życia sobie i in

nym. nieodpowiedzialnym) decy
zjami. Minioiie1 tygodnie- powinny.. 
Cię wiele nauczyć. Ciesz się z te
go* co osiągnąłeś i nie wykazuj 
zniecierpliwienia jeżeli coś będzie 
nie tak, jak byś tego chciał.

BLIŹNIĘTA — (22. V—21. VI) 
Spotkasz nowego partnera, bę

dzie to Lew i oczaruje Cię bez 
reszty. Sprawi, że wszystkie do
tychczasowe plany ulegną zmia
nie. Najważniejsze, że będziesz 
szczęśliwy i znajdziesz cel w ży
ciu. Pamiętaj jednak i o pracy.

RAK — (22.VI—22.YII)
Ktoś czeka na telefon i kwiaty. 

Chyba nawTót wiesz kto to jest. 
Nie jest to osoba Ci obojętna. 
Nie spodziewana wizyta Strzelca 
okaże się niezbyt miła, ale nie 
okaż swojego niezadowolenia. W 
pracy bez zatargów. Twój wysi
łek uhonoruje niewielka nagroda.

LEW — (23.VII~22.Vlil)
Więcej czasu poświęć na sprawy 

domowe. Trzeba pomyśleć chociaż 
o drobnym remoncie. Nie możesz 
dłużej z tym zwlekać. Chyba nie 
chciałbyś tego robić podczas let
niego wypoczynku. Zrehabilituj 
się w oczach najbliższych i pokaż 
na co Cię stać.

PANNA — (23.VIII~22.IX) 
Przyjmij życzliwą dłoń Byka. 

Każdy potrzebuje wsparcia i c- 
tuchy. Nie jest powiedziane, że za 
tydzień nie odwzajemnisz się. 
Macie tyle wspólnych spraw i 
wielu znajomych. Uważaj na 
zdrowie.

WAGA — (23.IX—23.X)
Tylko dzięki wytrwałości osiąg

niesz cel, który zamierzyłeś już 
dawno. Próba charakteru jest Ci 
potrzebna, nie stawiaj tylko zbyt 
wysoko poprzeczki. Licz wyłącznie 
na swoje możliwości. Układy fi
nansowe z Rakiem nie wyjdą Ci 
na dobre. W sprawach serca przy
pływ uczuć /

SKORPION — (24.X—22.X)
Przed Tobą trudny tydzień. 

Zdrowie zacznie szwankować. Wszy
stkie plany nie dojdą do skutku, 
ale tak czasami, już jest. Koniec 
tygodnia przyniesie niewielką po
prawę nastroju.

STRZELEC — (23.XI—21.XII)
Dzięki temu, że załatwiłeś 

wszystkie sprawy w ubiegłym ty
godniu, nadchodzący zapowiada 
się spokojny i możesz sobie po
zwolić na krótki urlop. Domowni
cy nawet nie zauważą Twojej 
nieobecności.

KOZIOROŻEC — (22.XII—20.1)
Tydzień upłynie pod znakiem 

niespodzianek, ale nie tylko przy
jemnych. W domu atmosfera spo
koju, za to w pracjr zacznie się 
trochę komplikować. Potrzebna 
będzie Ci pomoc.

WODNIK — (21.1—20.11)
Urlop był udany, ale teraz trze

ba wziąć się solidnie do pracy. 
Wiele rzeczy się nagromadziło, któ
re wymagają zwiększonego wysił
ku od Ciebie. Sporządź sobie har
monogram i działaj wredług planu. 
Urodziny Barana już wkrótce, pa
miętaj o kwiatku.

RYBY — (21.11—20.111)
Naw êt zimowy spacer może po

prawić Ci humor, a jednocześni# 
pozwoli zapomnieć o trudach dnia 
codziennego. W pracy awraiłs i po
prawa finansów. Ureguluj zaległe 
rachunki i zwróć zaciągnięty dług 
u Raka. Zależy Ci chyba ha dobrej 
opinii. Znak szczególny — Baran,

PORADY PANNY ADY

w
OCZEKUJĘ POMOCY

Droga Redakcjo! Proszę o wy
drukowanie mojego listu, może da 
wiele do myślenia mojemu mę
żowi, który nie potrafi okazać 
skruchy.

Jestem mężatką od 13 lat, mam 
dwoje dorastających dzieci. Ostat
nio w moim małżeństwie nastąpił 
rozłam. Mój mąż wyrządził mi 
krzywdę moralną. Oszukiwał mnie 
spędzając czas z inną kobietą. Z 
tym faktom nie mogły się także 
pogodzić dzieci, które już wiele 
rozumiej ą. Wszczynał także awan - 
tury. Przy kolejnej wezwałam po
moc z zewnątrz, gdyż demolował 
mieszkanie. To bardzo go rozłości- 
ło. Przyznaję, że to przykre, jak 
ingerują obce osoby, ale była to 
konieczność. Uczyniłam to zresztą 
na prośbę dzieci,, gdyż obawuąły 
.się dalszych skutków tej awantu
ry.

Mąż twierdzi, że poderwałam 
mu autorytet, jest otburzony. Nie 
rozmawia nawet z dziećmi. Odizo
lował się od nas, zajmując jeden 
pokój. Karze rodzinę za swoje 
nie przemyślane uczynki.

Doradź mi, redakcjo, jak usto
sunkować się do takiej sytuacji, 
jak postąpić, aby nie cierpiały 
dzieci, jakie podjąć działania.

PAULINA
OD ADY: Nie pisze Pani od ja

kiego czasu mą* Panią zdradza i

czy może mu to wybaczyć. Byw» 
tak, że mąż wymyka się ukrad
kiem z, domu niby na piwo z ko* 
legą. Później, czasem po kilku la
tach, żoną dowiaduje się o zdra
zie męża. W domu w zasadzi® 
■wszystko jest w porządku — mąż 
czuły i opiekuńczy Nikt na tym 
nie cierpi. Takiego zachowania ni® 
pochwalamy. Pani mąż robi awan
tury i dembluje mieszkanie. I nie 
należy się dziwić, że wezwała Pani 
pomoc. Nie można przecież pozwo
lić, aby w*ciągu kilku minut nie
trzeźwy małżonek zniszczył doro
bek całego życia. A że się wsty
dzi, to dobrze. Sądzę, że powinna 
Pani mimo wszystko doprowadzić 
do szczerej rozmowy z mężem. 
Wspólnie musicie zdecydować ° 
swoim życiu. Może uda się poz
nać Ł owód, dlaczego tak się stało? 
Jedno jest pewne — nie moż® 
Pani dzielić się mężem a inną 
bietą. Często w tego rodzaju spra* 
wach ułatwia nawiązanie kontak
tu pomoc kogoś z rodziny lub do
brego przyjaciela, który cieszy 
równym zaufaniem i autorytetem 
u obojga małżonków.

TYGODNIK PŁOCKI STB. U



TVP
17,03 — 23.03.1992 R.

PROGRAM I
9.00 Wiadomości poranne 
STO „Domowe przedszkole” 
'9.40' Program dnia
9.45 „Głowa d o góry” (i) 
10.00; „Dynastia”
10.50 „Głowa do góry” (2)
11.05 Magazyn dla kobiet
11.20 Kabaret Agnieszki O- 

•leckiej
12.00 Wiadomości
12.10 Pro-gram dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna
12.15 Agroszkoła
12.45 „Alfabet” — film dok.
13.20 Fizyka
13.50 „Co, jak i dlaczego?”
14.00 Chemia
14.35 Tele — komputer
14.55 Przygody kapitana Re- 

IKO
15.15 Sezam
15.39 „Świat,, chemii”
16.00 „Co 1 jak i dlaczego?”
16.10 Program dnia
16.15 „Tik — Tak” oraz film 

« serii: „Dennis Zawad lak a” (5)
17.05 Język ang. dla dzieci 

(19)
1.7.15 Teleexpress
17.35 „Królik Bugs przedsta

wia”
18.00 „Pięćdziesiąt siedem 

dni.,/’ — film dok,
18.55 „Go do grosza”
10.15 Dobranoc „Mały Ping

win Pik — Pok”
19.30 Wiadomości
20.05 „Dynastia” — serial 

prod. USA
21.00 Publicystyka studio Je

dynki
22.20 Dyskoteka z zespołem 

JBajrn” (1)
22 45 Wiadomości wieczorne
23.00 ..Ordynariat połowy”
23.25 Family Album
23.50 Poczta na dobranoc

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.40 „Rano” ■
8.00 „Telewizja biznes”
8.15 „Denver” — ostatni 

łiozaur”
8.40 „Świat kobiet”
0,00 Program lokalny 
0.30 „Rano”
9 40 „Pokolenia”
10.00 CNN
10.15 Język franc.

Język ang. 
Teleklinka 
„Rano”
Powitanie 
„Denver

di-

10.45 
11.15
11.30
15.45 
15.50

(lozaur
16.30
16.40 

ści”
17.05 

wy eh
17.40 
18.00
18.30 

e h e m ”
19.00
19.20

..ostatni di

Panorama
.„Okruchy

•poi i tej”
19:30 Język

rzeczywiśto-

Przegląd Kronik Fiirno-

Moja modlitwa 
Program lokalny 
„Pod wspólnym ća-
(35;
„Pokolenia”
„Rozmowy o Rzeczypó-

23)angiersi-
20.00 Wielki sport 
20:30 Reportaż
21.00 Panorama 
21.30 Sport
21.40 W „Powszechnym”
22.00 „Cerroma.or” — 

fab. prod. portugalskiej
film

( r .
prod. 1920 — 87 min.)

23.30 Studio festiwalowe 111. 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej 

24.00 Panorama

m
PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne 
9.1Ó „Dcipowe przedszkole” 
9.’40 ^rcgrafn dnia
8,45; „Giełda pracy
19.00 ..Kobiela ,za ladą” (1)

9.00 Program lokalny
9.30 „Rano”
9.40 „Pokolenia”
10.00 CNN
10.15 Język niem.
10.45 Jeżyk ang.
11.15 „Rano”
15.45 Powitanie
15.50 „Starcom — kosmiczna 

siły zbrojne Stanów Zjednoczo
nych” (1)

16.15 „Z wiatrem i pod wiatr”
16.30 Panorama
16.40 Program ekologiczny
17.00 Losowanie gier liczbo

wych Totalizatora Sportowego
17.05 „Era nuklearna”
18.00 Program lokalny
18.30 „Alk), all-o, (18)
19.00 „Pokolenia”
19.20 Wywiad Dwójki
19.30 Język ang.
20.00 „Druga srona raju” (3,
24.00 Panorama
21.30 „Ekspres reporterów”
22.00 Rewelacja miesiąca W.A. 

Mozart „Wesele Figara” — 
(1) — (akt 1 i 2)

24.00 Panorama

/ii' ;€zw airiek /
PROGRAM I

„Dzień dobry” 
Wiadomości poranne 
jjDomowe przedszkole” 
Program dnia 
„Przyjemne z pożytecz- 
( 1 )
„Gliniarz i prokurator”

pozy-

3.00
9.00
9.10
9.40
9.45

nym”
10.00 

(?)
10.50 „Przyjemne 

tecznym” (2)
11.05 „Sto lat”
11.15 „Polski matecznik pana 

Bohdana”
11.35 „Tajemnice twierdzy 

Iwan ogród”
12.CO Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna
12.15. Agroszkoła
12.50 „Cudowna planeta” (12 

— ost.)
13.40 „Wisła płynie”
14.05 Trzydzieści n,a pięćdzie

siąt, czyli początki życia
14.20 Mieszkamy w Polsce 

Zwierzęta świata 
Serce masz tylko jedno 
„Dookoła świata”
Serce masz .tylko

Program dnia 
„Kwant” 
Teleexpres.s 
Magazyn katolicki 
„Sherlock Holmes

jeci-

i dr

. 14.45
15.15
15.30 
15.55

n o  
16.10
13.15
17.15 
17.35 
18.00

Wetson” (3)
13.30 „Zwierzęta
19.00 Dziękuję - 

roń
10.15 Dobranoc ,, 

keta Filemona”
19.30 Wiadomości
29.95 TGłlniarż' -i prokura! or’-’ 

(7)
21.00
21.30 
22.00

dynki 
22.45 
23.00

rznę-Ir 
bory

21.00 Poezja

Ameryki”
- Jacek Ku-
Dziwny świat

„Pegaz”
„Telerouząk” 
Publicystyka studio Je-

Wiadomości , wieczorne 
„Dlyertimento stoma to-

Jeremiego Przy- 

:a d ebra no c

7.30
7.40 
8.00
8.15 

Mana”
3.40 
9.00

RP
15.45
15.50

-Mann
16.15
16.30

PROGRAM II

Panorama
..Rano”
„Telewizja biznes” 
„Nowe przygody He- 

(20)
„Świat kobiet” ’ 
Transmisja obrad Sejmu

Powitanie 
„Nowe przygody

Sport 
Panorama 

16.40 Publicystyka 
17.05 „W baśniach i na

He-

taś-
m e

18.CO Program lokalny
13.30 „Drobna komplikacja” 

— f”m prod.. ang.
19.00 „Pokolenia”
19.20 „Jaka konstytucja”
19.30 Język franc.

10 45 „Giełda pracy” 20,00 Wielki sport
11.00 „‘Stary, 'teatr” - -20.39 Recydywa, recydywiści
11 15 ' „Ku i tura - ludowa” 21.00 Panorama
12.00 Wiadomości 21.30 Sn ort
12.1,0 Program dnia 21.40 „Bez znieczulenia”.
12.15--16.10 -.Telew.zja. Eduka- 22.00 Zwykli ludzie” — film

*vina fab prod. USA (r. prod. 1930,
12,15 Agroszkoła l ir> TTVn.t
12. |5 Teatr, Telewizji — Wil- 21.00 Panorama

2t'k«pir" „Hamlet” j 11YY 1 111 111 mu m r jb
15.35 

wnętrz (
„Jak sobie- urządzić

■■ -y: ■ ■ H f
*kl ■ 

16.10 Program dnia PROGRAM I
16,15. „Trzy, cztery... start,’
16.45 Kino hastola ików: „Wy- 8.00 „Dzień dobry”

chowa w ca” : 9.00 Wiadomości poranne
17.15 Teleekuress .9.10 „Domowe przedszkole”
17.35 „Klinika zd'~cweg3 czlo-- 9.40 Program dnia

19.09 ..Pili ( -." i- w”
18.30 „Rewizja nadżwycżaina”
19.Cu « ś ęć- ;v: d m -
"fra pracy : .
I),i5 D.bra cc -  Węgierskie 
ijki ludowe
19.30 ‘Wisdcmości
20.05 Sport — transmisja 
ećzu piłki nożnej: Sparta 
•aga — Benfica Lizbona 
21.55 .JRefles”
22.10 „Kto się boi szkoły” - 
22.45 Wiadomości wieczorne 
23.00 „Daleko od szosy” (3)
3.15 „Zdobywręźym krok.em”

PROGRAM II

9.45 „Szkoła dla rodziców” (1)
10.00 „Dziedzictwo Gulden- 

burgów” (3)
10.45 „Szkoła dla rodziców” 

(2 )
11.40
1 2 .0 0  
1 2 . 1 0
12.15—16.10 

cyjna
12.15 Agroszkoła
12.45 „Muzeum XX
13.45 ABC ekonomii 
13.50 „Al-kibla —

na Mekke” (3)
14.20 Teleplastiikop.
14.45 Jeśli nie Oxford, to 

co?
15.05 Telewizja; Edukacyjna

Moja modlitwa 
Wiadomości 
Program dnia

Telewizja Eduka-

wieku
(5)
kierunek

7.39 Panórama zaprasza
7.40 . Rand” 15.20 Szkoła Żon
8.00 „Telewizja biznes” 15.40 Uniwersytet nauczyciel
3.15 .,Starcom — kosmiczne ski

*-ijy zbrójhe Stanów Zjedncczo- 16.10 Program dnia
•nych"’ (D 16.15 „Ciuchcia”

8.40 „świat kobiet” > 17.05 Język gng. dla dzieci

17.15 Teleespres#
17.35 „Laboratorium”
17.55 „Za kierownicą”
18.00 „Dziedzictwo Gulden,^

burgow” (3) ; : i l
18.45 „Tele — Audio — vldeo”
19.15 Dobranoc „Bouli”
19.30 Wiadomości
20.05 „Irlandczycy” (;1) —

(6 odcinków, r. prod. 1981) —
serial prod. francusko-irlandz- 
kiej

21.00 „Polskie Zoo”
21.15 Publicystyczne . studio 

Jedynki
21.50 Reportaż;

f h j M

22.20 „Raport"
22*.45 Wiadomości wieczorne
23.00 Wieczór baletowy
23.45 „Zdobywczem krokiem” 
23.55 „Noc z gwiazdami” ■

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.40 „Rano”
8.00 „Telewizja biznes”
8.15 „Pif ; Herkules”
8.40 „Świat kobiet”
9.00 Transmisja obrad Sejmu 

RP
15.45 Powitanie
15.50 „Pif j Herkules”
16.15 „z kart krakowskiego 

archiwum”
16.30 Panorama
17.40 „Benny Hill”
17.05 Film dok.

. 18.00—21.00 Programy regio
nalne

21.09 Panorama

7.55 „wszystko o działce**
8.20 „Rynek — agro” -
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Ziarno”
9.35 „5 — 10 — 15”
10.30 Język ang. dla dzieci
10.35 „Wojownicze żółwie Ni- 

nja”
11.00 „Świątynia przyrody”
11.30 Telewizyjny Koncert 

życzeń
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
.12.15 Podróże na celuloidzie
12,45 „Czy po drodze nam z 

EWG” (3)
13.00 „Armia świńfca” .
13.30 „My i świat”
14.00 Walt Disney przedsta

wia: „Kacze opowieści” — 
„Przygody Davy’ego Cr-ocketta” 
(4)

15.15 Telewizyjny Teatr Roz
maitości.—-. Włodzimierz Pe- 
rzyńśki : „Lekarz miłości” (66 
min.) .

16,40 „Rodzina rodzinie”
17.15 Teleexpress
17.35 „Butik”
18.00 „W 80 dni 1 dbokóła 

świata” (3)
18.50 „Z kamerą wśród zwie

rząt”
19.00 Małe wiadomości
19.10 Dobranoc „Wodniaczki”
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie Zoo”
20.20 „Przypadkowy turysta” 

— komedia : obyczajowa prod. 
USA to. prod. 1988 — 92 min.)

21.55 Przegląd wiadomości -ty*1:
ged :.ia 1

22.05 Jubileusz Gustawa Ho
loubka

23.05 Sportowa sobota
23.55 „Martwa cisza” ~ film 

fab. prod. USA (02 mim.)

PROGRAM II

7.30 Panorama
„Peryskop”
Halo Dwójka 
„Mała księżniczka” 
„Ona”
„Tygiel”
„T-acy sami”

Z ziemi polskiej”

(1)

( 1 )

21.30 S-oc>rt 13.00
21.40 „Tsim —-. tamv dudnią 13.30

wzdłuż rz■eki’1 — film fab. 14.00
prod. ang. (r. prod. 1936 — bojów”
89 min.) 14.30

7.35 
8.00 
8.20 
8.45 
9.15 
9 40 ,
1 0 .0 0
10.39 ..Magazyn 
11.00 PKF
11.10 Akademia polskiego fil

mu: „Zezowate . szczęście” —•: 
komedia satyryczna

Zwierzęta świata 
„Seans filmowy” 
„Wzrockowa lisia nfze-

przechcdnia”

23.00

L09
’9

„Benny 
„Rockncc’ 
Panorama

Hill’ 15.00
„Rody polskie” 
Studia sport Miis-

( 1 )

S ó b ó ti
PROGRAM I

7.25 Program- dalią 
7.39 ' „Wieści””-: ’

18.00 Program lokalny 
13.30 „Wielka gra” 
19.29 Gość Dwójki .

§
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dziale. Toteż dorzuciła z wahaniem: — Czyżby... Czyżby"' pan uwa
żał, że działają i obecnie? ;

To przypuszczenie nasunęły pani te dwa nazwiska; które wy
mieniłem .. — domyślił się od razu Zwirs-ki. — Tak, tę parę mam 
n£l, myśli, a z pani reakcji, wnioskuję, że- swoje Żainteretowanii®

. już pa,hi Okazali. Czy nie tak '!
Stary antykwariusz utkwił badawcze spojrzenie w twarzy 

dziewczyny, i me odwracał go ani na chwilę. Opuścił, głowę do
piero kiedy dostrzegł, że jej twarz pokrywa gwałtowny rumie
niec. . ;

No tak, tego właśnie spodziewałem się — mruknął na wpół 
do siebie. -

— Czegóż to mianowicie pan się spodziewał?! — zawołała No
ra, gwałtow-mie podrywając głowę, jakby już niepomna poprzed
niego zażenowania.

Próby zbliżenia ze strony Bacżmary, z jakim zapewne jluż 
się pani zetknęła... A może i obojga.. — dorzucił po chwili, na
dal nic patrząc na nią.

Nie widział więc, że po tyim wyjaśnieniu znieruchomiała i jak
by niezaolna do sprzeciwu,’ z szeroko rozwartymi, powiekami 

- wpatry wała się w jakiś daleki obraz, który raptem ukazał się jej 
oczom. Ale po chwili broda zaczęła jej drgać, 'najpierw nieznacz
nie, potem; córa z bardziej, a na policzkach ukazały się błyszczące 
sznurki łez. Dopiero : kiedy; usłyszał pierwsze spazmy cichego 
szlochu, uniósł głowę i odezwał się z troską w glosie:

— A więć -jest nawet gorzej niż przypuszczałem... Czy tuż cle 
zdobył?

~~ Co panu przychodzi do głowy! — wybuchtięła nagłym obu
rzeniem i gniewnym gestem otarła a policzków łzy. — Owszem, 
próbował, nawet nie tak dawno, kiedy przypadkowo spotkałam 
go na grzybobraniu, ale skończyło się tylko, na pocałunku! A na
wet i do tego by nie doszło gdyby nie, burza, a ja  strasznie boję ' 
się piorunów — zakończyła już spokojniej, nieco dziecinnym to
nom, ■■ • , - ■

— I nie usiłował nadal pani widywać?
“  Tak, nawet spotkałam się z 1 nam dzisiaj, ale kategorycznie 

odmówiłam utrzymywania dalszej znajomości!. -
— Co on na to ? •-
■— Po tym oświadczeniu już dalej nie nalegał. ..
— Hm... Ciekawe co sobie: zamyślił? — mrulcitął Żwirsk-i, po 

czym rzucił z nagła: — A Edyta?
Znów dostrzegł jak na jej policzkach maluje się rumieniee. Od

wróciła głowę: ! .nie patrząc na niego, burknęła:
— Nie- mam zamiaru, się spowiadać! Ttość, że w&zyetko powie

działam Oskarowi... . • ;
• Czy to może pan Krzemień'ma na imię Oskar?

Powiedziała tylko skinieniem głowy, po czym rzuciła z irytacją:
A w ogóle to dziwię się sobie, że wdałam się w tego rodzaju 

zwierzenia!
— Może dlatego, że wyczuła pani lub nawet uwierzyła w mójs

przyjacielskie intencje, -Wróćmy jednak do osoby-inżyniera. ■Krze
mienia... :

. JU/wujaŁS ... .....
20.00 Gala 2S-lecia Metropo

litan Opery w Lincoln Center 
G. Verdi — „Rigoletto” akt 3

21.00 Panorama 
21.30 „Camerata 2”
22.10 „Człowiek z hotelu 

Rito” (3)
23.00 Koncert laureatów —’ 

Przeglądu Piosenki Aktorskiej
— Wrocław, ’92 (!)

24.00 Panorama
0.10 Koncert laureatów — 

Przeglądu Piosenki Aktorskiej’
— Wrocław ’92 (2)

16.30;.’ Pastor&isa*-,
, 16.40 k

prasza dzieci „
18.10 „Bliżej -ŚW.I
19.00 Gała 25-lecia f  ̂  „0-

litan Opery G. Verdi 
telle” ‘ .

20.00 „Godzina szczero
21.00 Panorama . „
21.30 Goście Dwójki U
21.40 „Mój chłapąk ^

— film fab. prod. 
prod, 1989 — 90

23.10 Klńb1 jazzów v
24.00 Panorama •

- M p i j i l i i e l i

trzostwa Świata w Lotach Nar 10.30ciarskich 11.30
16.00 i Program dnia 11.50
1-6,05 „6 z 49” 12.20
"16.25 Losowanie gier liczbo 12.40

wych Totalizatora Sportowego strze.ni
16.30 Panorama 13.30
13,40- „Za chwilę dalszy ciąg . . 14.09

programu” 14.25
17.09 „Nędznicy” (3) 15.10

PROGRAM I

7.5.5 Program dnia
8.00. „Rolnictwo na świecie” 
8.15 „Dylematy”
8.35 „Notowania”
9.09 „1'eleranek” .
9.55 Język ang.. dla dzieci (28)
10.00 „Opnrącja Mozart” (5)
10.30 „Rzeka Żółta” (4)
11.20 Telewizyjny koncert ży

czeń.
11.50„Szikoła pod żaglami.” '••••- 

■ 12.20 „Tydzień”
13.00 Teatr dla dzieci: Ur

szula z Wiśniewskich Radzi
wiłłowa .„Opatrzności boskiej 
dztolo” .

13.50 W Starym Kinie
- |15.20 Sfedioąśpćft. i —- Miś- 
trzbstwą Świata w; Lotach Nar
ciarskich

16.20 „Pieprz i wanilia”
17.00 Zaproszenie do Teatru 

Telewizji
17 !5 Teleexpress
17.35 „7 dni — świat”

. 18.05 „Paradise — znaczy 
raj” (121

!9.00 Wieczorynka — Walt 
Disney przedstawia „Przygody
Kubusia Puchatka” (1)

19.30 W-iadcmości
20.05 „Rodziną Straussów” (3)

— serial
21.05 Sportowa niedziela
21.35 Piosenki San Rcmo ’92 

(2)
22.30 Świat animowany

PROGRAM II

„Przegląd tygodnia”
Film dia niesłyszących, 
„Słowo na niedziele” 
Powitań" e 
„Rebusy”
Program lokalny,
..Ulica Sezamkowa” 
„Róbta co chceta” 
„ZWierżęta; wokół nas” 
„Przecież to znamy” 
Podróże w czasie i przę-
„Aute”

PRO G R A M

.13.30 Wiadomości
13.45 Program clm*

.1640 Telewizja -...EdjJfrM
13.45 Język , fr’ancus| (5d)
14.2-5 Język .$) ,,
15.60 Język angielki, U.yel
15.30 Uniwersytet ,na ■ 

ffki
16.10 Program dni*
18.15 Luz
17.15 Teleexpreś*
17.35 Antena ’ . •
18.00 „Alf” — serial
13.30 Ki-ąje, ■ nafeoy* 

■rżenia
19.00 Młodzieżowy

katolicki „-jo”
19.15 Dobrańcc: »j®e*

; 19130 Wiadomości . ,, > Wi 
20.05 Teatr

for i e la Zapolsk a — •’* ,
pani Duiskiej” . „iej $

22.10 Leksykon
zyki rozrywkowej «s . ^ 0̂ .

22.45 Wiadomości
23.00 „Czas egzamin10 % 

film prod. czech.
0.35 Zdobywczym 

według Michaławyk.. Jan KobuszeW^ki

PROGRAM 11

7.30 
8.09 
8.55 
9 00 
0.10

, 16.25 Powitanie 
16.30 Panorama 
16.40 Sonda 
17.10 Artysta i 

Rafael, cz. 4 serial
.m

CHCtCUj 1 SCI
17.40 Ojczyzna ^
13.00 Program

.Śp ecie '
15.25 Kino familijne: „Kapi- 

Johnąc"’. (3).: ;
15.20 Program dnia

18.30 „Biuro, biuro 
serial" prod. niem. .

19.00 „P,okolenia”
19.20 Fotel Dwójki .
19.30 Jeżyk niemiecki
20.00 Wielka piłka
20.30 „Sąsiedzi”
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 „Stan rzeczy” ,
22.00 „Król oIvmpi£d 

rial pr-od. USA
23.00 Prawo wyfooi"11
24.00 Panorama

(3-fl

■ Skąd pa.n go^zna? prżerwada mu ,w oół aŁda-n-ia.
— Nie powiedziałem, że go znam — stwierdził spokojni* av

aniykw-ariuiśz. — Chciałem właśnie panią" poinformować, ż<2 
wy 1̂ -2>• nastąpił dzięki — jeśli w tym wypadku tak można- O0*!#) 
dsjeć — ^ intrydze Bacżmary, o czym wiem z 'zupełnie P ^ l f  
.i.óała. Chciał w ten sposób na pewien czas usunąć % drop 1 
wala, żeby mu nie-zawadzał..w zdobywaniu pani względów.

— Więc- dlatego wysłali "właśnie Oskara! Ależ to podłość!
Proszę nie zapominać z kim pani ma do czynienia. Toto-5 ..

dzę by natychmiast napisała pani, a lepiej zatelegrafowała ó#v' 
na Krzemienia, wzywając go do natychmiastowego powrotu *jj« 

Nigdy tego nie zrobię! — zaprotestowała stanowczo. *— Lo 
mam zamiaru sprawiać mu kłopotu! Przecież wyjechał • 
wszystko służbowo. "

— Na jak długo przewidywał swoją nieobecność? ,.f|l
— Na jakieś dwa tygodnie. Zapowiedział, że będzie si« 

skończyć robotę jak najszybciej, a wyjechał przeszło tydzie**1
” *'— Mimo to nalegam by go pani; wezwała. Jego obecność W ^  

cznej pńerzę amniejszy niebezpieczeństwo, :jakie;' pan i: groził 
Niebezpieczeństwo? Czyżby mi jakieś groziło? Na pr 

gwałt? Do tego są potrzebne odpowiednie waruinki,. -a do i 
na pewno nie dopuszczę! Zresztą nie wezwę Oskara choći^Li 
dlatego by nie pomyślał, że nawet dwóch tygodni nie mog« e.ir 
sią bez niego. Może zresztą i tak jest, ale nie musi o ty m 1f 
dzieć. .. . ■ . _ :

Żwipakd uśmiechnął się lekko. - ^
~  To rzeczywiście- argument bandzo poważny... No, zatem 

no, skoro pani odmawia, to proszę zastosować inny środek, m  
w potrzebie na pewno okaże swoją przydatność.

Cóż to za środek? _— spytała już z zaciekawieniem.
., t° on„ •— Zwirski wyjął z kieszeni marynarki, maleńki1* 

konik, napełniony ciemnoczerwonym płynem. .
~~ mała buteleczka ma zapewnić mi bezpieczeństwo? 

tała z nutą wątpliwości. . ^
—•Jej zawartość, droga pani... Proszę - małym;, -ale 

czystym, najlepiej nowym pędzelkiem zrobić zawartym w 
płynem trójkąt obrócony .wierzchołkiem ' ku górze,' a. skład*3 
się z trzech krzyżujących się ze sobą kresek. Będzie robił 
me krwawego śladu, jak p0 nacięciu skóry: . ^

I ten znak ma-mnie uchronić przed gwałtem.?. Gdzie , 
mam go zrobić? — spytała już z lekkim rozbawieniem. ^

~  w  tym miejscu — wskazał chudym palcem ńa środek s^f0li 
nieco zapadniętego torsu. — Może pani potem używać do - 
kąpieli, gdyż ani woda ani mydło go nic usunie. g-

Trudno- mi uwierzyć, że jakiś znak wyratuje tonie. * ^  
sji... — pokręciła głową. — To istna cz-arna magia! /

— Jest pani bliższa prawdy niż sądzi ■— stwierdził % pow aby S 
zę Więc nie lekceważ^ó- -•mirt-te.i :-TiaAv.v ł . -'twir - m.nled*? J

.

Ą

\

\
\

I
!
i

!
Proszę więc nie lekceważyć- mojej- rady i . zrobić, jak p 
Jani. Czy przyrzeka pani? . •' •

No dobrze, skoro pan tak nalega, to przyrzekam. „ ,
Jeszcze mi się nie zdarzyło by ktoś przyjmował ratun^«.#' i 

formie łaskawego ustępstwa — z sarkazmem rzucił stary J
rrusz — No, ale nie chodzi o formę tylko o rezultat. T er^ ■ 
zwoli pani, że ją pożegnam....— u-niósł się z fotela.

* •  •  . ig
. i*awet ^dwóch dni nie potrzebował major Donat ma u*yś®^- 
informacji .dotyczących służbowego wyjazdu inżyniera Krz®1̂  
ma. Wysta-rcżyło parę telefonicznych rozmów a. ki-erowńi^^fi! 
biura projektów, dla ustalenia: źródła inspiracji dotyczącej 
wykonawcy zadania. Źródłem tym istotni© okazał się pan 
rnara, zaprzyjaźniony z jednym-z'członków dyrekcji.: . \&o

x° potwierdzenie, jego domysłów skłoniło sierżanta Poss^, $  
przyspieszenia odwiedzin u. urodziwego handlowca. Aby -zast®* jjs 
w domu wybrał. godziny ranne. Po dzwonku drzwi otworzft^ irf 
niemal bezzwłocznie i ku jego zaskocz en iu ukazał się w 
młody murzynek w luźnych szarawarach, sandałach n*- 
wych stopach'i w jaskrawym, różnokolorowym blepsrku. 
me wielkich, czarnych oczu, utkwionych w twarzy przyby***' ■■ 
wierało nieme pytanie. s ’ ^

— Chciałbym mówić z panem Baczmarą —• oznajmi? mu ^  
żan.t.

— Kogo mam zgłosić? — padło -w- odpowiedzi- rzucone- r z ^ -
wym tonem pytani*. : <

('** }


