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MOGŁEM POWIEDZIEĆ: KILKU BUFONÓW

Rozmowa z TADEUSZEM MARIĄ TAWORSKIM, 
byłym przewodniczącym Rady Miasta Płocka, dy
rektorem  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

-• Już clwa miesiące mija od 
chwili, kiedy I’C zapragnęło od
wołać pana z funkcji szefa Rady-

li, że istotnie to co mówię jest 
prawdą, niezależnie od popularno
ści słów, to byłoby mi milo i uwa-

z mojej strony nigdy nie były ona 
wielkie. Jestem obecnie wręcz 
szczęśliwy i zadowolony z taziego 
przebiegu spraw. Mój wybór na 
przewodniczącego — większość lu
dzi zapomniała już, w jakich to 'ry
ło okolicznościach. Ja się tam me 
pchałem, eczklwiek odczułem sa
tysfakcję z tego, że zdocycowan-i
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*RkodijWe “yoii _ uczuciami przyjmuję ostatnio dyskusję na temat 
. ^ Ous t â  t v 0 d d z iał y w an i a fal radiowych, emitowanych przez maszt 

tiL^^Zo Dew°J!ie: w niej wyróżnić dwie grupy stanowisk:
^?w®óami n-Tne w sw °ich wystąpieniach — ale prawie nie poparte 
;'ektórvCh i „ , k°wymi — ludności, popieranej jak się zdaje przez 
‘> ostwłi lekarzv m ^

Tadeusz M. Taworski: — Jestem genetycznie bezpartyjny

Miasta Emocie opadły, pora może żąłbym, że jest sens odpowiadać większością głosów zostałem v,y- 
na^efieksTe na zadane mi pytanie. Myślę jecl- brany. Mile wspominam ten okres

-  Żebym miał choć jakąkolwiek nak, że tak powinno być więc od- Natomiast nie zdawałem sobie 
nie gwarancję, ale pewność, źe powiem. Rzeczywiście, w tej chwi- o . . .  M n  .
ludzie nieżyczliwi mi będą wierzy- li całkowicie bez emocji, mimo że DALSZY CIĄG NA SIU

l>adalj «- 6 st#tmułnw!.n:na m; mułowania naukowców, którzy jednak sprawy me
uuejscu.
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objawów Ż badań w rejonie Gąbina moż

na przypuszczać, że emisja fal 
radiowych z masztu zaburza czyn
ności podstawowe komórek, szcze
gólnie tak czułych jak komórki 

we, tworzące ośrodki regu- 
(.,e układu • węgotatywno-hdr' 

pi€-nąl®egó. Wynik'; tego h^dar./- 
rUo,:óv’i. e se  % twieidzepia/ni. za
wartymi . .w- tjpńiie ld „Kryteriów 
zdrowotnych środowiska. Fale ra
diowe i mikrofale”, wydanym 
rrzrz Departament Inspekcji .Sa
nitarnej MZiOS w r. 1981. Emisja 
ta zaburza przede wszystkim
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-Pych Wvpiagna6 z nich os- • odchyleń w homeostazie ustroju. 
‘ b o w i^ niosk.ów, nie znale- CZY OZNACZA TO JUZ CHO- 

możliwości powtó- ROBĘ?
‘Ro

Raczej nie. Jest to zaburzenie 
czynności ustroju, stojące na po
graniczu choroby względnie 
sprzyjające jej powstaniu. Trzeba 
jednak dodać, że podobne odchy
lenia występują także po innych 
czynnikach szkodliwych, jak ha
łas, wibracje, toksyczne substan
cje chemiczne. Dowodzą tego Wy
kazane przez nas odchylenia w 
procesach metabolicznych u lud
ności Płocka. Zmiany te nie ma
ja też nic wspólnego z  następ
stwami skażenia radionuklidami, 
jak to było po awarii czarnobyl- 
skiej. Choć i cne mogą prowa
dzić do uszkodzeń genetycznych.

CZY ODCZUCIA LUDNOŚCI 
ŚWIADCZĄ JEDNAK O NARAS
TANIU CHOROBOWOŚCI?

Też nie. Jakwm-m prpf. R W. 
G utt' w '.:u' e L e 
wych i chorych” — Zdrowy nie 
odczuwa pełni zdrowia, czuje na
tomiast każdą najdrobniejsza do
legliwość. Te odczucia subiektyw
ne narastają wybitnie u osób hi
pochondrycznych Ludzie cl crła 
swoja uwagę kierują jak światło 
reflektora na własne ciało, włas
ne doznania, które w ten sposób
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PRZYSZŁA DO MNIE POLSKA
W FIOLE n OWEJ SUKIENCE

Z BARBARĄ WACHOWICZ rozmawia LENA SZATKOWSKA.

W lTokj) LENART: Korzystanie z wód wiślanych przy obecnym stanie
VjSCi Powinno być na caiej długości rzeki wykluczone!
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Pre-zQ„?re êr,atv, polemiczne 
jM leWaj; ntowanych koncepcji. 
ihfr SZc2a że rozgorzał spór
jafctracyjn tgab8C budowy ujęcm 

u ®Owv ’ Przedstawiamy je 
Ą  ̂ ° 10S w dyskusji.

Dr Lenart wysunął propozycję 
przeorientowania źródeł zaopatrze
nia w wodę dla Płocka w stronę 
zlewni Skrwy Prawej, której do
rzecze prawie w całości mieści się 
na terenie województwa. Pojawia
ją się opinie, że Skrwa Prawa nie 
prąwadzj wystarczającej dla mia
sta ilość; wód. Przepływ średni 
przy ujściu rzekł wynosi ok. 7 m 
sześć, na sek., w tym wyliczony 
wg najostrzejszych kryteriów prze
pływ nie naruszalny (sięga 2 m 
sześć, na sek., zaś przepływ dys-

I  t  I

pozycyjny w II klasie czystości 
przy założonym rozszerzonym uz
datnianiu przekracza 2 m sześć 
na sek. Obecne potrzeby Płocka 
nie są większe niż 0,5 m sześć, na 
sek. Wniosek jest oczywisty. Miej
sce poboru można usytuować nawet 
w rejonie Brudzenia Dużego — 
pisze warszawski naukowiec.

Dodatkowym argumentem wspie
rającym tę koncepcję jest możli
wość czerpania wód ze struktur
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— Barbara Wachowicz, literatka, 
dziennikarka, fotografik, także 
scenarzystka i historyk literatu
ry, całe życic pisze swoją wzru
szającą opowieść o Ojczyźnie, Lu 
cząc współczesność z minionymi 
latami, nieprzerwanie uprawiając 
swój teatr jednego aktora. Co na 
to wpłynęło? Czy specyfika domu 
rodzinnego, który tak pięknie u* 
trwaiiła pani na kartach ..Ogro
du młodości”, przekazując obraz 
dziad:? tioastaifecgy Ii achówic* L 
siedzącego przy fortepianie w do
mu na Podlasiu, a przy mm 
chłopcy w wysokich butach i tu~ 
rażerkach z orzełkami, śpiewają
cy pieśni obu powstań?

— Staram się uprawiać to. co 
pięknie określi! profesor _Kąkole
wski mianem reportażu historycz
nego, czy mianem literatury faa- 
tu, jak to skonstatował mój mistrz 
Melchior Wańkowicz.

Pytanie pani o mój dom rodzin
ny jest arcyważne ponieważ i-o. 
czemu ja najwięcej w życiu moim 
zawdzięczam, to jest to źródło* z 
którego do dzisiaj czerpię, to jest 
to drzewo, z którego soki do dzi
siaj co mnie krążą. To jest właś
nie d-Oitn. Wszystko, czego nauczo
no mnie w tym domostwie, już
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M I A S T O  M A  B U D Ż E T ..
XXIX Sesję Rady Miasta pro

wadził radny Mieczysław Kijek. 
Zdominowała ją dyskusja nad 
nowym budżetem. Ale. nim się 
rozpoczęła, powróciła po raz ko 
le jn y  sprawa podwyżki cen wody. 
Na poprzedniej sesji radni pod-
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w yżĄ  oirzuciiii, teiaz z .t .ia  u- 
chwaloha.

Od 1 kwietnia za wodę pobiera
ną z  urządzeń zaopatrzenia mia
sta płacimy 3300 zł za m sześć., za 
ścieki wprowadzane do miejskich 
urządzeń kanalizacyjnych 1700 zł 
za m saeśc. (mieszkania, gospo
darstwa domowe), 2500 zł za m 
sześć, (po-zostali odbiorcy).

Dyskusja była burzliwa. Przede 
wszystkim winna jestem sprosto
wanie dyrekcji PWLK. . Nie wystę
powała ona nigdy o cenę 4,7 tys. 
zł za m sześć, wody, jak to po
dałam, opierając się na opinii 
Klubu Radnych Niezależnych, w 
relacji z poprzedniej sesji. Nie 
mniej jednak praca zakładu wciąż 
budziła > zastrzeżenia niektórych 

| radnych. Mieczysław Modzelewski 
i ;a-k zwykle pełen charyzmy, ape
lował: „Rado. odrzućcie tę pod
wyżkę” i ostrzegał: „Rado, robicie 
wielkie błędy”. Podobna propo
zycję, bardziej może oszczędną w 
słowach, złożył w imieniu N-SZZ 
„S” radny Olki-ewicz. Wiesław 
Kossakowski i Zenon Dylewski 
domagali się jasnego programu 
oszczędnościowego w zakładzie. 
Ten ostatni mówił także o po
trzebie wydawania biuletynu Ra
dy: — Prasa napisze oredzei ..zu
pa z trupa” niż rzetelną informa- 

i cię (Dziękujemy radnemu za 
| wyrazy uznania” .— od aut.).
I Zarząd Miasta zapowiedział pro
mocję dla oszczędnych i bezpłatne 

| zakładanie liczników w mieszka
niach komunalnych.

— Jest naszą w-oią, aby te licz
niki ludziom założyć — powie
dział prezydent. Drętkiewicz.

Radni przyjęli pchwałę 19 glo
sami za, 19 przeciw, przy 6 

H \ wstrzymujących. Padł wniosek o 
; wpisanie do protokołu osób prze- 
jciwnych podwyżce. Byli to radni: 
I Helena Zagrodnik, Jacek Kubissa.

Jan Olkiewicz, Grzegorz Sobie- 
siak, Kazimierz Cieślik,. Lech 
Księżakowski. Mieczysław Modze
lewski, Dariusz Sławiński, Zenon 
Dylewski.

Budżet miasta na rok 1992 w o- 
gólnym zarysie przedstawił prezy
dent Andrzej Drętkiewicz. Za
myka się on po stronie wydatków 
kwota 244 748.000 zł i uwzględnia 
następujące wielkości:
— wydatki bieżące 159.753.271 tys. 
zł (62 proc.)
— wydatki na inwestycje 73.389.729 
tys. zł (30 proc.)
— rezerwę Zarządu na nieprzewi
dziane wydatki — 20.000,000 tys. 
zł (8 proc.).

Za najważniejsze inwestycje 
prezydent uznał: rozbudowę o- 
czyszczalni ścieków w Maszewie, 
kanalizację ul. Wyszogrodzkiej, 
Infrastrukturę osiedli: Radzi wie, 
Trzepowo, Imielnica, ulicę Obwo
dową na Podołszycach, przepom
pownię ścieków dla Wojewódz
kiego Szpitala Zespolonego W 
stosunku do 1091 rosu na inwes
tycje przeznaczono nieco tnn jej 
pieniędzy. W lepszej sytuae i zna
lazła się opieka społeczna (225 proc. 
kwoty u&iegloroczne') i budowni
ctwo mieszkaniowe (33-proc. 
wzrost). . Zabrakło pieniędzy na re
nowację Skarpy (tylko 26 proc. 
ubiegłorocznej kwoty) i rewalory
zację Starówki. Tu jednak spa
dek wynika z nowej koncepcji 
Zarządu, który sprzedaje nieco ta

niej kamienice, a remontu C2Y 
renowacji dokonuje nowy właści
ciel na swmj koszt.

Radni nie przyjęli nowego_ bud
żetu bez długiej dyskusji. Niektó
re komisje wnosiły poprawku któ
re referowała szefowa Komisji 
Budżetu i Finansów radna Elżbie
ta Solka.
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MIASTO M A  BUDŻET...
DOKOŃCZENIE ZE STU. 1

Najwięcej emocji wzbudził 
wniosek _ Komisji Gospodarki 
Mieszkaniowej, przedstawiony 
przez radnego Dobaczewskiego.

W celu poprawienia katastro
falnej sytuacji mieszkaniowe i o-
raz wykorzystania planowanej 50 
proc. dotacji Skarbu Państwa na
leży ująć w budżecie 1092 roku:
~  5»2 mld (zamiast 4,0) na budy
nek nr 2 przy ul. Świerczewskie
go,

0,3 mld na zakończenie budyn
ku nr X przy ul. Świerczewskiego, 
— 2 mld zł na rozpoczęcie budyn
ku na osiedlu Winiary.

Radni najpierw zaakceptowali 
ten wniosek. Ale tu zaczęły się 
schody. Nikt nie potrafił wskazać 
źródła finansowania. Innymi sło
wy: komu zabrać, żeby dostać 
rnogł ktoś? Rezerwa budżetowa, 
ju i naruszona, (o tym za chwilę) 
nie wchodziła w rachubę. W tej 
sytuacji prezydent zasugerował 
podniesienie cen biletów ZKM ja
ko sposób zdobycia środków na 
realizację wnisku komisji. Radni 
większością głosów odrzucili to 
rozwiązanie. Zdecydowali się anu
lować poprzednią uchwałę i gło
sować ponownie. Członkowie Ko
misji Gospodarki Mieszkaniowej 
na znak protestu opuścili sa lę '• 

Płoccy rajcy przyjęli rn.in.wnio- 
*ek o przekazanie miliarda zło- 
tych na koszty remontów szkół 
podstawowych 1 ponadpodstawo

wych w mieście. Ma on pochodzić 
właśnie z rezerwy budżetowej. Tq 
samo źródło finansowania przy
niesie, zgodnie z  propozycja Ko
misji Zdrowia, 600 dodatkowych 
milionów na nieprzewidziane wy
datki ' służby zdrowia. Ot, taka 
specjalna kwota — odpowiedź na 
hasło „Na ratunek”.

Zdecydowaną większością glo
so v/ odrzucono wnioski o ograni
czenie środków na utrzymanie 
zdrojów ulicznych, oświetlenie u- 
liczne, szalety miejskie, Ogród 
Zoologiczny, (Dyrektor Taworski 
powiedział nam, że nie ma zwy
czaju poddawać się, ale przy rocz- 
nej dotacji 4 mld zamiast g 
mógłby tylko likwidować placów
kę). Radni nie zgodzili sie także 
na dwustu m ilion o wy wzrost środ
ków przeznaczonych na utrzyma- 
me basenu przy ul. Kobylińskie
go. Upadł także wniosek radne
go Modzelewskiego, który propo
nował zmniejszenie środków prze
znaczonych na funkcjonowanie 
izoy Wytrzeźwień i przekazanie 

na Rady Osiedla. (Z 600 do 
400 min). Prezydent wyjaśnił, że 
utrzymanie „myjki” jest ustawo
wym zadaniem gminy. 600 min. 
(czyli ta sama kwota) ledwie wy
starczyła w roku ubiegłym, kie
dy była dużo lepsza egzekucja 
należności za „nocleg”...

Interpelacje, zwykle tak ce’e- 
browane przez radnych, tym ra
zem pozostały ■w cieniu dyskusji, 
rmdny Dylewski zwracał się do

Zarządu o wydawanie lokalizacji 
na budowę garaży z uwzględnie
niem wszelkich wymogów ekolo
gicznych, architektonicznych i tn.

Radny Głowacki oczekiwał na 
oficjalne stanowisko Zarządu w 
następującej sprawie. Trzy mie
siące temu otrzymał od prezyden
ta Żagle wskiego obietnicę, że bu
dynek po KW PZPR przy ul. 1 
Maja, pó skomunalizowaniu przez 
wojewodę, zostanie przekazany na 
ce^e kuratoryjne. Czas minął, wo
jewoda podjął decyzję, a Zarząd 
na orał wody w usta...

Mniejsze ©mocje wzbudził' też 
wybór wiceprzewodniczącego Ra- 
uv Miasta. Nainierw bvło trzech 
kandydatów: Wiesław Kossakow- 
sm (Klub Radnych Niezależnych) 
Mieczysław BakOwski (Klub Rad- 
,n.vch PC) i Maria Pęszyńska. Po
tem pozostało tylko dwóch- pa
nów. Ostatecznie, w trzeciej turze 
21' głosy uzyskał ordynator Od
działu Noworodkowego Szoka.!a 
Miejskiego, lekarz pediatraf radnv  
Mieczysław Bakowski i on wła«- 
m e został trzecim wiceorzewodni- 
czacym Rady Miasta Płocka. Gra
tulujemy!

Warto wspomnieć, że miast© de- 
cyzia radnych wzbogaci sie o P?- 
pzczp je^en pomnik — marszał^p 
Józe?a Piłsudskiego. Stanie on" na 

Obrońców Wamzawy, vis-a-vi3 
U i zędu Wojewódzk iego.

MILENA 
CURDA-.TAROS”T:W«t,* \

NOWE CENY 127 MARCA W RATUSZU

PRAWO DLA KAŻDEGO

KSIĘGI wieczyste n a  MIESZKANIA SPÓŁDZIELCZE
4ycie przep1itymum?ŻIi>wla7ąeceZlproV- s e k ’ -P o w o ła n i©  tytułu prawnego

Z dniem 14 marca br. weszły w 
iycie przepisy umożliwiające pro
wadzenie ksiąg wieczystych dla ta  
kich ograniczonych praw rzeczo
wych, jak: własnościowe spółdziel
cze prawo do lokalu mieszkalne
go, również użytkowego oraz pra
wo do domu jednorodzinnego w 
spółdzielni mieszkaniowej.

Księgi wieczyste zakładają i pro-

BILETÓW ZKM
Zgodnie z uchwalą Rady Miasta 

od dnia 1 kwietnia by. obowiązy
wać będą w Płocku nowe ceny 
biletów komunikacją miejskiej.

Bilety jednorazowe: w strefie 
miejskiej 1.B0U zł normalne, SCO zł 
Ulgowe, w 1 strefie podmiejskiej 
(do 10 km) odpowiednio 3.000 i 
ł.5QQ zł, w II strefie podmiejskie; 
(11—20 km) 4.200 i 2.100.

Bilety miesięczne: w strefie 
miejskiej pracownicze 66.000, szkol
ne 33.000 zł. w I strefie podmiej
skiej — 108.000 i 54.000 zł, w n  
strefie podmiejskiej 168.000 i 
84.000 zł.

Bilety miesięczne ogólnodostęp
ne imienne: 150.000 i 75.000 zi w 
strefie miejskiej. 200.000 i 100.000 
zi w pozostałych, bilety na oka
ziciela 180.000 i 220.000 zł.

Opłata specjalna za przejazd 
„na gapę” wyniesie 120.000 zł a 
kontrolera i lSjRKM) zł przy wy
pisaniu biletu kredytowego.

Bezpłatnie mogą jeździć w Pło
cku :

senatorowie i posłowie, 
inwalidzi wojenni i wojskowi 

oraz ich przewodnicy.
— radni Rady Miasta,
— dzieci do lat 4,
— osoby powyżej 70. roku żyda,
— pracownicy ZKM,
‘ Inwalidzi I grupy i ich prze

wodnicy,
niewidomi i ich przewodnicy.

— dzieci niepełnosprawne i ich 
opiekunowie.

— umundurowani funkcjonariu
sze Straży. Miejskiej.

Uwaga! Nie zmienione pozdsta 
ją ceny „zielonych linii” Do Gra 
biny także w tym roku pojedzie- 
my za 2.400 zł, do Soczewki za 
3.600 zł — zadecydowali radni.

JAKA WODA?
Rada Miast* Płocica otrzymała Wydobycie wód 

list otwarty dotyczący infiltracyj- Borowiczkach wraz z m 
nego ujęcia wody spod dna rze- eją stacji uzdatniania ^r151"0 
ki Wisły, podpisany przez Prezy- nakładów inwestycyjnych ” ^  
dium Zarządu Wojewódzkiego Li- kości 112—120 mld słoty®1, 
gi Ochrony Przyrody — kwestio- miast ujęcie infiltracyjn® 
nujący zamierzenia władz miasta ną technologii uzdatniany‘ u 
Płooka, mające na celu dostarczę- kosztowało 80—85 mid . f: 
nie nneszkańcom zdrowej wody Faktycznie bulwersuje •$' 
pitnej. Błędna informacja głoszą- 12 studni głębinowych ^  
ca, iz woda z ujęcia infiltracyjne- nych 8—9 Lat temu, hi®., po*HCP P l1i7i(?iafT»iQ.nQ DnA./̂ ił̂ nw __. i. ł_M'

■pno'

i-cł, iz woaa z ujęcia infiltracyjne- nych 8—9 Lat temu, nie .. 
go będzie uzdatniana środkami włączonych do eksplu®^ j
chemicznymi, bezzasadnie wpro- świadczenia jednak wskaż" 
wadza w stan zaniepokojenia o- po tak długim czasie b,eZLzui? 
Pinię publiczną. Pragniemy wyją- ści studnie te ss niemal po
smc. iz w naszym przypadku w o- teczne i wymagane by 1°™ 
aa będzie uzdatniana poprzez o- nowne odwiertv, obecnie i 
tonowanie i sorpcję na węglu ak- sie płockiej toczy sie MSii -1

b ^ ir

...... ——- » *«* węsm «».- sie piooKiej toczy sie «?/- tgi#
tywnym, a więc biologicznie, a podawane są informacje 
nie jak się sugeruje — chemicz- uzdatniania wody. Z IW? L cfi*
n iT* i ' , można wywnioskować, iz

Jesteśmy w pełni świadomi, że niewystarczające
woda z ujęć wgłębnych jest lep- ‘ ’ jfl(r
s>zd̂  od uzdatniania na cele pitne Wobec tego wszystkich
vvody z Wisły, lecz ilość możliwej resowanych Rada Miasta 

. ta^yskania wody wgłębnej w zaprasza na spotkanie in „Jat#'
rejonie Płocka jest nie wystać- ne w sprawie ujęcia i iió^
czająca i zmuszeni jesteśmy do nia wody pitnej dla mias*®' ,<$
korzystania w części z wody po- odbędzie się w dniu 2? 
wierzchmou/ej. Podejmując decy- roku o godz, 17 w Sali 
zję o _ wyborze sposobu ujęcia i w ratuszu, 
uzdatniania wody rada wzięła pod
uwagę wyniki badań i ekspertyz Przewodniczący
naukowycn oraz możliwości finan- Rady Miasta Płocka
sowe- FRANCISZEK

„na W?lose!c osób- który™ imion”ro(teicóŵ (w p™ ^łTorn przysługują te prawa, właściwe ków dane dotyczące obSgaT

reion;OWe: Wnio- -  powołanie tytułu 
,  księgi wieczVTstej nabytego prawa. 

gCj. ' zawierać w szczególno- Do wniosku powinny być dołą-
_1 okrPŚlPn;a v • . cz?ne dokumenty stwierdzające, , OK"esJenie miejisca położenia nabycie prawa tj o św ia d c z e n ie  

lolcalu ,  jago powierzchni. epóldnialnl S i t o i i o w S  o
kształceniu prawa lub ieso

k-tńre ^Tmienienie OS'°óy na rzecz now-ieniu oraz /aśwŁdcz-nie 
której to prawo ma być wpisane stwierdzające położenie l n 2 !  
z podaniem imienia, nazwiska oraz rzchnię lokalu P

Od

ODŻYŁA CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZHP
u  W  bohatera _  Wla ̂ i * *V JU V

mu Polonii w Pułtusku odbył się 
zjazd połączeniowy środowisk har
cerskich województw: płockiego 
ciechanowskiego I ostrołęckiego, w 
jedną chorągiew z siedzibą w Pło
cku.

Na komendanta chorągwi w gło
sowaniu tajnym wybrano hm, 
Grzegorza Woźniaka, dotychczaso- 
^ ’e?° komendanta Chorągwi Płoc-

dysława Broniewskiego, do sta
rych symboli i tradycji.

W skład nowej chorągwi wcho
dzą 32 hufce, w których zrzeszo
nych jest 32 tys. zuchów, harce
rzy i instruktorów

W zjeździe uczestniczył naczel
nik Związku Harcerstwa Polskie
go — hm. Ryszard Pacławski oraz 
p rzedstawi ciele władz admtaistra

* 2 5  1 W h

NOWY DYREKTOR M ZRiP
Rozstrzygnięty został konkurs 

na stanowisko dyrektora general-

bowiązki _ te pełni mgr inż. Kon
rad Jaskoła —— dotychczasowy dy
rektor ds. produkcji. Decyzję ta
ką podjęła na posiedzeniu w dniu 
18 marca br. Rada Pracownicza 
Petrochemii. W tajnym głosowa-

S y t e X j “ “ ' t ? k’a® W,Ra‘ "IU w o-

CREDO K$. KNAPIŃSKIEGO
W Wojewódzkiej Bibliotece Pu- Płockich”. Książkę, bogato ilustro- 

blicznej w Płocku odbyło się spot- waną, wydała Wojewódzka Biblio- 
K\?ifpłN«Kiiwr RYSZARDEM telra Publiczna. Główną jej treść

z f ro‘ stanowi próba nowego odczytania 
™ocją jego książki. „Credo Apo- ikonografii słynnych Drzwi Płoc- 
stolorum w romańskich Drzwiach kich. «>

wniosku o wpis do księgi 
wieczystej pobiera się opłatę są
dową w wysokości 0.4 proc. war
tości mieszkania.

Posiadanie księgi wieczystej jest 
niezbędne dla osób zainteresowa
nych zaciągnięciem kredytu hipo
tecznego, którego wartość będzie 
zabezpieczona wpisem do księgi 
wieczystej.

Istotną zmianą w przepisach pra
wa spółdzielczego jest wprowa
dzenie obowiązkowej formy aktu 
notarialnego przy zawieraniu u- 
tnów zbycia własnościowego pra
wa do lokalu. Ponosi to za sobą 
określone konsekwencje ~?ir»a o- 
we. o d  umowy kupna — sprze
daży pobierana będzie obok do
tychczasowej opłaty skarbowej w 
wysokości 2 proc., także opłata 
notarialna w wysokości 3 proc. 
ceny mieszkania.

Podstawa prawna: ustawa z dn
25.10.1991 r.. o zmianie ustaw — 
kodeks cywilny oraz ustaw — o 
księgach wieczystych i hipotece 
Prawo Spółdzielcze, kodeks postę
powania cywilnego. Prawo Loka
lowe (DzU nr 115, poz. 496), rozp. 
ministra sprawiedliwości z dn. 10
09.1991 r. w sprawie określenia
wysokości wpisów w sprawach cy
wilnych (DzU nr 85. poz. 360 zm. 
z 1992 nr 21) oraz z dn. 23.10.1989 
r. w sprawie opłat za dokonanie 
czynności notarialnych (DzU nr 
60, poz. 358 z późn. zm.), rozp. 
Min. Finansów z  dn. 2.10.1091 r. 
w  sprawie orbaty skarbowej (DzTJ 
nr 90, poz. 405). ffjj)

PŁOCKA GIEŁDA 
SAMOCHODOWA...

W ostatnią niedzielę, na ołocką 
giełdę wjechało ponad 600 samo
chodów, tym razem zaskakująco 
dużo było samochodów ciężaro
wych i dostawczych. Po sobotniej 
zapowiedzi podwyżki cen na ma
luchy to duża różnica cen wywo
ławczych. Najprawdopodobniej do 
wielu sprzedawców nie dotarła 
ta informacja.

A oto ceny wywoławcze: 
fiat 126jp rocznik 91 — 32 miln: 90
— od 26 do 31 min: 89 — od 25,5
do 30 min: 88 — od 21 d0 23 min: 
87 — od 20 do 2,1 min: 86 — od 
14,5 do 18 min: 85 — od 13,5 do 
16 min: 84 — od 10,5 do 13 min: 
83 — od 10,7 do 11.5 min: 82 —
od 7,6 do 9,8 min: 81 — 8,2imln. 
nolonez rocznik 92 — od 68 (bia
ły) do 78 (zielony) metalik: 91 — 
od 58 do 59 min: 90 ,—r 50 min: 89
— 45'mtn: 83 — -y 1 min: 87 —’ od 
33 do 35 m in:, 88; — 23 m̂ in:, 85 — 
od 23 do 24 mdn: 84 — od 13 do 
23 min:

mg j

LAUREACI OKR

Naszym Kolesam He:!aktorr»m

BOGUSŁAWOWI 
i ZBIGNIEWOWI 

BURACZYŃSKIM
z powodu śmierci

M A T K I
wyrazy serdecznego współczucia j 
składają

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
i  „TYGODNIKA PŁOCKIEGO’

26 osob, w tym cztery mono- za monodram „Sposób b y d 4 }(0. 
drarmstki i dwójka uczestników z dług Brandysa oraz Joann* 
poezją śpiewaną, wzięło udział w mieć z Płocka. Najlepsza .' fld' 
Y y y ^ n  ■ i , , wojewódzkich nawczynią. śpiewającą po&ftfif'
x x x v Il Ogólnopolskiego Kon,kur- warda Stachury, okazała 
su Recytatorskiego i Turnieju Poe- dalena Grzebieniowska * £ W '  
Ẑ J Pl%Wt neh kt<iv  , odbyły si(? Z imprezą towarzyszącą

Kultury w Kutnie w dn. sowi wystąpiła Irena Jun 
' i 15 marca br. tru Studio, prezentując ®°‘n (1)

Jury w składzie: Jain Zdziarski „Pan Tadeusz”.
— przewód niczący (Towarzystwo 
Kultury Teatralnej), Katarzyna!
Spalińska — aktorka z Teatru 77? . r <
w Łodzi i Dariusz Sikorski — z TT C k  L
Pracowni Teatr w Warszawkę. U  J u i j l *
zauważyło dobry poziom, intere
sujący repertuar i sprawność in 
terpretacyjną młodych wykona w 
cówt. .

Przyznano następujące nagrody 
i wyróżnienia — w kategorii re
cytatorów: trzy pierwsze miejsca 
wraz z prawem reprezentacji na 
eliminacjach międzywojewódzkich 
w . Koninie otrzymali: Anna Ko- 
miniak — Kutno, Dariusz Bryka
ła — Płock, Robert Kudelski -  
również Kutno, Drugie miejsce:
Weronika Michalska i Joanna Ra
dwan. W^móżnienia: Andrzej Dą
browski, Joanna Kaczmarek. Mał
gorzata Klat, Anita Koperska i 
Iwona Szczubełek.

W kategorii monodramu przy
znano również „dwie pierwsze ną 
grody:,-, Annie Kominiak z Ku; m> 
za „Rzeczy riinięjsżeA.yyedtug, E 
milii Dickińson oraz Agriiesżce 
Radkowskiej z Płocka za „Stan 
życia utajonego” według A. M,
Riilkiego. Drugie nagrody otrzy
mały: Ewa Dymecka z Lęczycv

NIE DOJECHAĆ
.r

17 marca w płockim sD ri.flń #  
odbyć się spotkanie mi 
m iasu  z  posłami KPN: ;
Moczulskim — liderem gd1
Michałem Toirarzewskim.
Domu Kultury zjawiły sić 0 jû 
nie oglądane tu tłumy. 
na wstępie spotkała 
przykra niespodzianka. Wócź 
federacji nie mógł przyi®ciia pr«' 
Płooka z powodu rozmów 
fesorem Zbigniewem 
Informacja wywołała jęk 23 
wśród przybyłych, ale tylk0^  
liczni opuścili salę. Pozostał1..: pU' 
blisko trzy godziny prowa^2l̂ P ' 
rzliwą dyskusję z posłeh1 r jii' 
nu, płocic o-skierniewickie^0’ '3  ̂
chałem Tokarzewskim (rcl?- 
spotkania za tydzień).

SREBRNA MASKA 
DIA HANNY ZIENTARY ,

JaJińf ‘S i? . ° rdCrU Sr«brne’ Maski Płockiego Towarzystwa Vt t  
Teatru przyznała swoje doroczne wyróżnienie, tvm r$Li 

i t ° , ak 0rs^ie' Za osiągnięcia sceniczne w minionym geZ%  
|l „ a  !! "!™ najwięcej punktów otrzymała Hanna Zientara, *di  
f? tym lsamym Srebrną Maska, d0 której kandydowali r
H ni®z Anna Apostolakis i Seweryn Maslyna. r)v-

c7 P n T tat^ , * 1 * - Ŵ Si k,m Iu,lziom s°cnv składamy najlejT^ czcnia i  okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,
Uroczyste wręczenie Maski odbędzie sie 29 marca i r o l^  

będz,e z premierą „Naszego miasta” Wildera. &

Regionalny 
Informator Kulturalny

PŁOCK
Teatr Dramatyczny im. J. Sza

niawskiego. ul. Nowy Rynek 11 
tel 260-71: 29.03, godz. 18 — Na
sze miasto — premiera. 31.03, godz 
18 — Nasze miasto.

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum 
ska 2, tel. 244-91, ekspozycja sta
ła: .Secesja”. ..Ikonografia i kul 
tura Płocka” ..Wyrobv z metalu 
firm warszawskich” Muzeum czyn 
ne od wtorku do soboty w godz 
&—15. niedziela 10—15, w ponie
działki nieczynne.

Muzeum Diecezjalne, ul. Tum- 
sica oa tel 226-23: wystawa — 
rzeźba średniowieczna, późniejsza 
i ludowa. Muzeum czynne codzien-

Tygodnfk Płocki — Wydawca: Dziennikarska-W ydawnicza Spółdzielnia Pracv Akanit”
i! . [ T  rCf - Cji “  Stary Rynek 27’ Redaktor naczelny: Ewa Jasińska
Ł  RKd? Uje r r ! *  ° ffłHSz1enia/.  P ^ y ^ u ją :  biuro ogłoszeńi .  lh  ®tary Rvnefe -" teł 277-66. Kutno ul. Podrzeczna 1, Gostynin dI Wolności
* * ••* ♦ * ! ' » ' * ™  »'• U . 1,-1, 23 15. Sierpc ul. Piastowska U a tel j t n J a
skVńtj!w0|W2młan 7(vuftóVw!n y redakcja nie zwraca, zastrzega lobia prawo dokonywania

Nr indeksu 37940 ISSN nr 02086972. Druk 
Drukarnia Prasowa S.A . 92-332 Łódź ul. Piłsudskiego 82.

nie w godz. 10—14, niedziela 11— 
15. w poniedziałki nieczynne.

Biuro Wystaw Artystycznych, ul 
Nowy Rynek 11, tel. 289-82: wy
stawa Danieli Kopydłowskiei 
„Kwiaty”. W trakcie trwania wy
stawy w kąciku sprzedaży piękne 
pastele o tematyce kwiatowej au
torstwa warszawskiej malarki An
ny Chełmnickiej-Żach.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul 
Tumska 9. tel, 228-30: 26.03. godz.
l? ~ .  T°atr i mv — spotkanie z 
okazji Międzynarodowego Dnia
Teatru. 28.03 godz. 11—15 — Gieł
da komputerowa — wymiana in
formacji programów, ciekawostek

Spółdzielczy Dom Kultury, tel 
335-60: 24.03 godz. 17 — Spotka
nie w Klubie Pogodnej Jesien i:

projekcja filmu „Milczenie owiec” ; 
godz. 16 — „Budzi się wiosna” — 
plener malarski. 27.03. godz. 16 — 
pokonkursowa wystawa prac pla
stycznych. 28.03. godz. 11 — giełda 
fotograficzna. 29.03, godz. 10 — 
giełda akwarystyczna, 31.03. godz 
17 — spotkanie w Klubie Pogod
nej Jesieni; „Mały aktor” — kon
kurs dla dzieci.

Klub Osiedla Kochanowskiego.
tel. 279-96: 24.03. godz. 16 -  „Co 
by było gdyby...” — konkurs dla 
dzieci. 25.03 godz. 17 — spotka
nie w Klubie Złotego Wieku. 31 
03, godz. 16 — „Popołudnie z baj
ką”.

Klub Osiedla Łukasiewicza, tel. 
285-01: 24.03 godz. 14 — turniej 
tenisa stołowego. 26.03, godz. 17- —

yr. yiT* -.rtMwr——w-nmMMLii«w—

spotkanie w Klubie Seniora. 27.03 
godz. 17 — „Mała gosposia zapra
sza” — pokaz kulinarny. 30.03, 
godz. 10 — „Mój barwny świat”
— plener malarski. 31.03. godz. 16
— projekcja filmów.

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. 
Mostowa 1: 26.03. godiz, 18.30 — 
na spotkanie Ginupy Synodalnej 
zaprasza ks, dr Ireneusz Mrocz
kowski. Sekretariat klubu czynny 
jest w każdy piątek w  godz. 16—

Ośrodek Kultury MZRiP, ul. Wie
czorka 41. tel. 277-36: 2 kwietnia 
(czwartek) o godz. 18 koncert 
francuskiego zespołu rockowego 
Les Roscmary’s Babies. Bilety w 
cenie 30 tys. zł do nabycia w 
dziale imprez.

Klub Międzynarodowej Prasy i 
Książki, pl. Narutowicza 5. tel 
245-40: godz 17 — koncert Estra
dy Kameralnej Filharmonii Naro
dowej. Czynna wystawa fotogra
ficzna PTF „Serce krajobrazu”.

Poradnia Psychologiczno-Religij- 
na przy katedrze płockiej czynna 
w godz. 17—19. Katolicki telefon 
zaufania nr 264-20 w godz. 10—17 

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

Apteki: do 30.03 (godiz. 8 rano) 
dyżury nocne i świąteczne pełni 
apteka przy ul. Wolskiego 6.

Radio Katolickie, 09-401 Płock 
ul. Wieczorka 7, skr. poczt. 172 
tel. 236-67 UKF MHz (stereo) co
dziennie godz. 6—8 — audycja ln- 
f o-tna cyj n o-muzyczna.

Radio TAXl, tel. 224-09 czynne 
całą dobę.

KUTNO
Kłno „Polonia”, tel. 424-33: do

39.03, godz. 16 } 18 — Rozmowy 
kontrolowane — ool. 1. 15. 31.02— 
3.01 gpd'Ł 16 i 18 — Predator II 
— USA I. 15.

Muzeum Regionalne, pi. mar
szałka J. Piłsudskiego 21, tel. 
479-64: wystawa czasowa Dt. „Ma
ły monument — medale Ewy Ol* 
s zewski ej -B ory s” M onogra f iczn a
wystawa jednej z czołowych pol- 
ś.cich artystek sztuki medalierskiej 
wystawa stała „Wnętrza eklekty
czne” prezentuje gabinet i gale
rie umeblowane dziełami sztuki z 
II poł. XIX w.

Galeria ,►Antyk” oferuje zabyt
kowe rzemiosło artystyczne, obie*- 
kty numizmatyczne. malarstwo 
graLkę, Muzeum czynne codzien- 
nie, w godz. 10—16 z wyjątkiem 
poniedziałków i dni poświąteez- 
nyeh.

Biblioteka muzealna udostępnia 
na miejscu księgozbiór z zakresu 
historii, numizmatyki, wojskowo
ści, etnografii, archeologii i hi
storii sztuki. Czynna codziennie 
oprocz sobót i niedziel w godz 
10—15.

Muzeum Bitwy nad Bzurą, Park 
Wiosny Ludów. tel. 331-41: ekspo
zycja stała „Dzieje bitwy nad Bzu

rą” Muzeum czynne codziennie 
oprócz poniedziałków i dni po- 
świątecznych w godz. 10—16 Ka-

m1'sa kończy sprzedaż biletów i5 Z, 
nut przed zamknięciem mu*eU

ŁĘCZYCA
Muzeum-Zamek, ul. P o c z t o ^  

teł. 24-49: wystawa czasowa 
da pradziejowa”. Muzeum 
codziennie w godz. 10—16.

SIERPC
Muzeum Wsi Mazowieckiej* 

75-28-83, 75-28-26: skansen ^ ..jj 
kresie zimowym czynny codZI% 
nie oprócz poniedziałków w 
9—14.

Wystawa stała „Sierpeckie 
mnienia” j wystawa czasowa •• n 
błia w sztuce ludowej” pfe%  
towane w salach ratusza, cZ- ,a)‘ 
codziennie z wyjątkiem ponic^g^ 
kow, w dni powszednie godz.
I6- , w soboty i niedziele 10—]

Miejska Biblioteka Publiczna-.^ 
Płocka 30. tei 75-28-53: do 5 
nia w godz 10—17 czynna «'yS 
wa malarstwa liii Marinkovk'3'

Za zmiany w programie 
nie ponosi odpowiedzialności. , 

Opr. ^

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim, którzy 
okazali serce, pomoc oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze ukochanej Żony i Matki

Ś .P . M a r ii K E R Z K O W SK 3E J

serdeczne podziękowanie składa mąż z dziećm
- ___________  nnAct
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K / f A
l v f a U i DO MNIE

OLETOWEJ S U K IE N C E
Do*ONczen

• -  „  __ ^  _ ______________ f
stało istmiosjacwn i przez lata. Nazwiska tych chłop- którym tak 'pięknie pisze Lechoń zawdzięczamy właśnie Im : Micfcie
^€<teaJ ea®0e. które c« i P‘ozo" ców nie powinny być dla młodzie- w swoich dziennikach, których e- wieżowi. Słowackiemu. Norwido-
C° ro3  Wszystko w  . .  u od" ży Pu;sty™ brzmieniem. One win- dycji polskiej nie doczekaliśmy wi. Wyspiańskiemu i Żer omskie -
Sdy ,°diWiecj;Zarn x Ve jrnnie. ny mieć swoje losy, swoją biogra- się -*• wyszła tylko nowojorska m,u.
^kacift 62dzarn na p j ,  rn?e-llSlCe’ ttę. Zaapelowałam do młodzieży i 

d'° moi ego S ! *  na spotkałam się z życzliwością dy- 
iesZC7- yria- Wstępu i P ukochanego rekt ora szkoły, by dotarli do na j-  
frgęta  ̂ ^rnnią r̂ z ' ;  tam, gdzie bliższych członków rodziny tych
niałych r°dzinn ’ ktare pa“ ucznidw-

lE ZE STR i

bo my wydajemy tylko dzienniki 
Gombrowicza, natomiast dzienniki 
Lechonia, które są tak pełne mą
drego i niezwykłego szacunku dla 
wielkości polskiej literatury — ta 
charakterystyczną cechą jest za
wiść. Lechoń właśnie pisze o tym. 
że to jest głupi, śmieszny polski 
snobizm nie przyznawać się, że 
wszystko to co w nas najważniej-

ją z pietyzmem przechowywał śmiesznego polskiego snobizmu, o sze, najpiękniejsze najmądrzejsze

ktstoriH ^iadów jjnl ^ ch wsPa- Jeśli nam  się udało odnaleźć 
la n -k  te.i naiM;->^Z. 1 ,rn'nie oni notatkiia na'u ^  najbli±^3“'1' ,"“ue 0,111 motam Alka Dawidowskiego, któ- 
byi0 ,,r7'cmgnięci,e ajfi’ • która by- re przez 30 lat leżały w kominie 
szej k?jy,rasrtać j?1, . ane mi jeżeli ocaliło się całe archiwum
8o'j Ulstt>rii. T0 , 2 + dyciach na" druha Aleksandra Kamińskiego 
Zr&szta ^S2̂ dzie nawrd- • do cze'  który w czasie okupacji zmienia! 
s‘cteso ducha Aieu tropem mieszkania dosłownie co kilka ty-
rerą ' który Wyda; a . ra, Kamiń- godni uchodząc, jeżeli ocalił się 
kiedy/; ,?°§a. o n S11 być wzo- pamiętnik Zośki, jeżeli tyle rze- 
v* ' s z y k ie  właśnie sformułował czy zachowało się w Warszawie, 
Uczył; Uauczyriśu: posłanie do która przestała istnieć, to wierzę, 
bliżSz .mstorii na not ,?ros!z'3!C< by że istnieją świadkowie i doku- 
naZWv' dkolicy n ^ Staw.i,e nai“ menty pozwalające ocalić pamięć 
hazvyL mieiscowości h y'Pa ą̂C 0<? tamtych chłopców. Może odezwą 
Piękny uT twierdził Do -luz ,w tej się rodziny, może żyją braitanko- 
czyciei ki®toryC2nv , kryje się wie siostrzany? Zwracam się rów- 
szefern P a n ie n * W  ł Szec% Nau" nież do pani, by „Tygodnik Pło- 
tegeM S2tabu, nr,,. . P  głównym cki” pomógł w tej pięknej akcji. 
h io v y iukazać zbliżyć Tego mnie właśnie uczono w do-
lyuij" będą wtedv °-t,ra^ ’ a ucz~ mu rodzinnym...

]yj?ystentatn| leg0 wspania- — Postawić sobie cel to jedno, 
*n,ten)y 'v’ ste. że W .u ■ a zrealizować go to bardzo trud-
fom iJ® stawia ,a. °w'icz nie- ne i wymagające wyrzeczeń za- 
»ieh „ T °  p y ta n ia ™  r?zmów- danie.
**- a'Wa*~.!-. — co jest dla — Ja nie stawiałam sobie żad-

oczekuje nych specjalnych celów. Ja po_____ * —  —  —  ~  -dycja Jczyzna, p°wiedzi — prostu mam to wyjątkowe sizczę-
— V, okowie 1 tra- ście, że robię to co lubię i w co

wierzę. Miałam również toPie tIlekrod . , ____ ___________ ___
tesó\y° 11 aWołu]e J’idzi'eś spotka- szczęście, że wybrałam bohaterów 
aasze? Przodków j ? odkrywania których nie musiałam zamieniać
hie J7- ^^aniałej ™ kontynuacji na żadnym etapie naszej historii. 
ć.2iei ZlSlaj. na „' tradycji. Właś- I przypuszczam, że jeszcze ocaląq l. na Cn .« •7'v'la» W Ida- l j
Jftgign ^  Liceum f i  ,  11 z mt°- się oni dopóki będzie żyło pol- 
ska â I brzystarip, m- Władysława sicie słowo. Niektórzy zadaje mi 
dych tabliCą uu-2^1, P,r̂ ed strza- pytanie, dlaczego właśnie wybra- 
* W ? ° i ó w .  b-f^btniającą mło- łam tych bohaterów? Wydaje mi 
^v0ja ^  otzy zginęli w się, że gdybym wybrała Łkściń-
da  ̂V 1VstrząsaiarL ia  tablica ma skiego i pipścińskiego można by- 

® Prze+-,.._." Wym^owe. Wi- łobv mi to nvtanie stawiać Cha-bnzetrwała ^Wmowe. Wi- łoby mi to pytanie stawiać. Cha 
a Ponieważ ktoś rakterystyczną cechą obrzydliwego,

16 marca na zaproszenie Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Tea
tru gościła w Klubiet MPiK znakomita pisarka — Barbara Wacho
wicz. Spotkanie połączone było z promocją je j nowego albumu 
„W ojczyźnie serce me zo s ta ło W z r u s z o n a  ogromnym zaintere
sowaniem i, ciepłym przyjęciem, autorka podarowała uroczyście 
swoją książkę pp. Wandzie i Tadeuszowi Chrostowskim oraz swo
je j cioci p . Janinie Gorczycowej (ten m oment na zdjęciu). Bar
bara Wachowicz spotkała się również z młodzieżą LO im. Wl. 
J agielly.

W ywiad nieautoryzowany.

ZE STU. 1 Płocki Zespół Miejski i okolicę, gminie Gąbin wynosiła 12.1i3/l€00 
przeprowadzonych przeze mnie mieszkańców/rok, podobnie jak w

d° k o n c zENie

^ j ą  J  cOra-Z " ---- -------— i,,.*"-"*' «“ *w u i r a a . \ a i u ; u w / p u U B C H i e  ]ax w
^eh 'I oni Zmora i ,  natężenie, przed kilku laty, można było Czerwińsku, Kiernozi, Małej Wsi, 
lotnia Szta ob a2 , . rzy* któ" stwierdzić, że dyspanseryzaoja u Radzanowie, Sierpcu. Wyższa zaś 
%0-a °dPOwied7- i a , m ei®d'no- najbardziej wrażliwych na te była np.ł w Wyszogrodzie 

przyv’r ,(>tx>bę” zlalnością A za szkodliwości dzieci nie różni się 03.69,1000), Bedlnie (15.12), Krzy- 
1 Pie Radern m'0. , wyraźnie w rejonie Gąbina od im- żanowie (1*7.20), Pacynie (18.13).
partii ^Precyz0Wâ  nyc pacientka nych rejonów, wieńcem otacza- JAKIE Z TEGO WYNIKAJĄ 
1 Ganili praWej nLT1 ,dolegliwoś- jących MZRiP. Przeciwnie, ńaj- WNIOSKI?
» tiona . przedm io^„ 16 c.iała- W wyzSzy odsetek dzieci objętych 1. Emisja masztu w Konslanty- 
tbścia aónych inriT n ê zna” czynnym poradnictwem znalezio- nowie nie jest bez wpływu na sa- 
°bkktvl  ,m ®karrnb • ’ poza oty‘ n°  po Prawej stronie Wisły, Nie mopoczucie i stan zdrowia lud- 
taktej.^yoh. Bo " if1 obiawów ma więc w  okolicy Gąbina zwięk- ności. Nie może być jednak de- 
JPienąL uJe wiaśn?Caor<>b̂  cha- szonej ilości wad rozwojowych, monizowana. 
tale s,ab *4Ija nie) aI® ,.ca ły . zna" zaburzeń w rozwoju somatycz- 9 Tł- J-----

fot. St. Bąkiewicz
(D

_ _  ___*

— Pan| wizyta w Płocku łączy 
się z promocją albumu fotografi
cznego, którego bohaterem jest 
Litwa, utrwalona aparatem marki 
„Start” (!) i pielgrzymie szlaki 
naszych wielkich.

— Teraz otworzyły się szlak) 
na Litwę, ale wszyscy nasi „zna
komici” mistrzowie pióra i obie
ktywu jadą utartymi szlakami, nie 
zbaczając z takowych. Nie chcą 
oglądać tych zakątków niezwykłej 
urody, które jeszcze ocalały. W 
moim albumie znajdzie pani w ie
le miejisc, które już nie istnieją 
których już nie ma. które udało 
się utrwalić tylko mojemu obie
ktywowi. To są te przepiękne 
dwory pamiętające Mickiewicza 
Słowackiego Żeromskiego i opisa
ne przez nich. Ale park Tuhano- 
wiefci ciągle trwa w swojej krasie 
potężnej...

— Pani ostatnia podróż do Sta
nów związana była z przygoto
wywaniem biografii Tadeusza Ko
ściuszki...

— Tp jest jeszcze jeden z ca
susów. Tak się przedziwnie zło
żyło, że nawet nasz umiłowany 
pan Melchior, któremu dane było 
przewojażować wzdłuż i wszerz 
pominął ku memu absolutnemu 
zdumieniu kościuszkowską trasę 
Nikt dotąd nie przejechał bitew
nego szlaku Tadeusza Kościuszki 
w Ameryce, nie sfotografował, nie 
zdokumentował. Przypadło to mnie 
w udziale. Siedzący przy mnie pan 
Stanisław Nazareński ma w tym 
olbrzymią zasługę ponieważ tak 
się ułożyło, że żadna z wielkich 
oraz możnych instytucji polskich 
i amerykańskich palcem nie kiw
nęła, aby mi dopomóc w zrobie
niu  ̂ tej dokumentacji. Fundacja 
Kościuszkowska dała mi po 15 la
tach stypendium, które wystarczy
ło żeby przejechać z Nowego Jor
ku do West Point i z powrotem, 
a nie przemierzyć 15 stanów i 20 
tysięcy kilometrów. Państwo Na- 
zareńscy wpadli na pomysł, aby 
poznać minie z panią, która ma 
skromne biuro podróży w Chicago 
i ona stała się główną soonso"ką 
całei wyp-rawy. Nie Kongres Po
lonijny. w którym interweniował 
Jan Nowak. Jeziorański, ani nie 
Departament Stanu, w  którym 
polecał m,n:p profesor Brzeziński,

Oni nie dali w mojej sprawia zła
manego cen ta.„ A poraeciei nie o 
wolność Patagonii walczył Kościu
szko. Na badacza biografii Tadeu
sza Kościuszki czekają wielkie 
skarby w archiwach, ale częśc z 
nich została V. niewytłumaczalny 
sposób zniszczona. Na _ przykład 
pamiętnik z oblężenia Ndułhy Six 
leżał nietknięty ręką badaczy 2C0 
lat. a dzisiaj... zaginął.'

Nikt się dotąd biografią Koś
ciuszki w Ameryce nie zajmował. 
Przed.em gotowi byliśmy zwalać 
wszystko na ustrój, na komunę 
ale teraz jedzie ekipa do San 
Francisco i kręci, ja oglądam i 
cóż widzę? Leci biały motylek 
nad zatoką, miły pan długo i nu
dno mówi o swoich winnicach. A 
dla mnie najważniejsze jest, że 
taksówkarz w Nowym Jorku na 
moście im. Kościuszki mówi do 
mnie łamaną polszczyzną ..Jeszcze 
Polska nie zginęła...’” i. że dziew
czyna z polskiej szkoły w Chica
go pisze do minie list: „Wczoraj 
przyszła do mnie Polska w fiole
towej sukience”.

— Co w pani najbliższych nła- 
nach? Wiem. że dużym powodze
niem cieszy się prezentowana w 
Polsce wystawa fotograficzna 
..Brona jak rzeka, rzeka jak dro
ga” i spektakl w Łodzi „Wigilie 
polskie”.

— Chętnie zaprezentowałabym 
'ę ekspozycję w Płocku jeśli pa
ni uczniowie zgodzą się brać, w 
niej udział recytując teksty moich 
wielkich. W tej chwili nagrywam, 
ale tylko na region śląski w tele
wizji! katowickiej cykl gawęd po
święconych wielkim Polakom. I 
szukam, wędruję wierna przesła
niu Żeromskiego i mojego wspa
niałego promotora na Wydziale 
Dziennikarskim — Krzysztofa Ką
kolewskiego: „Chcąc napisać po
wieść polską, trzeba całą Polskę 
przewędrować. zobaczyć, zrozu
mieć i odczuć”.

— Dziękuję za rozmowę, życząo 
wytrwałości w pielęgnowaniu pię
kna polskiej literatury i jej tra
dycji.' iriwwiłjwBWBaiB

2. Budowa masztu niem Wydziału Ochrony Środowi- 
imiej sir.a UW w Płocku.

GARttvaji“ ^ ' ' ” rł" ■uauu 1 jwotwwiczwk. runkach odbudowa masztu koło skiego
VA WYSO- Z danych statystycznych, poda- Gabina jest bardziej sensowna, 

nych przez WUS w Płocku w ro- ale nod warunkiem rozszerzenia 
obejmujących ku 1989 wynik®, że umieralność w  strefy ochronnej, zgodnie z żyeze-

Br hab. n. med. 
TADEUSZ GARLEJ

PS. Oryginał przesłałem do Mi
nisterstwa Ochrony Środowiska i 
Zasobów Naturalnych w. Warsza
wie. ■

OD REDAKCJI: sprawa masztu 
w Konstantynowie była w dniu 4 
marca tematem obrad na posie
dzeniu Rady Ministrów. Przedsta
wiono argumenty za (w grę 
wchodzi nie budowa od podstaw.

lecz odbudowa części konstrukcji) 
i przeciw (sprzeciw mieszkańców, 
zagrożenie dla środowiska). Wobec 
rozbieżności zdań postanowiono 
ostateczną decyzję podjąć za mie
siąc. W tym czasie powołana spe
cjalnie %v tym celu międzyresor
towa komisja opracować ma pro
jekt rozwiązania problemu, które 
zadowoliłoby obie strony.

kopaI H0^ I *  ZE STR I
dv?lnych
2naL 2 Sobne,go°,C?,yz!?y> zwłaszcza 
tVrn t!? .Sanclru £u°c mało rozP°" rof docU § krwy. (Pisał o

t PrzedstafĈ n9ki’ które®°
b ^ g“̂ T Utoy prKd
ej ,'Vc>dnychV̂ i0rzystania zaso-n2?3 S p a d a ć  Wymaga ra‘
nieni.2u- N a le ż ą ? 1 w ^  dużym 
cu, hL?racy n.2, do niei : uspraw- 

d°Wa yszczalni w Siern-
,lueni0 • ^ależa V Je-* uuzy™ cu, 2  Pracy 02 ,  °o n iej; uspraw- 
?-b;QrcUd°Wą u yszczalni w Sierp
nie ,.Zycb — pych oczyszczalni 
n̂ Plv\?DÓIczynmb-lnnycb- poprawie- 
Oaz/wP droga" ‘2  uregulowania 
Jątna i1 ,ydroei€l?r^Udowy spiętrzeń gos a d]a t «ktroWme). Nieobo- 

P°darka an;' rzeki jest także
ttrArl rlltł

MZRiP w Białej Starej i Srebrnej, 
przyszłość wysypiska odpadów w 
Kobiernikach, czy oddziaływanie 
złych lokalizacji w rodzaju zakła
du utylizacyjnego w Sikorzu.

— Ze względu na rozległość do
rzecza i wysokie prawdopodobień
stwo awaryjnego zanieczyszczenia 
rzeki, Skrwa nie może być trakto
wana jako jedyne źródło wody do 
picia. Wszystkie miasta o prze
kraczającej 100 tys. liczbie miesz
kańców powinny posiadać co naj
mniej dwa niezależne systemy za
opatrzenia miasta w  wodę. Dla 
Płocka tym drugim systemem, dziś 
pracującym, jest zlewnia Słupian- 
ki i wody wgłębne tam występu
jące — proponuje dalej dr Lenart.

Zlewnia Słupiankl wymaga jed

nak ochrony staranniejszej nawet, 
niż Skrwa Prawa. Wody tarasu 
nadzalewowego wyraźnie reagują 
zarówno na atmosferyczna do t- 
wę zanieczyszczeń, jak i na okre
sowe pogorszenie jakości wód w 
rzece.

Ujęcia brzegowe wody wiślanej 
będą jeszcze musiały długo fun
kcjonować. zdaniem referenta me 
zawierają one wprawdzie ponad
normatywnej zawartości substancji 
taksycznych, ale są wodami o nis
kiej jakości, bezwartościowymi 
zdrowotnie, kosztownymi w uz
datnianiu, zagrożonymi pojawia
niem się nieoczekiwanych mutacji 
chemicznych.' To nie zmieni się w 
ciągu najbliższych 20—30 lat.

INFILTRACJA 
LEKIEM NA WSZYSTKO?

— Obecnie ujęcia brzegowe są 
r oz wi ązani em n iebezpiecz n y m.
Także ujęcie infiltracyjne z sącz
kami poziomymi nie poprawi wy
raźnie sytuacji, co sugeruje część 
opracowań — pisze dr Lenart. — 
Warstwa filtracyjna jest zbyt cien
ka, a ponadto znajduje się w 
strefie cofki zbiornika włocław
skiego. gdzie procesy lodowe mogą 
szybko zmienić jej miąższość Ten 
sposób ujęcia nie chroni przed 
szczególnie groźnymi zanieczysz
czeniami, ograniczając jedynie za
nieczyszczenie hydrobiologiezne, 
zawartość niektórych tlenków me
tali, mętność i zabarwienie.

Oczekiwany efekt może nato
miast przynieść ujęcie infiltracyj
ne pionowe, umieszczone np. na 
Kępie Ośnickiej. Strefa filtracyjna 
jest wtedy wielokrotnie większa i 
zapewnia dostatecznie duży bufor

czasu w sytuacjach awaryjnego 
napływu toksyn. Tak wyglądają 
ujęcia infiltracyjne w dolinach 
wielkich rzek europejskich.

— Rodzaj infiltracyjnego ujęcia 
wiślanego budzi obawy o spraw
ność filtracji. Powinna być przed
stawiona koncepcja alternatywna, 
opracowano przez niezależny ze
spół — wnioskuje na koniec dr 
Lenart.

Podobną opinię na temat propo
zycji infiltracji wód wiślanych 
przedstawił inż. Edward Sawicki z 
Płocka. Może tylko bardziej emo
cjonalnie wyrażoną.

Rozwiązaniem na dziś byłoby 
według niego m. in. udostępnienie 
ludności punktów czerpalnych na 
bazie studni awaryjnych. Wszelkie 
środki finansowe należy przezna
czyć na badanie zasobów wód 
podziemnych okolic Płocka.

Wszystkie omawiane tematy zna
lazły odzwierciedlenie we wnios
kach końcowych , formułowanych

przez inż. Zygmunta Ostrowskiego 
z Wydziału Ochrony Środowiska 
UW. Dotyczą one m. in. włączenia 
do eksploatacji dwóch studni głę
binowych przy ul. Rybaki, wyłącze
nia ujęcia powierzchniowego przy 
tej samej ulicy, sprawdzenie stanu 
technicznego 9 ujęć głębinowych 
wokół rzeki Slupianki, badań hy
drotechnicznych rzeki Skrwy al
ternatywnej koncepcji technicznej 
i finansowej budowy ujęcia infil
tracyjnego

— Przy wyborze źródła wody 
dla potrzeb mieszkańców miasta 
należy uwzględnić, że decydują
cym czynnikiem wyboru jest 
wpływ na zdrowie, a nie ekono
mika, która jest tylko jednym z 
czynników przy wyborze źródła, 
jeżeli są one podobne co do jakoś
ci — to wniosek oznaczony nume
rem 7. Myślę, że najbardziej isto
tny!

MILENA GURDA-JAROSZEWSK

^  ^laścicjpi e  wyobrazić, że 
r'Vtn mio* domu. w któ- 

Pa\vw te a ar,^ 2kacie, bankrutu- 
2y* b iJ 2 ^ mŁstracja, której 
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Płocku, przy ul. Mickiewicza 6, 
byłym właścicielem są Zakłady 
Stolarki Budowlanej „Stolbud” — 
od stycznia w likwidacji, admini
stratorem, który z dniem 1 marca 
zrezygnował z opiekowania sie 4- 
piętrowym blokiem — Zakład Go
spodarki Mieszkaniowej w Płoc
ku. Do odcięcia wody i światła na 
szczęście nie doszło, dzięki inter
wencji pełnomocnika likwidatora 
..Stolbudu” — Zdimunda Żele
chowskiego. Z Zakładem Energe
tycznym, wodociągami i Zakładem 
Oczyszczania Miasta spisano nowe 
umowy na Okres 3 miesięcy, tj. do 
zakończenia procesu likwidacyjne
go. Jednocześnie ogłoszono prze
targ w poszukiwaniu nowego 
właściciela.

— Nie jesteśmy zainteresowa
ni naciąganiem tych ludzi — za
pewnia Edmund Żelechowski. 
Wręcz przeciwnie, chcemy im iść 
jak najdalej na rękę, ale problem 
jest bardzo złożony. Skoro zgłosił 
się drugi oferent musi być prze
targ, takie jest prawo.

— Mieliśmy już przykład reak
cji ludzkich w podobnej sprawie 
•— dodaje likwidator „Stolbudu”. 
mec. Kazimierz Mosiński. — Wy
stawiliśmy do przetargu plac, 
działkę przylegającą do zakładu. 
Jest to w większości księżycowy 
krajobraz, trzeba teren zrekulty
wować, włożyć dużo milionów. 
Wyceniliśmy to na kwotę 35 tys. 
za m kw. Nikt do przetargu nie 
stanął. Przy drugim przyszli 
przedstawiciele spółki sąsiadującej 
z tym terenem i zaproponowali

10 tys. za m kw. Nie zgodziliśmy 
się na to, była dyskusja o  15 tvs. 
Reakcja zewnętrzna była natych
miastowa — dlaczego chcecie 
sprzedać za bezcen?

Na tym tle ludzie ze „Stolbu
du” są szczególnie wrażliwi. Od 
kiedy okazało się, że za bezcen 
sprzedano ich zakład Konsbudo- 
wi, każda podobna transakcja na
potyka zrozumiały opór. Choć z 
drugiej ł strony część ISO-osobo- 
wej załogi, która zmuszona była 
odejść bez należnej im odprawy, 
łamie się. Jest im już wszystko 
jedno, byle dostać jakieś .pienią
dze.

Mecenasowi Kazimierzowi Mo
sińskiemu ten problem właśnie 
spędza sen z  powiek. Sytuacja 
beznadziejna, termin zakończenia 
procesu likwidacyjnego zbliża sie 
nieuchronnie, a nadziei na uzys
kanie 1 miliarda 600 min zł — bo 
tyle potrzeba na odprawy — 
wciąż nie ma.

ieszkańcy nie chcianego bu
dynku mówią: sprzedajcie 
nam dom za 100 min zł, 
przepracowaliśmy w tym 

zakładzie dziesiątki lat, zasłuży
liśmy na taki gest. Pozbawieni 
odpraw pracownicy na to: nasi 
rodzice go budowali, dlaczego 
więc kilku pracownikom (.sporo 
zakwaterowanych to rodziny bądź

całkiem obcy ludzie) robić pre
zenty, kiedy można blok godzi
wie sprzedać i uzyskane kwoty 
przeznaczyć na odprawy?

Podobny problem mieszkań za
kładowych dotyczy i innych, li
kwidowanych zakładów. Na przy
kład Płockiego Kombinatu Budo
wlanego, którego jestem syndy
kiem, czy Fabryki Maszyn Rolni
czych „Kraj” w Kutnie — mówi 
mecenas Mosiński. Sprzedać 
mieszkańcom? A jeżeli nie będą 
chcieli kupić, bo zwyczajnie ich 
na to nie stać. Emeryt czy bez
robotny ledwo uzbiera na czynsz, 
dia niego 100 tys. zł jest poważną 
sumą.

Żeby sprzedać blok lokatorom, 
trzeba spisać z każdym oddzielną 
umowę u notariusza i każdy z 
nich musi być świadomy kosztów, 
jakie go czekają, by utrzymać 
zrujnowany obiekt. Ż budynkiem 
były wieczne problemy, ciągle 
pretensje płynęły pod adresem 
ADM, że nie remontuje, nie nar 
prawia, nie maluje. Dyrektor Że
lechowski pokazuje dokumenty, 
świadczące o tym, że zakład pła
cił poważne, kwoty na te cele 
Kiedy kondycja firmy stała się 
nie najlepsza w 1989 r„ wystąpił 
do Urzędu Wojewódzkiego o nie
odpłatne przekazanie budynku na 
własność Skarbu Państwa, Ani

Urząd Wojewódzki, ani Miejski 
nie był zainteresowany obiektem.

Nikt nie chce wziąć budynku w 
administrację, „Stolbudu” za 3 
miesiące nie będzie i co wtedy? 
Kończy się żywot „Stolbudu”, a 
mnóstwo spraw wciąż nie jest 
rozwiązane. Firma wystawiła na 
przetarg nie tylko wspomniane 
blok i kawałek gruntu, ale także 
hotel.

to kupi hotel? — oto jest 
& pytanie. Hotel pracowni- 
"  czy, rzecz jasna. Były j;uż 

dwa przetargi na niego — 
chętnych brak. Zresztą nawet, 
gdyby wszystkie transakcje prze
biegły pomyślnie, uzyskana suma 
nie wystarczy na zapłacenie, 160 
ludziom' odpraw i odszkodowań 
wraz z odsetkami.

— Staram się o kredyt pod za
staw, liczymy na to, że zapadnie 
rozstrzygnięcie problemu majątku, 
który Stolbud wniósł do Konsbu- 
du — w tonie mecenasa Mosiń
skiego brak jest wielkiego opty
mizmu. Na to co jest do sprzed a- 
nia  ̂ na razie brak kupców. Pozo
stają udziały. Ale nie można 
sprzedać ich za proponowana ce
nę, gdyż jest ona 10-krotnie niż
sza od wyliczonej przez Izbą 
Skarbową.

— Jako likwidator — mówi 
mec. Mosiński — nie mogę wziąć 
na siebie takiego ryzyka, bo 
wówczas mną zająłby się proku-
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rator. Chociaż ludzie już sie ła
mią. już jest im wszystko jedno. 
Niektórzy wręcz naciskają by 
sprzedać udziały Konsbudowi na
wet za 1/4 tego, za co wprowadzi
li to do Konsbudu. Zdesperowani 
mówią: mnie jest wszystko jedno 
za ile pan to sprzeda, jia chce do
stać swoje. Mnie nie obchodzi in
teres państwa, które się mną nie 
zajmuje.

Sytuacja tych ludzi obecnie jest 
zupełnie inna niż we wrześniu, 
październiku. Wtedy byli pracow
nikami, teraz sa bezrobotni. Nie 
wypłacono im należnych odszko
dowań. Urząd Rejonowy poszedł 
nam na rękę 1 załatwiliśmy im 
zasiłki dila bezrobotnych, bo z  
czego by żyli? Ludzie się buntują, 
nie chcą brać. Za luty jeszcze ja* 
kieś pieniądze im wypłaciliśmy, 
na marzec' już dostaną tylko zasił
ki. Sytuacja finansowa jest tragi
czna. Ja sam od lutego nie biorę 
wynagrodzenia, bo zwyczajnie 
wstyd mi przed tymi ludźmi. Za
dłużenie firmy wynosi 8 nild. 
kwalifikuje się do upadłości.

Przetarg na blok, hotel i ziemię 
odbędzie sdę 24 marca. Kto kupi 
budynek przy Mickiewicza 6? J&- 
ki los czeka jego mieszkańców?

MAŁGORZATA BIAŁECKA
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■prawy z tego, jak bardzo byłem 
zestresowany na co dzień, po pro
stu nie miałem tej świadomości. 
I jak nagle ten, mimo wszystko, 
ciężki obowiązek został zdjęty z 
moich ramion, to autentycznie cd- 
młodniałem, poczułem się swo
bodniejszy, wolniejszy. Zastana
wiam się, czy komuś nie wypa
dałoby pół litra za tę inicjatywę 
postawić...? Mogę się zająć swoją 
pracą zawodową bo, jak wiadomo, 
byłt ona dla mnie nie tylko zawo
dem, ale celem i sensem życia.

■m

Jestem przecież owym „zwierzolu- 
bem”, jak mnie kiedyś nazwał Ry
sio Wójcik i jest to dla mnie bar
dzo miłe przezwisko,

— Jak pan sądzi, Rada Miasta 
na tym przewrocie zyska czy 
straci?

— W żadnym wypadku nie czuję 
się upoważniony do wyciągania 
wniosków, czy to będzie lepiej, 
czy gorzej dla Rady. W żadnych 
okolicznościach nie uważałem się 
Za osobę niezastąpioną, naprawdę 
nie mam tak przewrócone w gło
wie. Nie mogę odpowiedzieć, co 
zmieniło się pod władzą nowego

*
$
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Łatwiej ugłaskać I dojść do porozumienia z lwicą, niż z radnymi...
Zdjęcia: Stanisław Bąkiewicz

przewodniczącego, bo po pierwsze; 
minęło za mało czasu, a po drugie: 
jest to okres coraz cięższy, gdyż na
stępuje większe rozbicie między sa
mymi radnymi,

— No właśnie. W Radzie Miasta 
zapanowała totalna obstrukcja, 
zwłaszcza w głosowaniach perso
nalnych. Jak pan uważa, czy rad
ni zdołają wyjść poza podziały?

— W tej chwili mamy już trzy 
kluby. Mimo że PC rozwiązało 
Komitet Obywatelski, to on istnie
je. Po obliczeniach okazało się, że 
Klub Radnych KO znacznie prze
wyższa stanem osobowym Klub 
Radnych PC. Powstał jeszcze Klub 
Radnych Niezależnych który, w 
tej chwili trudno powiedzieć, czy 
jest bliżej kogokolwiek, czy jest 
tak niezależny, że w ogóle odda
lony cd pozostałych dwóch.

Na początku w Radzie było 33 
radnych wybranych z listy Komite
tu Obywatelskiego. Byliśmy vrtedy 
zupełnie zieloni, i my, j prezydent 
był zielony, bo też nigdy stanowi
ska tego nie zajmował Wszyscy 
stawialiśmy pierwsze kroki, po 
niepewnym gruncie i, mimo t'», 
kilka rzeczy udał0 nam się jednak 
zrobić.

— Ja nie oczekiwałam od pana 
oceny nowego przewodniczącego. 
Chcę wiedzieć, czy zgodzi si? pan 
z opinią, że w Radzie zaczyna 
dziać się coś niedobrego, właśnie 
w związku z podziałami?

— W pewnym sensie wyprzedzi
łem pani pytanie, bo to miałem 
na myśli mówiąc o na pewno ne
gatywnym zjawisku, polegającym 
na dalszym rozbiciu się radnych 
na grupki.

— Radni nic dogadają się w 
sprawach merytorycznych, a nie 
wyłącznie personalnych. Co wte
dy?
 ̂ — Ja się t.eg  ̂ obawiam najbar

dziej: że jakieś ambicje personal
ne czy polityczne będą odgrywały 
rolę. Ja jestem genetycznie bez
partyjny i uważam, że mimo wszy
stko w samorządzie sprawy partii 
nie powinny mieć znaczenia. Ideo
logia tak, jakaś tam ogólna. My 
powinniśmy być prawym; Polaka
mi. A czy prawym Polakiem musi 
•tylko i wyłącznie być katolik, któ
ry chodzi do kościoła i grzeszy na 
co dzień, to jest zupełnie inne za
gadnienie. To nie -jest warunkiem 
sine qua non. Trzeba być całkiem

po prostu człowiekiem, to Jest chy
ba najważniejsze.

Dlaczego nie spodobał się pan 
działaczom PC. Nikt chyba w tym 
mieście nie ma wątpliwości, że ar
gumenty miały naturę raczej po
zamerytoryczną?

— O, to bardzo zawiła sprawa. 
Może zacznę tak. Wie pani, ja je
stem przerażony przeszłością posła 
pana Hniedziewicza. Bo jeżeli 
prawdą jest, a nie wrogą propa
gandą przeciw niemu, że był dzia
łaczem PAX, organizacji o wiado
mej wszystkim opinii, a jednym 
z najważniejszych zarzutów rzecz
nika prasowego PC przeciwko mo
jej osobie jest bywanie w PAK, 
to nie wiem, jak w tej sytuacji 
znajdzie się pan poseł Hniedzie- 
wicz nie mówiąc już o wiceprze
wodniczącym Wojewódzkiego Za
rządu PAK z okresu komuny pa
nu Prokopowiczu — liderze woje
wódzkim PC? Coś tu się chyba 
komuś pomieszało. #

Poza tym mam pełną świado
mość, że. nie spodobałem się nie 
tylko działaczom PC, jak pokazał 
wynik głosowania. Nawet moi przy
jaciele, 0d początku pełnienia fun
kcji przewodniczącego zwracali mi 
uwagę: z tego miejsca nie masz 
prawa < dyskutować, komentować, 
zabierać głosu, masz prowadzić se
sję. Ja się na to od początku nie 
godziłem. Powiedziałem wyraźnie: 
możecie mnie na taczkach wy
wieźć. ale ja na stare lata nie 
zmienię się. Bo wbrew pozorom, 
mimo wszystko, nie przypominam 
sobie, żebym kogokolwiek obraził, 
co mi zarzuca pewna cześć rad
nych. Nie mam po prostu zwy
czaju obrażania. Ta mola niesu
bordynacja to jedna z przyczyn, 
która przysporzyła mi wrogów 
także z PC Natomiast autentycz
nie nie potrafię zrozumieć tła po
litycznego, b0 chyba ono jedno
znacznie się przebija. Dlaczego? 
Wszyscy członkowie PC wywodzą 
sie z KO, którego byłem współza
łożycielem. Nagle , ludzie. którzy 
w  80 roku, przepraszam. w krót
kich majteczkach chodzili, zaczy
nają się uważać za bojowników o 
wolność, niepodległość j wszystkie 
piękne ideały, a człowieka, który 
od początku raczgj był szczypany, 
uważają co najmniej za przedsta
wiciela tej minionej epefci. Z tego 
mogę się tylko śmiać, aczkolwiek 
wołałbym weselsze tematy do 
śmiechu. Jeżeli czegokolwiek ży
czę, to żvpzę rozurpu. Podob
no Pan Bóg, jak chce kogoś 
pokarać, to mu rozum odbie
ra. Ja podejrzewam, że czymś
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Wspaniały, miody tygrys bengalski oczywiście już jest z&PrZ>] 
niony z dyrektorem.

TU.  ipj sę
PC musiało się Panu Bogu ta większą siłę przebicia-* jii 
narazić, ba tak w te i chwili to już zaczyna wielka polityk3' 
widzę, całkiem po prostu. płocka, tylko wielka p o l i t ^ ^ f

— Wyjaśnijmy jeszcze jedną — No cóż, zobaczymy 
sprawę, którą pewnie miasto długo wiamy w ogrodzie zool°» ^  o 
będzie pamiętać. Wyraził się pan Nie mogę nie zapyta® v
o radnych per „kilku balonów”, zwierzęta. od?lS
czy nie? — Na rozmowę o .

— Śmieję się, gdyż nie jest to najchętniej umówiłbym si? gyc
pierwsze pytanie na ten temat, po świętach wielkanocny :ę p  
Jestem absolutnie przekonany, że może będę mógł pochwal1® ' w 
nie. nazwałem ich „balonami”,' bo kończeniem pewnego reIB° 
tego określenia nie używam. Na- wyniku którego powstanie 
trmiast nie jest wykluczone. że wybieg z basenem Jfcetr*
jak sie któryś atak — taki szczy- Pieniądze? Tych w _ P° a 
pany — zaczął, nazwałem ich „bii- placówkach ni'e jest nigdy 
forami'’. Postępowanie PC w te. Tegoroczny budżet ni® zs&L 
Płocku to dla mnie jedna wielka li na szaleństwa, nowe starcw 
buf mada. Jest iednak istotna róż- czy przedsięwzięcia.
niea między „balonem” a „bufo
nem”

— Prognoza polityczna dla Płoc
ka — czy PC, zdaniem pana, bę
dzie zmierzało do przejęcia presti
żowych stanowisk?

— Jestem przekonany, że będz e. 
Gotów jestem roztoczyć nawet ta
ką wizję apokaliptyczną. PC bę
dzie się w dalszym ciągu starało, 
żeby jednak wojewodą został czło
nek oartii. Sądzę, że są w tej 
chwili nawet konkretne działania 
w tym kierunku.

— Jakieś nazwiska?
— Pan Prokopowicz, pan Dercz 

z Kutna. Ale to nie wszystko. Ja

tylko na bieżące funkcjo ^  
ogrodu Nio zawsze będziem rf 
li taki fart, jak w ubieg .,unillS' 
ku, kiedy to z Julinka z£J 
my dwa, duże młode **
gałskte-' Sabcię j SnWtn 
Jedyne 3 min zł, czyli. i’e cV. P‘ 
ją dwa psy przeciętnej ca~g#d  ̂
oraszam też do pawilonu ^ le' 
gdzie mamy pięknego, 0 
go żółwia morskiego " rze d li  
depozyt 7 ZOO w Pradze jj * 

— Dziękuję za zapr°sZ " 
imieniu Czytelników i rczrn 
inreniu Redakcji.
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apetyty na stanowisko wojewody. (Rozmowa autoryzowana)
I ter#:, która z opcji będzie mia- Fot. Stanisław ^

sadzę, że PSL ma nie mniejsze MILENA GURDA-JAROS
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wość rolników z Pacyny 
wyczerpała się. Zwołali naj
pierw jedno, potem drugie 

zebranie. _ żeby po ludzku się do
gadać. Niezadowolenie z poczynań 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Żychlinie narastało od dawna, 
w końcu przyszedł czas na męską 
rozmowę. Zasadniczo poszło o za
ległości w płaceniu należnych rol
nikom pieniędzy za odstawione 
mleko oraz o najniższe wśród oko
licznych mleczarni ceny jego sku
pu. Po drodze wypomniano wszy
stkie bolączki. Rolników, zarazem 
członków spółdzielni — denerwo
wał zwłaszcza bałagan panujący 
w  mleczarni.

Chcieli wiedzieć dlaczego zarząd 
pobierał bardzo wysokie premie w 
tak trudnej sytuacji w jakiej zna
lazła się spółdzielnia? Dlaczego to
lerowano niegospodarność- przeja
wiającą się choćby wyprzedażą sa
mochodów po żenująco niskich ce
nach i niemal „p0 cichu” (daty 
przetargu nie podano do szerokiej 
wiadomości, nawet zainteresowa
nych członków spółdzielni)? Chcie
li znać kulisy „maślanych’ histo
rii, szczególnie ci, którzy mieli po
wody przypuszczać, że masło było 
wynoszone i sprzedawane pokątnie. 
Niezadowolenie rolników brało się 
także stąd, że niebezpieczną prak
tyką stało się odsprzedawanie 
przez mleczarnię mleka do Kut
na . po wyższych cenach Na tyle 
wyższych — komentowano z prze
kąsem — by wystarczyło na pensje 
dla pracowników OSM Żychlin. 
Rolnicy chcieli wiedzieć, dlaczego 
zarabia się właśnie na nich? Dla
czego to oni mają dopłacać do plaj
tującej mleczarni?

A przede wszystkim dlaczego 
mleczarnia wpadła w straszliwe 
długi ,} czy jej szefowie mają po
mysł, jak z nich wyjść?

BURZLIWE SPOTKANIE PAŹ
DZIERNIKOWE W PACYNIE,
któremu ja także się przysłuchi
wałam (artykuł w ,,TP’ z 10 i 17 
listopada 1991 r.), zakończyło się 
niczym. Wyjaśniono opóźnienia w 
płatnościach i obiecano wyrówna
nie zaległych należności. Kierow
nictwo mleczarni nie miało żad
nych wątpliwości co do własnych 
predyspozycji na te stanowiska, 
ostre glosy krytyki pod swoim ad
resem puszczało mimo uszu. Cena 
skupu mleka n:e drgnęła, planu 
uzdrowienia mleczarni nie podano. 
Rolnicy z Pacyny dowiedzieli się 
natomiast, że rozrabiają i widzą 
tyięcej niż powinni (czytaj — wci
skają nos w nie swoje sprawy). 
Tylko spokojne, rozważne stanowi
sko wójta Pacyny — Józefa Woj
ciechowskiego, powstrzymało rolni
ków przed natychmiastowym wy
stąpieniem ze spółdzielni, żychliń- 
sklej i przejściem do OSM Sanniki 
lub Kutno, które nie tylko lepiej 
płaciły, lecz były jak najbardziej 
zainteresowane powiększeniem sie
ci dostawców mleka. W przeciwień
stwie do Żychlina, niestety... De
cyzję odłożono do walnego zgra

ni ad_ .nia, które miało zostać zwo
łane 'w • Listopadzie.

ODBYŁO SUĘ DOPIERO 30 
GRUDNIA. Radni i delegaci z Pa
cyny zgłosili formalny wniosek o 
odwołanie zarządu, a także o przy
wrócenie wozaków, którzy zostali
— jak twierdzono — niesłusznie 
zwolnieni we wrześniu. Ze spra
wozdania prezesa spółdzielni — Ja
nusza Wójcika, zebrani dowiedzie
li się, że straty mleczarni wyno
szą 754 min zł, a skup mleka spadł 
o 26 proc. w porównaniu z tym 
samym okresem roku ubiegłego. 
Budowa oczyszczalni ścieków, wa
runkująca istnienie mleczarni, po
suwa się ślamazarnie. Przedstawio
no natomiast rozgrzeszającą, z cze
go się tylko dało „opinię” biegłych 
(jeden nieczytelny podpis, brak 
nazwisk członków komisji). Spo
rządzono ją na zlecenie Rady Nad
zorczej OSM w Żychlinie przez 
spółkę konsultingową w Łodzi, a 
dotyczyła oceny pracy zarządu w 
świetle zarzutów, postawionych w... 
artykułach prasowych, zamieszczo
nych w „Tygodniku Płockim”! 
(Artykuł był relacją ze spotkania 
w Pacynie z przytoczeniem zarów
nô  pretensji rolników, jak i wy
jaśnień członków kierownictwa 
OSM). Widać biegł; mieli uzupełnić 
brak argumentów prezesa i prze
wodniczącego Rady Nadzorczej. 
Zastanawiające jest, jaki był koszt 
kontroli — na zebraniu przedstawi
cieli w dniu 30 grudnia, nie ujaw
niono go. Przy takim deficycie pa
rę złotych w tę czy w drugą stro
nę nie robi różnicy...

NIESTETY, BIEGŁYM nie wszy
stko udało się wytłumaczyć. W 
„opinii’ (której zresztą „Tygodnik” 
nie otrzymał) czytamy: „Z ogólnej 
sumy niedoborów (ponad 11 min 
zł) obciążyć osoby materialnie od
powiedzialne na sumę ok. 9 min 
<00 tys. zł (ciekawe, kogo obciążo
no? — przyp. mój), zaś w sprawie 
wysokich premii: „Analizując wy
nagrodzenia członków zarządu 
stwierdzono niżej wyszczególnione 
nieprawidłowości:

— zauważono naliczenie premii 
dla zarządu dokonywane są w o- 
kresach miesięcznych, zamiast jak 
normuje to regulamin w okresach 
kwartalnych;

— zawyżono naliczenie premii 
prezesowi zarządu inż Januszowi 
Wójcikowi w maju ; czerwcu 1991 
roku. Przjcznano mu premię w ma
ju w wysokości 80 proc płacy za
sadniczej plus dodatek funkcyjny 
i w czerwcu w wysokości 60 proc. 
płacy zasadniczej plus dodatek 
funkcyjny. Można było zgodnie z 
wówczas obowiązującym regulami
nem maksymalnie przyznać 50 proc 
premii. Naliczono i wypłacono łącz- 
ifie za dużo 806 tys. zł. Kwotę tę, 
jako wypłaconą nieprawidłowo, 
prezes zarządu inż. Janusz Wójcik 
winien zwrócić do kasy spółdziel
ni”.

W innych wypadkach starano się 
wykazać, co i zaznaczono na wstę
pie, że „ocena zarządu na odcinku 
nadzoru i funkcjonowania kontroli 
wewnętrznej jest korzystna”.

I pewnie dlatego na swoim po
siedzeniu w drii¥ 20 stycznia br. 
Rada Nadzorcza OSM Żychlin od
wołała z zajmowanego stanowiska 
wiceprezesa WS za niewywiązy- 
wanie się ze swoich obowlążfcc 
a 1 lutego została z nim rozwiąza
na umowa o pracę.

Jak można się spodziewać, od
wołanie jednego wiceprezesa nie 
rozwiązało problemów 25 lutego 
Rada Nadzorcza zwołała posiedze
nie, proponując w porządku obrad 
w punkcie 4 zmianę zarządu OSM. 
Na posiedzenie zaproszono także 
gości, m.in. burmistrza Żychlina i 
wójta gminy Bedlno. Nas nie za
proszono, niestety, ale uznaliśmy, 
że skoro w trakcie zebrania mogą 
wyjaśnić się pewne sprawy, żywo 
interesujące rolników — członków 
spółdzielni, nasza obecność jest 
wskazana.

NIESTETY, ZOSTALIŚMY WY
PROSZENI, także zainteresowany 
obradami -wójt Pacyny. Widać 
Bedlno może wiedzieć, o* czym ra
dź; Rada Nadzorcza, Pacyna nie. 
Wyproszono nas po demokratycz
nym głosowaniu w stosunku 9:7. 
Wacław Pietrzak, członek rady, 
skomentował to głośno następują
cym stwierdzeniem: „Wstydzę się, 
że jestem w takiej radzie, która 
musi coś ukrywać przed prasą. 
Tajnych spraw nie mamy, czego 
się boimy?”.

W takich samych proporcjach 7 
za, 9 przeciw, przegłosowywano i 
inne wnioski. Między innymi o 
zdjęciu z porządku obrad punktu, 
dotyczącego zmian w zarządzie.

Chciałam zapytać pracowników, 
co myślą 0 sytuacji w ich zakła
dzie? Czy widzą potrzebę zmian? 
Odpowiadano wymijająco, bez po
dania nazwisk, oglądając się na 
prawo i lewo. Tłumaczono to za
chowanie w przerażająco logiczny 
sposób: chcemy pracować. Widać 
tak już karano w tym przedsię
biorstwie za odmienne od kierow
nictwa zdanie. Poza tym poszła 
fama o możliwości likwidacji mle
czarni, czy raczej redukcji jej za
dań do zlewni mleka. W przypad
ku odłączenia się gminy Pacyna, 
dostarczającej mniej więcej poło
wę mleka, stałoby się to koniecz
nością. Z tego zresztą powodu rol
nicy z Pacyny tak długo dopraszali 
się o zmiany, przecież najprost
szym rozwiązaniem byłoby odłą
czenie się. Długoletnie związki z 
żychlińską mleczarnią, świadomość 
możliwości upadku tego przedsię
biorstwa i pozbawienie pracy kil
kadziesiąt osób leżało im na sercu, 
a nie — jak niektórzy twierdzili
— chęć rozrabiania.

PRACOWNICY BYLI WIĘC PEŁ
NI OBAW o to, czy nastąpią zwol
nienia. Widać mieli powody, by 
sądzić, że już sam fakt rozmowy 
z dziennikarzem może im zaszko
dzić. z  pojedynczych zdań: „Naj
wyższy czas coś zmienić”, „Po co 
tylu prezesów”, „Dobrzy pracowni
cy odchodzą, zostają donosiciele”
— można wysnuć wniosek, że w ie
le dobrego o panujących tu sto
sunkach powiedzieć by nie mogli.

Z informacji, uzyskanych od 
uczestników posiedzenia rady wy
nikało, że straty zmniejszyły się do 
ok. 500 min złotych i że zasadniczą 
ich przyczyną były koszty budowy 
oczyszczalni, na którą z Urzędu 
Wojewódzkiego otrzymano tylko 
400 min zł dofinansowania. Cóż. 
nie 400 a 700 min zł. tj. 40 proc 
całość! kosztów — brzmi informa
cja z samego źródła, której udzie
lił nam pracownik Wydziału Ochro
ny Środowiska UW — pan Hara- 
basz. Mocno podważa to wiarygod
ność prezesów

Nie zdziwiło nas więc, że na ko
lejnym zebraniu, które odbyło się 
w cztery dni później prezes Janusz 
Wójcik złożył rezygnację. Przy po
parciu wszystkich 15 radnych pre
zesem został człowiek z zewnątrz 
— Włodzimierz Sławiński. Absol
went Politechniki Łódzkiej z kie
runku elektrycznego, przez wiele 
lat zajmujący się działalnością 
usługową w swoim fachu, ostatnio 
kupił i prowadził gospodarstwo rol
ne. Janusz Wójcik pozostał na kie
rowniczym stanowisku wiceprezesa.

NIE BĘDZIE ŁATWO nowemu 
prezesowi wyprostować tego, co zo
stało skrzywione Najważniejszym 
aktualnie zadaniem jest terminowe 
oddanie do użytku oczyszczalni 
ścieków. Prezes Sławiński zamie
rza poszukać nowych rynków zby
tu i oszczędności w produkcji.

W każdym razie żychlińską mle
czarnia już płaci rolnikom na rów
ni z sąsiednimi mleczarniami. 
Uważnie przygląda się też tym są
siednim, choćby sannickiej, która 
dobrze prosperuje między innymi 
dzięki bezpośredniemu dostarcza
niu artykułów do warszawskich 
sklepów. Jak powiedział mi pre
zes Danecki z Sannik — nie chcą 
zarabiać na rolniku, wręcz prze
ciwnie, starają się tak gospodaro
wać, żeby rolnikom było z nimi 
dobrze, wszak to podstawa ich 
bytu.

Czy Żychlin pokona trudności 
czy wyjdzie z długów? Już wkrót
ce będziemy znać odpowiedź i na 
te pytania.

MAŁGORZATA BIAŁECKA

ZAPRASZAMY NA TRYBUN̂
BADMINTON

Wiele sportowych wrażeń czeka 
w ostatni tydzień marca płoc
kich kiioiców. Najpierw słów kil
ka o 17 Międźynarodowyęo. Mi„ 
trzostwach Polski Seniorów w bad
mintonie, będących jednocześnie 
kwalifikacyjnym turniejem olim
pijskim oraz rankingowym IBF.

U szczegółach informowaliśmy 
kibiców wcześniej. Wiadomo więc. 
że na 5 kortach hali Politechniki 
przy ul. Gwardii Ludowej w Pło
cku, zobaczymy ISO zawodników 
z 20 krajów. Będzie to jedyna o- 
kazja, aby podziwiać w akcji bad- 
mintonisiów m.in. z Danii. Nie
miec, Anglii, Australii, Indonezji, 
Finlandii, Meksyku. Nowej Zelan
dii, Szwecji, Kanady.

Przypominamy, że mistrzostwa 
Odbędą się w dniach od 26 do 29 
marca. Zawodnicy rozpoczynać bę
dą grę o godz. 9, a kończyć około 
godz. 23. W nocy przewidziane są 
także rozgrywki w ramach Mis
trzostw Polski Dziennikarzy.

Wstęp na imprezę jest wolny 
natomiast chętni będą mogli ku
pić program zawodów w cenie 100 
tys. _ zł. Kupony programu będą 
brać udział w losowaniu szczegól
nie atrakcyjnych nagród fundowa
nych przez sponsorów. Nagrodą 
główną jest telewizor kolorowy 
n wygrać można także odtwarza
cze samochodowe, miksery, radio
magnetofony i walkmany. Co trze
ci los wygrywa.

Z płockich _ zawodników ZKS 
Stal na parkiecie zobaczymy Jo
annę Jędrzejewską. Pawła Wasi
lewskiego, Grzegorza Piotrowskie
go ora;z juniorów Pawła Jezier
skiego i Dariusza Kowalskiego.

PIŁKA RĘCZNA
W dniach 27—29 marca w hali 

ZSZ MZRiP w Płocku rozegrany 
zostanie IV Międzynarodowy Tur
niej Piłki Ręcznej seniorów o pu
char dyrektora generalnego MZRiP 
Mecze rozpoczynać się będą o

riałgodz. 16.30. W turnieju 
zmą cztery drużyny: Z&W* 
chemia Płock. Warszawiak gjjV 
rana Kielce i IF B R A ^L tA  
Danii. Kibice wiedzą. '*e- i' 
klub, w którym grają jj&f
płocczanie — Andrzej m
ski i Waldemar S o b o lew sk ie  

Na parkiecie zobaczymy r 
zawodników płockiej druzy 
wystąpią kontuzjowany j Ir 
Dworek oraz Artur Góral  ̂ f 
drzej Mokrzki, którzy w N , b#  
prezentacją Polski walczJbpY p' 
w Mistrzostwach Świata s

BRYDŻ SPORTOM*
. W

W dn iach 28—29 marca 'f 
teki Pracowniczym 
wa w Kutnie rozegrana 
runda rewanżowa ligi f i i  ' 
brydża sportowego. W 1 7
runda rewanżowa ligi 
brydża sportowego. W 1 ł ( 
weźmie udział 8 draży? . 2 ^ 
województwa płockiego i 1 
nińsfciego. . j

Liderem po I rundzie łe, $$  
żyną ZKS Stal Płock prze p { ,  
ma zespołami kutnowskiej;.. #  
cięzca awansuje do III j 
kroregionu centralnego. w s‘ 
i niedzielę rozdania rozp°L , 
o godz. 10. rta" ci

Sympatyków brydża 
informujemy, że płoccy S A  
spotykają się na cotyg'0^ # 1!* 
turniejach w każdy li
w Domu Technika o 
zaś kutnowscy w każdy "Jbo 
budynku Polfy o godz.„au t wuj o goii/., kyci5 ^
praszamy wszystkich .
udziału w tych imprezach-

TENIS STOŁOWA

Zakończyły rozgrywki ^  o#, 
stołowe I ligi. Mistrzyni®11’'1 m&K 
ły zawodniczki Siarki le. 
Snółdzielca zajał szóste 
AZS AWF i Ogniwo 
ligę. W ostatnim mecz? \ 
dziełca przegrał na 
Zofiówką 7:3.

PIŁKA NOŻNA (0:1), Pilica 
Włocłavia -

(i
Piotrcoyia (9*1

Mazovia 1:0

PETROCHEMIA — RESOJFIA 0:0

Gospodarze mieli kilka sytuacji 
do zdobycia bramki, ale ani Krzy
sztof Wewiór (6 min.), ani Da
riusz Krzywikowski w drugie i po,- 
łowie nie osiągnęli celu.

Petrochemia grała w następują
cym składzie: Pietrzak — Wójcik, 
Serocki, Wewiór, Kowalski — 
Krzywkowski, Gapiński, Pawelec. 
Majchrzak — Dylewski, Ziełma- 
chowicz (od 56 min. Król).

WYNIKI

Petrochemia —  Resovia 0:0, Olim
pia — Polonia 1:4 (0:2), Błękitni 

Boruta 2:1 (0:0), Chemik — 
Siarka 2:0 (0:0), Avia — Sandecia 
1:1 (0:1), Stal — Wisłoka 1:0 (0:0), 
Jagielłonia — Stomil 1:0 (1:0), 
Craeovia — GKS 0:0, Gwardia — 
Korona 4:2 (1:11).

1 . Chemik
2. Polonia
3. Siarka
4. Jagielłonia
5. Stał
6- Błękitni
7. Resovia
8. Boruta
9. GKS
10. Wisłoka 
U. Korona
12. Petrochemia
13. Avia
14. Gwardia
15. Stomil
16. Olimpia
17. Sandecja
18. Craooyia

26:14 
25:15 
25:15 
25:15 
24:16 
24:1,6 
23:17 
23:17 
22:18 
20:20 
19:21 
19:21 
19:21 
19:21 
17:23 
13:27 
10:30 
7:33

34—21
31—20
25—14
23— 18
24— 14 
13—10 
23—21
25— 19 
21—21 
10—20
25— 21 
16—16 
17—23
26— 33 
23—33 
13—32 
12—32 
11—36

Pelikan — WKS 5:0 (3:0). '
—■ Ostrovia 4:1 (1:1), Victor!f.rĴ  
Mień 3:1 (1:0), Wistil — G 
0:3 (0:2), Janko wy pauzo"3 ’

t a b e l a

IH LIGA

WYNIKI
Stoczniowiec — Włókniarz (P) 3:1 
(1:0), Orzeł — Włókniarz (A) 0:1

1. Górnik
2. Ostrovia
3. Te r poi
4. Mazovia
5. Wistil

6. Włocłayia
7. Orzeł
8. Jankowy
9. Stoczniowiec

10. Pelikan
11. Piotrcovia
12. Mień
13. Pilica
14. Włókniarz (P)
15. Włókniarz (A)
16. VictorLa
17. WKS

21 ZĄ 
20 P  i
23 r A

i  p .
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004522

NAPRAWA, przeróbka kuchni 
i taboretów gazowych. Sprze
daż części do kuchni i tabore
tów. Płock tel. 242-74

004523

MAGISTER - korepetycje: ma
tematyka, fizyka. Dojeżdżam. 
Płock 273-51

004545
Punkt przyjmowania zleceń 
na meble sw arzędzkie . 
Płock, Kobylińskiego 23.

004565

VIDEOFILMOWANIE
Płock 35-965

004538
Nowo otwarta prywatna 
APTEKA, Podolszyce Pół
noc, Sucharskiego 6 /w bra- 
mie/, godz. 8 ,00 -20 ,00 , 
soboty 10,00-14,00, tel. 34- 
638. Bogaty asortyment le
ków. Oferujemy kosmetyki 
firmy V!CHY,

004590

Zamienię M-4 w Kutnie na 
Płock. Tel. 252-44 w. 234.

004591

Wczasy w Albenie - Bułgaria, 
lipiec - sierpień 1992. Esperan- 
toTur w Płocku. Tel. 293-73.

SA-90

Posiadam lokal do wynajęcia 
40 m.kw. w centrum Płocka, 
ewentualnie przystąpię do 
spółki. Wiadomość: Bar Bistro 
"TANGO" Płock, Kwiatka 16

004600

AUTO A LA RM, własne zasila
nie, centralny zamek, powiado- 
m ienie. ALARMY w 
pomieszczeniach. "SYSTAL" 
Płock 288-51.

004617

FOLIE OKIENNE przeciwła- 
maniowe, przeciwsłoneczne. 
"SYSTAL" Płock 288-51

004618

Chcesz zdobyć zawód w cią
gu trzech miesięcy? Korespon
dency jn ie  za łożyć w łasny 
zakład?. NAPISZ: Poradnictwo 
Zawodowe “EDUKACJA" 
Toruń, ul. Łyskowskiego 7/48. 
Koperta zwrotna, znaczek.

S-24/92

Malowanie, tapetowanie 
mieszkań. 265-21.

004620

DODATKOWE drzwi - 
WYCISZANIE - zamki. 263-32. 
Ziecenia od 8,00 do 10,30.

004624

ZA POMOC w podjęciu pracy 
na Zachodzie prowizja.
T omasz Pasierowski,
Zarębi 15, 09-445 Czerwińsk

004638

MALOWANIE, tapetowanie, 
glazura, terakota. Tel. 225-37

004555

NAPRAWA pralek autómaty- 
cznych, piecyków gaizowych. 
Tel. 268-82, Kowalski

004641

BIURO "RAJ”; Panie do towa
rzystwa. Dyskretnie realizuje
my o fe rty  tow a rzysk ie  i 
matrymonialne. Znajdziemy 
żonę rolnikowi. Oferty dla pań 
beźpłatnie. Płock 9, skr. 85.

_________________ 004643

BIURO matrymonialno-towa- 
rzyskie. "RAJ" zapozna samo
tnych w różnym wieku. Oferty 
dla pań są bezpłatne. Foto mile 
widziane. Płock 9, skr. 85.

004644

ZESPÓŁ Muzyczny na bale, 
wesela. Płock tek 35-513

004647

POSIADAM Żuka, oczekuję 
propozycji. Duninów 
tel.10-261

______________ 004650

ZAMIENIĘ własnościowe M-3 
o pow. 39 m kw. w Płocku, 
ul.Wolskiego 4/1 Ip. na M-4 lub 
M-5 o pow. ok. 60 m kw. Tel. 
318-99 po 15-tej.

004658

CYKLINOWANIE podłóg, , 
271-33

004662

TANIE USŁUGI hydrauliczne. 
Tel. 295-13 Wrzesiński
____________________004668

ZAMIENIĘ 2-pokojowe M-2 /35 
m kw/ lip. na 3-pokojowe na 
parterze z dopłatą. Płock, Her
mana 2/18

004669

WŁOCHY, ładunek 3 tony do 
przywiezienia. Oferty 
tel.240-21.

004370

NAPRAW Y te le w iz o ró w  
Adamski, te!. 218-75

004671

MASZYNOPISANIE, Płock 
31-291

004673

POSIADAM do wynajęcia ga
raż ul. Bartnicza, tel. 281-16

004674

KUPNO
SPRZEDAŻ

SPRZEDAM dom. Gąbin, 
ul. Topolowa 12, tel. 333.

SPRZEDAM Zuk blaszak 1981, 
Płock tel. 240-21

004577

SPRZEDAM działkę budowla
ną 0.27 ha. Zakład Telewizyjny 
Bodzanów, Głowackiego 8

004593

SPRZEDAM działkę budowla- 
no-usługową o pow. 1000 m 
kw. Chojnacki Krzysztof Stara 
Biała k/Płocka, tel. 268-88 
od 8,00 do 14,00

004572

SPRZEDAM, wydzierżawię fer
mę do hodowli zwierząt futer
kow ych lub  sprzedam  
kompletne jej wyposażenie. 
Wiadomość: Borowiczki - Pień
ki 78, tek 125-71

• 004626

SPRZEDAM 2,24 ha. Strusiń- 
ski, Blichowo 39

004627

SPRZEDAM działkę budowla
ną 512 m kw. w centrum 
Płocka. Traugutta 11

004628

SPRZEDAM działkę ogrodzo
ną w Białobrzegach.
Tel. 201-89

004629

SPRZEDAM działki budowla
ne w imielnicy. Płock 35-652 
po 16,00

004630

SPRZEDAM sam ochód IFA 
"paszowóz". Gostynin 46-31

004633

SPRZEDAM p rze d p ła tę  na 
"malucha". Tek 526-83

004634

SPRZEDAM koparkę Waryn- 
skiK-60?. Bielsk teł. 15-030 J  
po 18,00.

004665

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

S-23/32

SPRZEDAM  gospodarstwo j 
4,10 ha z budynkami. Kołeczek \ 
W ojciech, Kuchary, 09-422 
Ciachcin.

004616

Tanio SPRZEDAM w Kutnie 
dom piętrowy z oficynami, z 
wolnym mieszkaniem. Wiado
mość: Poznań tek 480-813 do 
godz. 16,00.
i ' . > . K-74/92

SPRZEDAJEMY nowe i uży
wane opony z Niemiec. Ceny 
konkurencyjne, duży wybór. 
Zapraszamy. W ulkanizacja 
Płock ul. Bielska 61, w godz. 
8,00 - 18,00: soboty 8,00 - 
14,00.

004802

004610

SPRZEDAM działkę uzbrojoną 
budowlaną pow. 1003 m kw. 
Płock, Polna 13, tel. 34-165, 
35-331..

004574

SPRZEDAM działkę przedsię- 
biorczo-budow laną o pow. 
1,24 ha, przy trasie Płock - Iłów 
w odległości 12 km od Płocka, 
po bardzo atrakcyjnej cenie. 
Chojnacki Henryk, Czermno 
09-531, qm. Gąbin

004635

SPRZEDAM ciągnik T-25, stan 
dobry. Kędzierski Krzysztof, 
Staroźreby.

004636

SPRZEDAM działkę rekreacyj
ną w Białobrzegach, 700 m kw, 
niezabudowaną. Płock, 
Baczyńskiego 2/22, tek 524-61

004637

SPRZEDAM maszyny do pro
dukcji nakrętek. Tek 14-091

____________ ■ 004561

SPRZEDAM M-2. Płock 261 -47
*  004S39

SPRZEDAM  gospodarstwo 
5,33 z budynkami k/Płocka i 
działkę 720 m kw. w Probosz- 
czewicach. Tel. 138-90

004640

SPRZEDAM dom szeregowy - 
stan surowy zamknięty - w roz
liczeniu może być mieszkanie. 
Tek 227-29

004642

SPRZEDAM działkę 700 m kw. 
w Słupnie. Tel. 291-03 po 16,00 

004645

SPRZEDAM grzejniki alumi
niowe. Płock 317-76

004649

KUPIĘ lub zamienię M-3 na do- 
mek w Płocku. Tek 310-87

004651

SPRZEDAM  Zaporożca. 
Płock 35-823 wieczorem.

004652

SPRZEDAM działkę rekreacyj
ną z dostępem do jeziora w 
Józefowie. Skierski Kazimierz, 
Płock, Gałczyńskiego 6 m 33
' • 004653

ODKUPIE numer teiefonu.
Tel. 236-12

004654
OKAZJA! SPRZEDAM lub wy
dzierżawię działkę budowlaną 
ogrodzoną o pow. 580 m kw. z 
przestrzennym budynkiem go
spodarczym nadającym się na 
działalność gospodarczą - te
lefon, siła, woda, w Płocku - 
Imielnicy. Tek 265-29 
lub 34-740

004655

SPRZEDAM 1,8 ha ziemi z du
żą działką budowlaną /studnia, 
energia/ w Radzanowie k/Pło
cka. Wiadomość: Łąck, - -  /  
tek 14-170 po godz. 18,00

004656

SPRZEDAM działkę budowla
ną o pow. 669 m kw. w Probo- 
szczewicach. Tel. 201-31

004660

SPRZEDAM działkę pracowni
czą, 271-33

004663
SPRZEDAM DWA PIECE 
c.o. o pow. grzewczej 30 m 
I 27 m. Antoni Komuda, 
Nowy Duninów 1 b.

004661

SPRZEDAM dom jednorodzin
ny, działkę 82 ary. Kutno, 
Raszewska 22a.

K-77/92

SPRZEDAM  Poloneza 1,9 
DGL, palety drewniane, spa
warkę wirową, usługi elektro
instalacyjne - linie, stacje trafo, 
pomiary. Kutno tel. 330-96

K-79/92

SPRZEDAM działkę budowla
ną 0,7 ha, rolną 0,4 ha. Kutno' 
tel. 366-52 po 15-tej

K-80/92

PILNIE SPRZEDAM gospo
darstwo 8,5 ha, budynki +  
sprzęt rolniczy. Piechociński 
Mirosław, Polesie k/Gostynina.

004664

MEBLE -FORTE", kpi. wypo
czynkowe, stoliki. Płock, 
ul. Rembielińskiego 3. * 
SPRZEDAŻ RATALNA.

004675

KPL. WYPOCZYNKOWE,
regały, narożniki, amerykanki, 
kpi. kuchenne - Płock, Króle
wiecka 12 /za Eldomem/ 
*V!STA\

004676

DZIAŁKĘ na Winiarach 300 m 
kw. SPRZEDAM. Płock, 5 
320-47

004677

SPRZEDAM kiosk spożywczo- 
warzywniczy z wyposażeniem 
w Radzanowie. Wiadomość w 
sklepie w godz. 8,00 -15,00.

004679—-_______ t------------------------------
SPRZEDAM kloc dębowy
1,65 m .Tel. 136-81

004266

Nakład Mechaniki Pojazdowej] 
w Rogozinie 114 - Osiedle 

mistrz Jan Prącik

zaprasza posiadaczy aut
na bezpłatne usługi w zakresie 
smarowania zwrotnic układu 
kierowniczego oraz wymiany 
olejów w dniach 28 i 29 marca 

\tj. sobota i niedziela 
jw godz. od 10,00 do 16.00.

004646

PHU "MESKONP" S.C.
Płock, ul. Rembielińskiego 8 p. 206 

tel/fax 33-985, teł. 2i 0-70 w. 248
oferuje
© maszyny do pisania elektroniczne najnowszej generacji- 

OPTIMA
© telefaksy, kserokopiarki - CANON
•  mini-centrale telefoniczne - PANASONIC 
© tonery, bębny do NP 1215, NP 1010, FC-2,
•  papier faksowy, kserograf, teleksowy 
© kalkulatory
Zapraszamy do naszego biura codziennie w godz. 8,00-15,00.

0046781

f§ Zakład Mechaniczny

" R o l t e y k .

oferuje usługi z zakresu 
I  obróbka skrawaniem 
H ślusarstwo 
3  mechanika ogólna 

09-520 ŁĄCK V 
ul. Jesienna 17 
w godz. 7-15 

te l. 14-569

Rolnicza 
' *  Spółdzielnia

Produkcyjna
w Kas zewach Dwornych 

gm.Krzyżanów

1

(prowadzi sprzedaż ] 
śruty sojowej ; 

i i pustaków 
żużlo-betonowych. I

1

004569--
Kutno tel. 15-78.

Dziennikarsko Wydawnicza 
Spółdzielnia Pracy

Wykonuje USŁUGI KSERO
Z  A  P R  A  S Z A M Y

ul. Stary Rynek 27 
09-400 Płock 

tel.277-66

KSIĘGARNIA BIBLIOTEKI 
WOJEWÓDZKIEJ POLECA

MAURICE SERLLIAZ — Encyklopedia impresjonizmu (przekł. 
Halina Andrzejewska), W ydawnictwa Artystyczne i Film owe 
1991 r. Warszawa, s. 299, cena 108.000 zł.

JEAN COSSON — Encyklopedia symbolizmu (przekł. Joanna 
Guze), W ydawnictwa Artystyczne i Film owe 1992, Warszawa, 
s. 371, cena 120.000 zł.

Obie pięknie ilustrowane encyklopedie, zawierają hasła ułożono 
alfabetycznie w  obrębie działów, np.: Prekursorzy impresjoniz
mu, Impresjonizm, Duch symbolizmu, Epoka symbolizmu itp.

ALEKSANDER BRUCKNER, Dzieje Kultury Polskiej, tom IV, 
Kraków 1946 (reprint 1991), s. 636, cena 330.000 zł.

JANINA MICHAŁKOWA — Obrazy mistrzów obcych w  pol
skich kolekcjach, W3"dawnictwa Artystyczne i Film owe 1992, 
Warszawa, cena 185.000 zł.

Album zawiera reprodukcje dzieł znanych mistrzów, które w  
różnych epokach znalazły się w  polskich zbiorach. W części 
opisowej znajdują się informacje o  kolekcjach królów polskich 
i mecenacie magnackim w  Polsce przedrozbiorowej i po rozbio
rach. Są także krótkie notki biograficzne o autorach prezento
wanych dzieł.

MICHALSKA M., BEVEN-OYRZANOWSKA C. — I learn Ezr- 
glish, Język angielski dla dzieci starszych, Wiedza Powszechna 
1991, Warszawa, s. 106, cena 45.000 zł.

IRENA WIERZBICKA, TERESA RYNKOWSKA — Samouczek  
języka niem ieckiego, kurs wstępny, Wiedza Powszechna 1992, 
Warszawa, s. 432, cena 40.000 zł.

YERONIQtJE BOBIN — Mój świat, Encyklopedia dla najmłod
szych, tłum. Adam Papliński, „Książka i Wiedza” 1991, s. 115, 
cena 75.000 zł.

Pięknie ilustrowana encyklopedia zapoznaje dziecko z pod
stawow ym i pojęciami, takimi jak: czas, ciało ludzkie, otaczający
nas świat, kosmos.

WYSPY BRYTYJSKIE (album), „Historia i Sztuka” 1991, Po
znań, cena 46.000 zł.

CHICAGO, (album), „Historia i Sztuka” 1992, Poznań, cena 
46.000 zł.

ADAM TOLAK — The Beatles, Tak było, Wyd. 
2ena 72.000 zł (album).

MARIA SZABŁOWSKA — Elvis, 
„Ring”, 1992, cena 72.000 zł (aibum).

„Ring” 1992, 

Am erykański sen, Wyd*

UWAGA! Od 16 marca księgarnia Biblioteki Wojewódzkiej 
zmieniła sposób sprzedaży książek wprowadzając wolny dostęp 
do półek, co um ożliw ia kupującym  sam odzielny wybór interesu
jących pozycji.

(tek st sponsorowany)
SA-98
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UWAGA!
fe ZAKŁADY FRYZJERSKIE 

IKOSMETYCZNE! *

,

Nowo otwarty sklep poleca' 
preparaty I narzędzia 
profesjonalne firm krajowych j  
i zagranicznych -  s ^

TYLKO U  N A S :~  1
I P łock , u l.K róJew iecka 25

paw. 10B, II piętro, 
fesi— _ — _ — — „_0Q 4£4aJa

i

EŻ

Nowe polskie
telewizory kolorowe /

za 2,8 min!
Super anteny

Sklep R'I'V 
Płock, ul. 1 Maja * 

Pawilon 31 /Manhattan/ j  
Dostawa do domu!

004524

Z* f k

*s , l* fPłodęg. S&fęota* ‘H tzn e s ti ' 7 > 
7 Z espofu . ̂ O śiuA a^ ozoo-ll^nstiftacpfnega  
;>_________ mśB5RQ5FESOfRl *»j

organizuje kursy ,<■ ■ J
T w zakresie prowadzenia własnej przedsiębiorczości: 7 
. •  kurs podstawowy *** ^
•  kurs rozszerzony
W programie zajęć między innymi: <
•  aktualne przepisy prawa gospodarczego
•  rachunkowość
•  zastosowanie komputera w działalności gospodarczej" ~  5
|: Informacji udziela się w siedzibie szkoły:

Aleje Jachowicza 2, pokój nr 3 lub teł. 247-33
L _ Ł ____ <  004631

prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczna:
•  ogumienia nowego i używanego 

[wszelkich rozmiarów! . '
•  części samochodowych i podzespołów z importu
•  oraz na zamówienia Klienta.

Ceny konkurencyjne. Zapraszamy.
Teł. 36-668 po godz. 19,00.

"Róża kole, koląc zadaje rany.
Najbardziej cierpi ten, kto nie jest kochany”.. ‘

Najdroższej Mamusi Gabrieli BOGUCKIEJ z okazji imienin 
i zbliżających się urodzin serdeczne życzenia w zdrowiu i ra
dości - składa syn Piotr, córka Marzena z mężem, wnuczki - i 
Mariuszek z Maciusiem, do życzeń dołącza się Agnieszka C.

i p f f i ś

Z okazji 19-tych urodzin AGNIESZCE CICHECKIEJ 
spełnienia marzeń, uśmiechu na twarzy i samych radości

- życzy Marzena, Mariuszek i Maciuś.

> WYSTAWA KWIATÓW 
pm**m Kiermasz ogrodniczy 

Sprzedaż detaliczna - ceny hurtowe
np. Yucca ju ż  za 15 tyś.

; 27-28 m arca 1992r. w  godz. 9.00-18.00 
29 m arca 1992r. w  godz. 9.00-14.00 

I Płock - T eatr Dramatyczny, ul. Nowy Rynek 11.
004672

m Płock, ul. Grodzka 11, teł. 265-14
HOFERUJE SPRZEDAŻ

H  KSEROKOPIAREK japońskich RICOII i NASHUA
i i  /nowych i używanych!

B  materiałów eksploatacyjnych 
B  Hf części zamiennych 
gg B  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

B  papier ksero krajowy i zagraniczny 
B9‘ !A-4,A-3/

SERWIS RANK XEROX, MITTA, CANON, m
ŚRODKI EKSPLO*.T\CH ' pj

m  PONADTO: B
§§ □  faksy RICOI I Jg»

Q  bindownice i termobindownice do j|§
opraw książek, broszur, dokumentów itp.

□  pryporty i offsety g l
O  maszyny do pisania 
CU notesy elektroniczne,
O  kalkulator}.'.

»?

F ir m a  Handlowo-Usługowa
Im port - Eksport

" J A W I  P O
Łęczyca, ul. Ózorkowska 23, teł. 33-51, 58-73

oferuje swoje usługi w zakresie:
© handel detaliczny /eksport-import art wielobranżo

wych/ sklep z art. spożywczymi 
® laminowanie dokumentów Ido formatu A-4! .
•  kosztorysowanie, projektowanie robót budowlanych!
•  nadzór i wykonawstwo robót budowlanych 
« wypożyczalnia naczyń stołowych

C E N Y  P R O M O C Y JN E  - ZAPRASZAM Y

Piekarnia Prywatna "POLCORN"
Ciechocinek ul. Widok 46, tel/fax 48-93, tel.55-33

^ P ° ^ a polskie pieczywo o przedłużonej świeżości

pełnoziarniste i wyborowe, 
dwadzieścia asortymentów! 

NISKIE CENY, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. 
Zapraszamy hurtowników.

—--------------------------------------  004541 /  V

W M A  H A N D L O W O -U SŁ U G O W A  •
" M U Z I Ń S K I  - s.c;*

’ %
oferuj v .. ..ościach hurtowych 
■ herbatę indyjską granulowaną - 3.300 zł za lOOg
* kawę "Super" - 3.200 zł za lOOg
• chałwę - 10.500 zł za 300g

PŁOCK tel. 233-61,286-24 w godz. - jj,0 0 . 
\  Sprzedaż detaliczna - u l  Wyszogrodzka 62.

_______’ —004659/

mm

MOSTOSTAL 
EXPORT 8.A.

00-926 Warszawa 
ul. Krucza 20/22

MOSOSTAŁ

-ŁTRA AMONOWA
Zakłady Azotowe Włocławek

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

z  a r u d n i

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

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

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

m m m um m m M

Przedsiębiorstwo
G OLD HELLEN w Kutnie 

Wytwórnia Pasz w Płocku, ul. Bielska 61

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

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

Wiadomość: teł. 230-31 wew. 289 Płock, telex 83338 
lub tel. 349-65 Kutno ______ _________ K-73/92

Firma
Handlowo-Usługowa 

Import-Eksport

it r  A T O  A  T ^i l  A  W 1 r  U  L*
Łęczyca ul. Ózorkowska 23, 

tel. 33-51,58-73

do nowo otwartej 
WYPOŻYCZALNI 

NACZYŃ STOŁOWYCH

Ceny promocyjne 
Serdecznie zapraszamy

SA-62

fuprzejmie informuje swoich Klientów,że z dniem 2.04.1992r. uruchamiamy 
na zasadach przedstawicielstwa punkt serwisowo - handlowy wyrobów

CELMA-CIESZYN.
Oferujemy:

•  sprzedaż pełnej gamy elektronarzędzi CELMA
•  serwis w/w wyrobów .
•  wypożyczalnię elektronarzędzi /szczególnie korzystna dla klien
tów, którzy muszą pozostawić swój sprzęt do naprawy/.
; nr do naszego sklepu

_ _ na ul. Tysiąclecia 10 s a -9i

Jako jedyna w wo j. włocławskim

HURTOWNIA "WÓLCZANKI"
Włocławek ul. Kruczkowskiego 19, te ł. 34-99-62

Z aprasza
handlowców i klientów indywidualnych 
do hurtowych i detalicznych zakupów:

®  koszul i bluzek damskich "Wólczanki"
H  spodni 

■  piżam
H  swetrów skarpet i innych 

w godzinach od 10.00 do 19.00

UWAGA - SZCZEGÓLNIE WAŻNE:
dla handlowców hurtowych Stosujemy ceny 

[ f i b r y c z n e ^ c i j e r m M

:SA-82l

m- Masz problemy z utrzymaniem 
swych pomieszczeń w  czystości?

r Zadzwoń 290-75 wew. 4 lub 5.

Fachowcy z "DUN-POL-u’1 załatwią Twój 
problem szybko i solidnie. 

Jesteśmy tańsi niż sprzątaczka "na etacie". 
Oferujemy pełen zakres usług związanych 
ze sprzątaniem. Jesteśmy gotowi również i 

gna stałą współpracę. Sa -97
'7

BYDGOSKIE KONSORCJUM 
k apita ło w o -inw estycyjne  

S.A.

INSTYTUCJA FINANSOWA 
WYSPECJALIZOWANA 

W TRANSFERZE KAPITAŁÓW

O M**

S

gd l masz wolne środki finansowe,
D  Inwestycyjne, *

gm , O  Szukasz dobrej inwestycji?
jH ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - absolutna dyskrecja - Gwarantujemy f  

Klientom od powierzonego kapitału wysokie zyski liczone a 
Q  w stosunku rocznym. W

m . Od kapitałów przeliczanych 
D  3-miesięcznych - 42 procent 
D  6 -miesięcznych - 49 procent 

Ul D  9-miesięcznych - 54 procent
| |  D  12-miesięcznych - 62 procent
jgg Oferujemy różne formy i sposoby inwestowania kapitałówP 

także indywidualne. Prowadzimy również doradztwo finansO'^

I we i wszelkie inne usługi związane z obrotem kapitałowym, 1 
a także powiernictwo majątkowe.

PROWADZISZ WŁASNY INTERES, f

I MASZ KŁOPOTY ZE ZDOBYCIEM ŚRODKÓW 
LUB CHCESZ JE DOBRZE ZAINWESTOWAĆ 

PRZYJDŹ DO NAS - JESTEŚMY DO TWOICH USŁUO 
Płock ul.Dworcowa 2 "NOWATOR", teł. 271-10 

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

,00. J
°043° l j p

SIR . 8 l K I



POWSTAJE ZWIĄZEK 
J3 5  ŻOENIERZy-GÓRNIKOW

^  celu dokonańjne‘ ®°“z- —*2 w (siedzibie Wojsko-
^  ż o S S i s i . Kammdy Uzupe5nteń *  k^-

u f ^ ia ń  i s t ^ i S ł  Ce" u W, przypadku niemożności przy- 
będ£I w * w t nae u-ycLa na to obranie, należy osd- 

‘^ e e z S  ° ^ n ,ie o busole kontaktow ać się z p Zy-
Spotlc^1;' ’ ®™py gmuntem Jasińskim , zamiesakałjmi

t 1* ó*  z W był^ h  żolniew~Tt . rJ K aszewach Dwornych, 99-308 
d a w n y l S " ĝ r- ^ S2ewy K(>śdefce -  pisemnie. 

d le Się 5 V  l^zyckieSS ub .telefonicznie 15-73 Kutno w
W dniu 2 a ™ r r  - d term inie do 31 m arca hr.

DZIECIOM Z JOGDSUiWfl
X S ? J fją m y j lz n fk tła ,p?f»taw«w» ««• 1 już blisko 25 lat 
Bron; ^  Woźnica r kontakty i współpracę z Jugosławią i
5#1* £ kies0t w którr! i T  .°?  1?t !zkoła im- Władysławafcajy *-eo’ Deografsj -re^. dzie.ci Jugosłowiańskie uczą się języka 
fcacji !ę rad ośnie n-! p-S>t0nii, ^olskf* Corocznie dzieci spoty- 

„ w P o W  r rożnych imprezach, także podczas wa- 
1 Jugosławii.

Bla 0 ., .
dla ff^ la cu , inulstn iÓ̂ “ -eż w ch,wilacl» smutnych i ciężkich. 
0bs2ara ua Podczas "n pospieszyło z pomocą materialną
«e. n fch naszvCh nflam,,ętneJ Povv®dzi w 1982 roku. Teraz ńa 

^  ludzie dn^ łymco,w mają miejsce działania wojcn- 
*ą odiiS •• łysieć^ i?,?y ' szkoły przemieniają się w ruiny, 

Dl scic sw ojehn™dV’ wśrod nich wiele dzieci, zmuszeni 
Zwr,  J aomy * szkoły.

ttczUcin 1 Wszystkich i ^ ' ezyV do rad Pedagogicznych, do ro- 
szkoin” ®0lidarnośoi'’ ł ^ rzy chcą .pomoc- abv okazali serce i 
szk0h,e' Rlamy . eramy dow nie zeszyty i przybory
każą „ U ł a d v ^ ? ,  n « ny , transport do miasta Łożnica i 

na'l°ardzipi nIawa, Broniewskiego, a oni dary nasze prze- 
Pr«s|,n, J potrzeb«jącym,

• ** O WłTf.-,„ •
c Vv Paszej szkoi^Slę d°  akcjk Bliższych informacji można

SZKOŁA PODSTAWOWA Nil 1 
IM. VUKA KARADZICIA 

PŁOCK, UL. KRÓLEWIECKA 9 
TEŁ.: 229-52

W

Ip*. ■ ...... IM" wmmmmut**

1 ^ szy c h  p u b l ik a c ji

OECYDUJE u s t a w a

P R Z E T A R G  N IE O G R A N IC Z O N Y

n*  oddanie w  w ieczyste użytkowani*

działek budowlanych
na osiedlu Dybów I w  Kutnie 

przeznaczonych pod typowe budownictwo m ieszkaniowe.

Ł Siedem działek przy ulicy Sadowej przeznaczonych 
pod budowę budynków mieszkalnych wolno stojących.

dziaIki, , przy. uIicy Jesiennej przeznaczone 
pod budowę budynków mieszkalnych wolno stojących.

Iv11’v.r).i!esięć, działek przy ulicy W iosennej przeznaczonych 
pod budowę budynków' m ieszkalnych w  system ie bliźnia
czym.

JA. Dwie działki przy ulicy Jesiennej przeznaczone pod 
budowę budynków mieszkalnych w  system ie bliźniaczym.

1 .  Trzy działki przy ulicy Sadowej przeznaczone pod 
budowlę budynków m ieszkalno-usługowych, wolno stojących  
(usługi nieuciążliwe).

Cena w yjściow a do  p rze ta rgu  poszczególnych działek w y
nosi od 28.250.000 złotych do 50.200.000 złotych, w  zależ
ności od pow ierzchni, położenia i przeznaczenia działki.

Pow ierzchnia poszczególnych działek  w  g ran icach  439-
—71S m kw.

Przetarg odbędzie się w  dniu 6 kw ietnia 1982 r. o go- 
dzlnię 11 w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  
Kutnie, pi. marszałka J. Piłsudskiego 18.

W arunk iem  przystąp ien ia  do p rze targu  jes t w płacenie w  
dniu p rze ta rg u  w  kasie U rzędu M iejskiego pokój 204 
w adium  w  w ysokości 5 m in złotych.

D odatkow ych in fo rm acji udziela W ydział P lanow an ia  
P rzestrzennego  G ospodarki G run tam i i R olnictw a U rzędu 
M iejskiego w  K utn ie , pokój n r  115 i 116, tel. 475-60.

z-astrzega się możliw ość przesunięcia te rm inu  p rzetargu  
ud w ycofania się z p rze ta rg u  bez podaw ania przyczyn.

SA-100

^KRZYŻÓW KA

V T Jl>Wied2 i r a a . t , ,s2„,;y **e ,,h„.a artykul „Krwio
:z°ny ^  aei^n0r0wani’

5 :  l  c ?  * *  *> -re5 .

folęJa2l!i^ca 0(jC'V- wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społeez 
o' ? re^al^5?wa z d-,* , 7sl. ^ o f  iedynie wykonawcą pr

1 as,Zego Tygod- 
czeń Spolecz-

rniędzy innymi za odznaczenia pań- 
zamiie- sowo we.

Na tej podstawie od listopada 
1981 roku zostały wstrzymane wy
płaty wymienionych dodatków 
także dla Waszego Czytelnika. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
o v ^ W au T ^ a  z dnu D̂ dac jedynie wykonawcą przyję-

l 2 2 Z W - m !  tTCh " Z * * * *  tegisU.cyjnyih. nke 
1)3' ora> k a la n ia  om ‘ 11rent. m a, możliwości ustalania i wypła- 
Si 1'aVV ([)yi t ° zmian i p m.'efyt.ur ’ cania dodatków nieprzewidzianych  
Ca«ntek'ńV'/ nr '34' - n.^rn.1017^  w obowiązujących przepisach pra- ne dr;He- d(V;  ,-0-' 450j z no- wa.

datki do e J S f i f s wypła- Dyrektor
v>v- ^ > „ • łeryair i rent. mgr ANDRZEJ SCIBŁO
S . ■"...... ..................... ...........  ...... .....

O G Ł O SZ E N IA  
E K SP R E SO W E

PILNIE sprzedam samochody: 
avla skrzyniowa XII 1983. volks- 
wagen 28-d 1979 do remontu, taś- 
modzie’arkę, piec do wycieku ob
warzanków. Cena przystępna. Płock, 
tel. 335-59.

004686

KUPIĘ awię z 
riock, tel. 35-231.

dużą izotermą.

004692
SPRZEDAM segment typ. 
poi”, tel. 216-97 po godz.

„Budo-
16.

031693

^  ^.up d o , wóoszamaia zania na kartkach pocztowych a 
riag,, ó) hiaau&Iu stroi kobiecy, 7) dopiskiem „Krzyżówika nr 1S’1 

yksią.zę ’. naszyjnik z  wezmą udział w losowaniu- na- 
drog.cn kamieni, g) preparat zio- gród książkowych, 
łowy w drobnych kulkach, 10) w
Beskidach z  Turbaczem, 13) -wie- ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
ezme zie.one drzew o iglaste, 14) NR 10:
dowodea kozsedd, 19) pierw otniak  Poziomo: 1) szpic, 5) Uele. 7)
wraowiec, 20) kot lub sarna, 21) hokus, 8) Mława, 9) łaskotki, 10) 
enzym rozszczepiający dwucufcier tykw a, 13) anika, 14) koniak 19) 

« obniżka, 20) etui, 21) stalaktyt,
pionow o. 1) _ ciastko s  miodu. Pionowo: 1) sym patyk, 2) pian-

ma*u i orzechów, 2) miażdżyca, 3) k ton, 3) chałtura, 4) żkos,'5 ) Us- 
Uu ° T,- dram atycany, 4) dziecięca kok, 6) laska, 14) nieżyt, 12) pa- 
choroba z a-, raźna, g) oddanie ho- lant, . 15) Opty, 16) ibis, 17) koia 
norow wojskowych, 6) rasow y 1'3) unia.
koń, 11) krótki .odcinek rury wal- Za prawidłowe rozwiązanie 
cowej, 12) warszawski dorożkarz krzyżówki nr 10 nagrody fcsiai- 
gwarowo, 15) próba, sprawdzian, kowe wylosowali:
W) polne kwiaty, 17) żyłka na 1) Jadwiga Józefowicz, ram. 
lisem, 18) pies myśliwski. 09-500 Gostynin, ul. Jana Pawła II

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 2) Andrzej Antczak, sam Sk>-
dni od daty ukazania się numeru min, 09-455 Główczyn 
nadssją pod adresem redakcji 3) Małgorzata Warszawska, zam. 
(Płock, Stary Rynek 27) rorwią- 99-300 Kutno, Grunwaldzka.

SPRZEDAM pawilon 12 m kw. 
drewniany przy ul. BicLska-Ostat- 
nia, tel. 268-38 «o 18.

001696 i

SPRZEDAM pilplr prasę Z-224 1 
przyczepę wywrotkę 4,5 t. Win
centy Olendrzyńslci, Grabowiec, 
gm. Mochowo.

s-26-92

H O R O S K O P

KOREPETYCJE: matematyka, fi
zyka 249-76.

001699

!

I

to a KoCj lb« h (odcinek 22)
mam pane“  Baczmarą — oznajmił mu sierżant,

-- Pytanie. Slc‘ padło w odpowiedzi rzucone rzeczowym
U)

-- z komendy policji.
krSietgJ**« wej^Pli od progu 1 rzucił z dowagą:

Czyc)f J dreWnfariaSv̂  W obszertlym holu. Jedną z  jego ścian po- 
y  > 2 szeregiem lanych w brązie, pojedyn-

*■ bra2-’ D-ra ,druS9 stało sięgające podłogi lustro, także 
“ r^ń. Mu_ 1 r</le oszklonych drzwi prowadziło do reszty 
Qlaso « -4 n u nek zni,knął za jednymi z nich, a wkrótce za-

bti *st
, nr.-„ iuuiŁuął /.a

ńori hlł> SiQ Baczirnara-
z czannJ,'Ia widać powodem, że miał jeszcze na sobie 

> W 4 ? * g o  koW ,° , Je,d'wabiu’ Przepasaną . czerwonym sznurom. 
s® ’Jka,°,Wała ie_ . .y  ̂ też szeroki kołnierz, z  którym korzvtnie 

'■U. w- powHn.Sn,ada .tw.arz ł tym ostrze.i bielały zęby, któ-W;, w- dow/h r Jd xwar2 1 iym stę̂ , hatj) Da„'v telnym uśmiechu.
Słv$2aja’ Slerżancie! — wyciągr 

-£vr>J 8o • ?  nmco o oa-nu. ale ia
szałem"" -ŁC,llL'1̂ J ~  wyciągnął dłoń przyjacielskim ge- 

„ r -° o^obCz .nieco °  nnnu, ale jak dotąd nie miałem okazii

'0:l5!I"5',  toi9C D'W,iCie- “
-ściany riP -w ob,szerny'm -Pokoju o jednym, ale zajmu- 

t .k$ł ‘ t-yps; 7i) z odsuniętymi już na boki ciężkimi, jed-
k ?r'-4 i„.''0,ika y ,a® 3 Skórzana otomana j para takich foteli 
e'n, :*an?, no, 'kow anym , mosiężnym blatem, zajmowały k-o- 

g!ininn;ra?r‘1'1 natomiast biegła niska lada z  telewizo- 
>sits*an dy,w«n ‘ fłM1 •Jvazami ’ kPtym w żelazie świecznikiem.

'«-•* fa,rn!- k-ok; kiedy sierżant skierował się ku■ par)vrr nr
n* ovtyy:7-Wle™? snsoodarza fotelom.
j ^ Ąic,n’e - ę.,Ija kfótiką pogawędkę — wyjaśnił w odpowiedzi 
"U n °''2VwiVm-ff zecIlco mi 02n poświęcić trochę czasu? 
ste’c ^ w tó t-5Vł • N\«cb oan siada i wyjaśni czym mogę słu- 

^knutu 0 nytani-e. — Ale; najmerw Co ban woli —̂ kie- 
2v szklaneczkę whi-ski? Zaraz każę Aiemu po-

■̂n ^  tecfel ute ~  . krótko odmówił Poszwa, po czym dorzucił z 
ty,"" t>Wdr?tvi? Ali to ten Murzynek, który otwo-
?^sia?̂  kijfc,. S1® a oana znalazł? ,

tan:?1, doraźn?«aty’ kiedy byłem w Afryce, tak się złożyło, że 
' to do te- nirn ste zaopiekować. Potem jednak przylgnął 
s’:ę 7-abrańRC>„„st?Qnif- że kied-y wracałem do kraju zdecy-

daćł

kii

?anJ
?<hv ttnbn).W»raięD',e  bystrego chłopca — zauważył sier- enił termat« — T«»f0™ .............. s-s______

^  .  n?,n ■~7
Śoi ^

teć go z sobą
“'1!? wrażenie __________ __ ___

dJ temat: — Jestem pan-j winien wyjaśnienie 
wiedzln. Jeśli już pan o mnie słyszał, to za
prowadzę dochodzenie w sprawie śmierci

^słuShfwa?^ d° wyiaśntenła. że od jednej z osób.

■ 'V
'•errt»si. z tym .. Jednak właśnie w czasie tych czynno-'• -------- -------------— w ^ i7 V** VŁi ;  i + i ł w

w ostatnim okresie życia denatki łączyły was

bliższe stosunki. Dlatego postanowiłem z panem pogawędzić w 
aaaziei zdooycia lakieliś ińfórmac;i, przydatnych do wyjaśnienia 
td e d z f  Jej śmi€rcL Może prayporami pan sobie jakieś jej wy po- 
krb-l ,r ^ r ne CZy wzmianki o osobach czy zdarzeniach,
kto,e mogłyby wzbudzić moje zainteresowanie? — Poszwa urwał 
me powracając spojrzenia od twarzy swego rozmówcy 

Ten najpierw uśmiechnął się 2 lekka, po czym odpowiedział z 
ledwie wyczuwalną nonszalancją:

™fwiąe. spodziewałem się pana odwiedzin właśnie 
diat^ .  z®., ostatnio istotnie łączyły mnie z Teresą zażyłe stesun- 

\ ' otf z. Ide Jes! fn? zaskoczony tymi pytaniami. Natomiast o wie- 
‘,j tradm«j przyjdzie mi zaspokoić pana ciekawość, gdyż po pew
nym czasie i to na poczekaniu nie tak łatwo wyłowić z  parniJi 
treść rozmów, czy też przebieg jakichś nie m a j J S
p rzy czy n ^ sle^ o 1?^0’ Czegos>. c°  chociażby nieznacznie mogłoby P^ yĈ yniG :£te dó lepszego zorientowania pana w ówczesnych kło
potach, czy problemach nieboszczki...

i'CZyłt m- Si  ̂ ze skutkIem przebiegu czasu, miałem jednak na- 
dzieję, z© byc może przypomni pan sobie coś, có mogłoby mnie 
zawteresować. A. jeśli już nie natychmiast, to może p ó ż S g l  
Wówczas prosiłbym o wiadomość. 3

— Ależ oczywiście, panie sierżancie! — rzucił z p-za-euem
TerBe S Q W parnie-ci w“ ystkie chwileioęn.,on  ̂ a Teresą. Mozę istotnie ooś sobie przypomnę a wówczas 

natychmiast sko-rnu-nikuję się z  panem! ' ’ ■

Będę mocno zobowiązany... — mruknął sierżant, wpatrttiac
£  “ * - w

’**•“  -  « * » « « * * - * * *
x w a lim u em ^ ’ spojrzenie w twarzy gospodarza i spytał

— Pan zdaje #ię ją zna? Co pan o niej sądzi?
Owszem, zn&m, jednak dość powierzchown ie...

.,7IaT°? sakoda\ Uized ewentualną rozmową byłoby dobrze dowie- cziec się o mej czegoś bliższego.
^X,.ESwWCZyna nic2? 8°  sobie “  z w a ż y ł  Bacamam tonem przy- 
jatielskięgo zwierzenia — ale nie w  moim typie, więc bliżsi sa» 
sH ^^resow a.em  Ostatnio udało mi się uratować ią z  opre
sji, kiedy zabłądziła szumając grzybów...
- m;5 ste o  uszy, że ma jakąś sympatię. Podobno inżynie
ra Krzemienia, z biura projektów?
łem Tak? ~  r 'UCił obo-tetnie Baczmarą. — Nic o nitm nie słysza-

, ” ,No cóżi  niestety niczego od pana nie zdołałem się dowie- 
„f.tej;:- ■ Ppszwa westchnął z  rozczarowaniem, unosząc się z
miejsca. — Je»u jednak zdoła pan. sobie coś przypomnieć o Tań- 
Sitiej, proszą koniecznie o wiadomość.

— Obiecuję to solennie — Baezmara poszedł za przykładem 
swego gościa wyciągnął k-u niemu na pożegnanie rękę.

Kiedy wkrótce potem sierżant rozważał treść rozmowy doszedł 
w rezultacie do przekonania, że nie odbył jej na próżno "

• • •
Wracała do siebie pod wrażeniem oglądanego właśnie filmu. Lu

bna perypetie miłosne jeśli nie były naiwne, a akcje bez banał- 
nycn schematów’. Właśnie była pod wrażeniem takiego filmu 
więc będąc juz w  domu jeszcze sobie przypominała* niektóre jego 
sceny.

Większą miała ochotę na znalezienie się wreszcie w pościeli niż 
•na ko.ację, dlatego przygotowała tapczan, zmieniła światło żvrgp- 
oo’a na lampkę stojącą na nocnym stoliku, ale mimo senności 
przysiadła jeszcze w fotelu.  ̂ Rano otrzymała list od Oskara, wiec 
teraz wrócjła do niego pamięcią, przypominając sobie z rozmarze
niem jego przepojoną uczuciem treść 1 pocieszająca wiadomość ż.e 
wyłazi ze skóry aby jak najprędzej poorać się z robotą.
. " fd;nak myśl* te rychło zaczęły się plątać, wdzierały się do nich 
jakieś uboczne wą-tikŁ fragmenty zapomnianych wrażeń i obrazów, 
a jednocześnie czuła jak senność coraz bardziej zaciera w niej po
czucie rzeczywistości. Ulegając jej przymknęła oczy i starała' się 
opanować niechęć do wysiłku, by zmienić wygodny fotel na cm- 
vfo pościeli.

Wówczas właśnie pojawił się pod powiekami najpierw mglisty.

blemów sercowych. W pracy at
mosfera trochę nerwowa, ale już 

P . D . K w czwartek wszystko się unon&u-
•cJAKAN —- (21.83—26.04) je* Nieoczekiwana propozycja By-

Już na początku tygodnia znacz- ka bardzo Cię ucieszy, 
na poprawa finansów. Polepszy Ci WAGA »— (23.09—23.10)
to humor i doda sił do dalszego Jesteś ciągle zapracowany. Ma- 
działańia. W sprawach uczucio- ło masz czasu na życie prywąt- 
wych nowy etap. Znajdziesz zro-. me. Skorpion się buntuje i m a  ra- 
zumienie ze strony Strzelca. Sta- cję. Znajdź kilka dni wolnego i 
tej się  ̂ nie urazić, kogoś z do- przeznacz na wspólny odpoczynek, 
niownuków. W sobotę niespodzie- A może trochę popracujesz na 
wany prezent od Byka. działce? Będzie z tego wiele po-

BI’K — (21.84—21.85) żytku. Dobry dzień — środa.
W pracy z m i a n y w  dodatku SKORPION — 24.18—22.11) 

niekóraystńe,' r are"-:nie -“hęda doty- - ;“Zapoaini,j -o  -ura-zaeh - ż  przeszło- 
czyć  ̂ Ciebie Dobrze, że Ci się po- ści. Jeśli Ryba wyciągnie rękę, 
wiodło. Pp4 koniec tygodnia ucię- nie upieraj się przy swoim zda- 
szy Oię wiadomość od Barana, niu. Wiele na tym na pewno z.ys- 
Pomyśl^ o krótkim urlopie z  przy- kasz. W pracy niewielkie zmiany, 
jaciółmi. Znak szczególny — Może otrzymasz awans, albo pre- 
Stązelec. Dobry dzień — czwartek, mię. W sobotę mała uroczystość 

BLIŹNIĘTA — (22.85—21.86) rodzinna. Przygotuj się starannie.
Kłopoty zdrowotne są przej- STRZELEC — (23.11—21.12) 

śc-iowe i nie masz czym się przej- Masz_ trudny problem do roz- 
mować. Może tylko więcej • czasu- .wiązania. Skomplikowałeś go sam 
przebywaj na powietrzu. Trochę 1 nł* 1x121 rsdy. Rozważ wszystkie 
gimnastyki też nie zaszkodzi. W” ?a” i. »»przeciw”, podejmij decy- 
pracy ni» działaj pod wpływem zfe* Niech będzie tylko rozsądna, 
emocji. Na przyszłość przygotuj b°  wie-!e od niej zależy. W piątek 
plan działania i pracuj według spotkasz dawnego przyjaciela, 
harmonogramu. Baran jest Ci Uczcij to, ale bez alkoholu, 
przyjazny. " KOZIOROŻEC — (22.12.—28.81)

RAK — (22.06—22.07) ^}e  tekcev,-,'ż piedomagań zdro-
Już niebawem poprawa sytuacji potnych. Udaj się do lekarza bez 

finansowej. Zorganizuj z tej oka- ^ zgl®du na. l° \ CZy. ma?z . ozas- ?zy  
zji małe spotkanie towarzyskie. m'e* 1 pamiętaj: najważniejsze jest 
Wiele ©3Ób jest Ci przychylnych i ^„S2e zdrowie. # We wtorek otrzy- 
warto, abyś o tym pamiętał. W f  ^prawie tnie-
sobotę ważna rocznica. Kup kwia- tęskni za Tobą.
tek j Złóż życzenia. Niedziele ° d m ^ m a  zaległą korespondencję, 
przeznacz na odrobienie zaległości ODNIK (21.01—28.0*.)
w korespondenci. , pracy wszystko będzie się u-

r pvv n7 o > m i Kładało pomyślnie. Możesz liczyć
Nie b“ " 5r  t^ S s ^ n>co * -« . s t d r i a  " “ s z * * ;bić. W pracy podwyżka i aw ans Z zaciągnięty dług u Raka i 

7 L r  I w  i . ,  f  15?“mi^ J o procencie. W spra-
Ci d k S s t n ł ? S >  ^  wach błogi nastrój. Podczasin«r. . ra? slniejszą cap. tę pracy; sobotniego wieczoru wiele ‘ może 
Kieruj się zdrowym rozsądkiem i sie Wyda-zyć Dobry dzi°ń — ś-o- 
rue podejmuj pochopnie decyzji. Jja.  ̂ y ’ y Si0h*
Poradź się Wodnika, oddanego i R Y B Y _/<>i «<>__
spraw-dzonego przyjaciela. W s,ora- Ni,epotrzebnte den^rwujęL się
Dobry rnak — zm'ia,ny- sprawami, na które nie masz żad- 

- z **' ^  0<Ja*'k' .nego wpływu. Skoncentruj się na
PANNA — (23.08—22.09) tych, k tó re  zależą Wyłącznie od

Samotne Panny mogą liczyć na Ciebie. Już w czwartek zauważysz 
to, że ich pustkę wypełni miła o- pozytywne efekty. W sobotę nieo- 
soba_ spod znaku Raka. Ton ty- czekiwany wydatek. Panna będzie 
ozień przyniesie rozwiązanie pro- Ci przychylna przez cały tydzień.

PORADY PANNY ADY

m *

DALSZY CIĄG NA STR. tp. ^ * - ł * r »  U A l l a  V  1

PRZEDE WSZYSTKIM 
TRZEBA CHCIEĆ...

Ewę poznałem w kawiarni. Z 
natury jestem nieśmiały, ale tak 
się szczęśliwie złożyło, że mój ko
lega zhał ją wcześniej. Z począt
ku nie miałem z Ewą wspólnego UTOŻna przełamać. Trzeba tylke 
języka. Nie mogłem z siebie w y- chcieć. Jeśli będziemy sobie na 
dobyć słowa. Nie liczyłem na wie- co. deień wmawiali, że się wsty- 
le. Sądziłem, że na pewno mnie dizłmy, że się boimy, to sta pewno
wyśmieje. r,,''c',4,r c;° -*—•------

Byłem bardzo ucieszony i za
skoczony. gdy Ewa zaproponowała 
md spotkanie. Rozmawialiśmy ze
sobą na luzie, tak jakbyśmy s;e ći» A  U P I j”7 '■“•i
znali lata. Okazała się wspaniałą znajomość'' z Ewą P ow iSS^^J  
dziewczyną. Ładna i inteligentna przeczytać głównie c h ł S  któ« 
do tego bardzo wrażliwa. Wiele rych trema n;e onuszr-z-  ̂ ' tyth**
! ?  Jesteśmy wyj(dą 2 . założenia, że skoro TobieZ- sobą juz !v,I.'.!! miesięcy. Czy sie t>o \ u " i n r ' t  •,,, , „ . -
będziemy zawsze, tego nie mogę Jedno jest pewne -  “ e “  
eraz powiedzieć. Póki oo razem czy niemożliwych. Ewa okazała

nigdy się jej n ie  pozbędziemy.
, Radek

Od Ady: Dziękuję za list i eie-

cieszymy się żydem...
Do czego zmierzam? Chcę za 

waszym pośrednictwem przekazać 
swoim kolegom, którzy mają kło
poty z nawiązaniem znajomości z 
dziewczynami, że tremę zawsze

się bardzo mądrą dziewczyną. Nie 
przeczę, że nie zauważyła Twojej 
tremy, skoro sama zaproponowała 
spotkanie. W tej chwili ważne 
jest tylko to, że jesteście szczę
śliwi.

TYGODNIK PŁOCKI STR. 7
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PROGRAM I

' 8.00 „Dzień dobry”
2.00 „Wiadomości poranne”
9.10 „Domowe przedszkole”
9.40 „Program dnia”
S;45 „Gotowanie na ekranie”
10.00 „Dynastia5'
10.50 „Gotowanie na ekranie” 

ez. 2
11.03 „Kwadrans na kawę”
11.20 „Gwiazdy estrady” •— 

Hanka Bielicka • • "
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnie 
12.15—18.10 Telewizja SSflufea-

tyjna
12 :15 „Agroszkoła”
12.50 „Alfabet” (4) — film dok. 

dok '/
13 20 Fizyka
13.50 „Co, jak i dlaczego?
14.00 „Chemia”
14.35 „Świadkowie przesźło- 

#ćl” — film.', dok. pród. czech.
t4.55 „Przygody kapitana Re

w o”. -
13.13 „Sezam”
15.20 „Świat chemii” „ ..f ilm  

4ak:
13.00 „Co, jak i dlaczego?”
13.10 „Program dnia”

‘ ‘ 16.15 Dla dzieci „Tik — Tak” 
— Żawadiaka” (6)

.17.03 „Język angielski dla 
dzieci • • y-y-

17.15 „Teleezpress”
17.35 „Królik Bugs przedsta

w ić” • ; •
18.60 „II rosyjska rewolucja”, 

W ;: 4 ■—' film d©:ky prod. ang.
19.00 „Co do grosza”
19.19 Dobranoc — „Mały 

pingwin Pik Pok
19:30 Wiadomości
20.03 „Dynastia” — serial 

prod. USA
21;00 Publicystyczna studio 

Jedynki
§2.15 „Rokendrołer”
22.45 „Wiadomości wieczorne”
23.09 ,;Faroily Album” (19)
23.25 „Siódemka w Jedyne#

• 9il5 .JPoezja ha dobranoc”

PROGRAM II

7.30 „Panorama"
7M  „Rano”
8.00 „Telewizja biznes”
3.15 „Denver — ostatni Dino- 

feaur”
8,40' „Świat kobiet” — maga- 

*yn
9.00 „Program lokalny”

• 9.30 „Rano”
9.40 „P okolenia” — .serial 

prod. USA
16.00 „CNN”
10.15 „Język francuski”

1 10 43 „Teleklinika doktora A- 
eatolHa Kaszpirowskiego”
, Ii.!3 „Raho” '

15.45 „Powitanie”
15.50 „Denver” — ostatni Di

nozaur”
16.15 „Sport” high (4)
1O 30 „panorama”
16.40 „Sposób na starość”
17 05 Przegląd Kronik Filmo

wych ' , :,
17.40 Moja  ̂modlitwa 
18;00 Program lokalny
18.30 „Pod wspólnym da

chem" -  serial prod. frapc.
. 19.00 „Pokolenia’” — serial 

pród USA ••
,19 20 Rozmowy o Rzeczynie- 

pośpólitej
19:30 „Jeżyk angielski (24)

- 30 00 „Wielki -sport” — pu
char amerykański w żeglar
stwie . ' '

20 30 „Vaderaeeum teatroma
na’:'. - ’ -1 ' ; .
. 21 00 Panorama

21.20 Sport
21.40 „Wyspa” — film oby

czajowy prod-. austral.
23,15' „Maraton trzeźwości” 

-24.00 Panorama

8.0(1 „Dzień- dobry”
9.00 Wiadomości poranne 

r 9.10 Domowe przedszkole 
9-40 Program dnia
9.45 „Giełda pracy — giełda 

B sn s”
10.00 „Kobieta za ladą" (2) 
10.43- „Gełda pracy — giełda

•żans” cz. 2
11.00 „Kultura ludowa’
11.43 „Henryk Grynberg w 

matcu 68”
12.00 Wiadómości 
1210 program dnia
12 15 Telewizja Edukacyjna
12.13 „Agroszkoła'’
12.45 „Portret obowiązkowy”
12.40 „Swego nie znacie” 

v 1650 Spotkahia -z. literaturą
14.30 „Telewizyjny Słownik 

Biograficzny”
M4.53 „Honor obywatelski”
1515 „Wielka historia małych

miąst” ż
1S.|5- Uniwersytet Nauczyciel- 

sk .
18-. 10 Program dnia 
16 15 „A v.sta"
17.15 Teleexpress
17.35 „Klinika zdrowego czło

wieka”
18 00 „Bill Cosby show”
18.30 „Encyklopedia II wojny 

św. a.owej
19 00 „Dziesięć minut dla mi

nistra pracy” -r
1915 „Dobranoc” — węgier

skie 'bajlai ludowe 
. t.9 30 Wńad .mości

20 25 Studio sport — elimi
nacje- ollmp: ■ r.k.e W piłce - no
żne? :■-• Polska —' Dama

91 55 ..Reflez”
23:10 i,To nie jest sprawie- 

dl w e ”

99,43 Wladeswelef! wt«®89S®»
23.00 „Daleko od szosy”
0.15 Zdobywczym krokiem

według Michała Zoszczęnki

PROGRAM II

7.30 „Panorama”
7.40 „Rano”
8.00 „Telewizja biznes”
8.15 Serial anim.
8.40 „Świat kobiet”
9.00 „Prograłn lokalny”
9.30 „Rano”
9.40 „Pokolenie”

10.00 „CNN”
10.13 Język niem. (24)
10:45 „Rano”
15.45 „Powitanie”
15.50 Serial anim.
16 15 „Gąlopem”
16.30 Panorama
16.40 „Meandry „architektury”
17.05 „Era nuklearna”
18.00 „Program dnia” ,
18.30 „Allo allo” (19)
19.00 „Pokolenia”
19.20 Wywiad „Dwójki”
19.30 Język ®ng.
20.00 „Drugą strona raju” (4)

ostat. ■ -----' ;
21.00 Panorama
21,25 „Ekspres reporterów”
22.00 „Rewelacja miesiąca” .
23.30 „Portret poza kadrem” 
24 00 Panorama

maszyne-
film dok. 

ty Kto je-

w Polsce”

PROGRAM I

8.00 Dzień dobry
9.00 „Wiadomości poranne”
9.10 „Domowe przedszkole”
9.40 „Prógrąm dnia”
9.45 „Przyjemne z , pożytecz

nym”,
10.00 „Gliniarz i prokurator”
10.50 „Przyjemne z pożytecz

nym” cz. 2
10.05 „Po sześćdziesiątce”
11.35 „Kaliber 19”
12.00 „Wiadomości”
12.10 „Program 'dalia”
12.15 „Telewizja Edukacyjna”
12.15 „Agroszkoła”
12.50 „Wspaniała 

ria” (1)
13.25 „Neapol” —
14.05 „Serce . masz 

dno”
14.25 „Mieszkamy;
14.50 „Zwierzęta świata”
15.15 „Bios znaczy życie”
15.45 „Przez lądy i morza”
16.10 „Program dnia”
16.15 „Kwant”
17.15 „Teleesapress’
17.35 „Magazyn Itatołidki”
18 00 „Sherlock Holmes i dr 

Watson" '4)
18.25 „Zwierzęta Ameryki” (3)
18.55 „Spotkanie z rzeczni

kiem praw obywatelskich”
19.15 Dobranoc — „Dziwny 

świat kota Fileniona”
19.30 „Wiadomości”
20.05 „Gliniarz i prokurator”
21.00 „Pegaz”
25.30 „Tełómuzak”
22.00 „Studio ‘ publicystyczne 

„Jedynki’
22:45' „Wiadomości wieczorne”
23.00 „Inne kino” '■
23.45 „Poezja na dobranoc”

7.30
7.40 
8.00 
8.15

Mana”
8.40 
9.00
9.30
9.40 

10 00 
10 15
10.45
15.45 
15.50

Manaa
16.15
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00 
19.20
19.30 
20 00
20 30
21.00
21.30
21 40 
22.00

lat” —•
23.30 
24.00

PROGRAM II

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

„Swiat kobiet"
„Program- lokalny” 
„Rano”
„Pokolenia” ,
„CNN”
Język ang. (24)
„Rano”
„Powitanie”
„Nowe . przygody He-

„Sport”
„Giełdą” .>
„Reduta”
„Program lokalny” 
„Marc i Sophie” (1) 
„Pokolenia”
„Jaka kónsiytucją” 
Język tran.
„Móto mćx”
„Punkt widzenia” 
„Panorama”
„SpOrt"
„Bez znieczulenia” 
„Kocham cię już tyle 
film- fab. pr. fran. • 

„Teatr jak życie” 
„Panorama”-

PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9.00 „Wiadomości •• poranie”
9.10 „Domowe przedszkole”
Si40 „Program dnia” ,
9.45 „Szkoła dla rodziców” 

cz. 1.
10.00 „Dziedzictwo Gulden- 

bergów” v  ;
10 45 „Szkoła dla • rodziców” 

cz. 2
1100 „Nasi, wasi obcy...”
11.40 „Moja modlitwa”
12.00 „Wiadomości"
12.19 „Program dnia”
12.15 „Telewizja Edukacyjna”
12.15 „Agroszkoła”
12.45 „Ekstra” :
13.25 „Ekb” '
13.40 „ABC ekonomii” (7)
13.50 „Al-Kibla — kierunek

na Mekke” H) : „ ii,-
14.20 „Teleplastikon”
14.40 „Jeśli nie Osfóird — to

co? :v,r . i ,
15.00 „Telewizja Edukacyjna

zaprasza” ' 'i'
15.-20 „PrąWa ' człowieka”
15.40 „Uniwersytet Nauczy

cielski" : ■ ■■' "y: -5'y (■-
16.10 „Program dnia”
16.15 „Ciuchcią”
17.05 „Język ,’fńg. -dla- dzieci” 

'-17'.ł3::„Telee»presś” ■ ;:

: IT.S8
1S.S0

iibergów" (4)
19:30 Dobrano® — „Btsoli”
19.30 „Wiadomości” \

-> 20.03 „Irlandcaycy” (2)
21.00 „polskie Zoo” (pęwt.) 
21113 „StudiÓ publicystyczne

i 21.50 „Szumy, i tUspj ,  ,d ą g i” (7)'. 
. 22,13 R aport”

22.43 „Wiadomości. wi(sęzortl«M
23.00 „Wieczór : kOh.ei©ra” ' i —

1 „Nakarmić kruki’’ —r film fab.
; prod. hisapańskiej ' -..
-j - 0.50 .Poezja na dóbrancc

PROGRAM
7.(M) „Panorama”
7.40 „Rano” '
8.00 „Telewizja

rt

biznes’

• ..

8.13 „Pif i Herkules”
8.40 „świat kobiet”'
9.00 „Program lokalny”
9.40 „Pokoleń,fa” ' ' .

10.00 „CNN"
10 15 Język ang (54)
10.45 „Rano”
13.43 ,iPowitanib”- ,
15.50 „Pif i Herkules”
16.15 „Z kart krakowsk’ego 

archiwum”
i 18.30 „Panorama’’. .

16.40 „Benny Hill”
17.10 „Międzynarodowy dzień 

teatru”
18.00—21,00 Programy regio- 

•" halne”
21.W) „Panorama”
21.30 „Sport”

: 21.40 „Międzynarodowy Dzień 
■Teatru”

22.10 „Próba”
23.30 Kazik Staszewski —■ 

Koncert live (1)
; 24.00 ..Panorama”

0.10 'Koncert live (2)

A
PROGRAM I

'7.23. „Program dnia”.
7.35 „Wszystko o ■ działce”
8.50 „Rynek agro”
9.00 „Wiadomości. pprąnne”

f .1® mS wSSO®
9J3S „5 1© 13”

10.00 „Język ang. dl® dzieci”
10.30 „Wojownicze żółwi* Ni-

«ja” , : ;
: 11.00 „Świątynie : -prrjwody”
: 11,30, ,„W irów ki dąl^ci® i bli
skie’’ ...

12.00 „Wiadomości”
12.10 „Program dnia”
12.13 „Z Polski rodem”
13.00. „Sciśl® jawne”-."..
13.30 „My i świat”
14.00 „Walt Disney przedsta- 

, wja’’:
15.13 „Cby p,. dro-dze nam * 

EWG’ — „Ale”
15.23 „Z archiwum Teatru Te

lewizji — James-Joyce: „Trio 
wg Wygnańców”

16 10 „Studio sport”
17.15 „Teleespress”
17.35 „W , kinie i na kasecie”
18.00 „W 80 dni dookoła świa

ta” (4)
18.45 „Magazyn dla kobiet”
19.00 „Małe wiadomości”
19.10 Dobranoc — , „Wod-

niaczki”
1-9 80 „Wiadomości”
20.00 „Polskie Zoo”
20.20 „Szeregowłe-c Benjamin” 

—. film . fab. prod. USA
,22,10 „Przegląd wydarzeń ty

godnia”-
22:25 „Program rozrywkowy
23.25 „Sportowa sobota”
0,15 „Fandango” — film fab. 

- prod. USA

PROGRAM II

7.30 „Panorama” ,
7.35 .Bellons”
8.00 Halo Dwójka

. • 8.20 „Mała księżniczka”
8.4.5 „Dorn.” . .
9:10 „Publicystyka kultural

na” ' ’
9.40 „Tacy sami”

10.00 „Wspólnotą w kultu
rze"

10.30 „Magazyn przechodnia”
11.00 „PKF”
11.10 Akademia Polskiego 

Filmu „Lunatycy”
13.00 „Zwierzęta świata”
13.30 „Kinoman.h;
14.00 „Wzrockowa lista prze

bojów”
14.30 „Skalpel, i pióro”
15.10 „Sport”
16.00 „Program dnia”
16.05 „Warszawskie Spotkania 

Teatralne”
16.30 „Panorama”
16.40 „Misz — masz”
17.05 „Nędznicy” (4)
18.00 „Program lokalny”
18.30 „Wielka gra”
19.20 „Gość „Dwójki”
19 30 „Akto-zy prowincjc-nal- 

n.”
20.00 „Dang Thai Song” — w 

Warszawie
21.00 „Panoramą”

21 30 „Obrazy, si-owa, dźwięki”
22.10 „Czlowuek z hotelu 

„Ritz” (4) o.st. — serial prod. 
USA

23.00 „Legendy filmu”
24.00 „Panorama”

PROGRAM I

7.55 „Program dnia’
8.09 „Rolnictwo na święcie”
8,15 :„Przystan:ki codziennoś

ci”
8.33 „Notowania"'
9.09 „Teleranek"

, 9.50 „Jeż: ang. dla dzieci’’
9.55 „Kino Teleranka”

11.20 .-..Telewizyjny koncert 
życzeń"

11.50 i.Magazyn Morze”
12 20 „Tydzień”
13.00 Teatr dla dzieci — El- 

źb'eta Zaleska „Palcem na ma
pie”

13 43 W Starym K ino
15.15 „Studio sport”
16.15 „Alfabet komediantów” 
16 33 „Klub samotnych serc”
17.15 „Teleexpress”
17.33 „7 dni — świat"
18.05 „ParadiSe”
19.00 „Wieczorynka” — Walt 

Disney przedstawia: „Nowe 
przygody Kubusia Puchatka"

19.30 „Wiadomości” y
20 05 „Rodzina Straussów” (4)
21 05 „Sportowa niedziela”
21.35 „Hej, szable w dłoń” '1)

— kabaret „Elita"
22 35 „Świat filmu animowa

nego”
23.05 „Wokół wielkiej sceny”

PROGRAM II

7.30 Przegląd tygodnia
8 00 Film dla nieslyszą- 

cych
8.55 „Słowo na niedzielę”
9 00 „Powitanie”
9.10 „Rebusy”
9.30 „Program lokalny”

10.30 „Ulica Sezamkowa”
11.30 „Róbta co chceta”
11.50 „Animals”
12.40 „Podróże w czasie i 

przestrzeni” .
13 30 „Auto”
14.00 „Klub Yuppies?”
14.25 „Młodzieżowa Akademia 

Filmowa’’
25 15 „Sp ęcie”
15.30 Kimo familijne — „Księ

żniczką Kale" (.1)
16.20 Program dnia.
16.30 „Panorama”
16.40 „Do trzech razy sztu

ka”

17.10 JSttłdio sport"
10.10 „Bliżej świata"
19.00 Film dok.
20.00 „100 pytań do...”
21.00 „Panorama"
21.30 Gość ..Dwójki" _  
21.40 „Weekend 

— film fab, pr-jłd.
23.15 „Gw.azdy 

jazzu”
ś«iai0'lV

PROGRAM 1
I

13.30 Wiadomości 
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Daleka od jakiegokolwiek lęku. z ciekawością przyglądnęło  

nowemu stworzeniu, którego dotąd iesacze aió widziała 
jej na myśl, ze Pan musi mieć pod swoja oieczą więcej 
nie znanych jej istot, toteż uległa przede wszystkim zacieka-** ^  

Jeden z owoców drzewa, pod którym leżała,, soadł obok-^^r 
uderzając o trawę. Nie zwróciła jednak n a• to uwagi;, ^
wana żółtymi, nieco skośnymi oczami, które wpatrywałytkozowtot . , pa0
nią nieruchomym spojrzeniem Nie wywoływało ono jednak j<?cr  
strachu, a raczej urzekało rodząc uczucie przyjemnego P°  ̂
nia _

Cielsko odwijał-o się z wolna, z onia i zsuwało coraz 
zaś, coraz ba dziej zaciekawiona czuła jednocześnie nara*1 ■('
podniecenie które sprężyło jej ciało, ale i pozbawiło 0 ° .^ °  
ruchu Za chwilę zaś przygniotło ia do ziemi opadające . 0  
Wcisnęło się pomiędzy kolana i pełzło wyżej, dopóki płask1̂ ,^

iW
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potem coraa bardziej wyraźny zarys twarzy. W ledwie zaznaczo
nym' usmieellu - bielał w niej wąski pasek-zębów, połysk ciemnych 
oczu zdawał się drgać porozumiewawcza przekorą, a śniada skóra 
tchnęła ciepłem życia. Jednocześnie n iby; tchnienie,: cdoszedł ja ci
chy szept:

— Przecież wolisz mnie, kochana... Nieprawda...?
Wstrząśnięta tą zjawą uniosła powieki, ale tę-sam ą twarz na

dal miała przed sobą, wyłaniającą się teraz * mroku zalegającym 
głębię pokoju.

Była to twarz Baczmary!
, Odchyliła się raptowni#' do ty lu ,. jakby w obawie, że zacznie 
się do niej ablizac, a'e ten odruch wystarczył, by wróciło jej .po- 

: czucie rzeczy wistości Obraz zniknął, światło stojącej obok lampy 
jak poprzednio żataczał-o wokoło fotela żółty krąg,. ,ni«e .roasprasza-. 
jąc jednak ciemności reszty pokoju. Przejęta do głębi swoja wizją 
Westchnęła spazmatycznie, usiłując opanować wzburzenie. Wresz- 

,'cię unic^łja się- z fotela -i w p^ świadomie,. .zaczęła się rozbierać. ( 
Potem także odruchowo Zgasiła lampę i wsunęła się pod kołdrę 

naciągając. ją, ;ca. głowę,' jakby w ! poszukiwaniu ochrony przed 
ciemnością pokoju.
-,Dopiero .wówczas: poczęła ulgę i odprężenie. Napięcie i,-strach 

znikły, z wolna dochodziła do równowagi, a wkrótce już sen cał
kowicie; starł jej .świMomości resztki myśli. '

Płaszcjyznę łąki’ pełnią światła oblewał stojący na niebie biały, 
• górejący krąg, sycąc ‘jej jaskrawą zieleń swym złocistym blasikienl. 
Otaczał ją szpaler drzew, których rodzaju nie potrafiła rozeznać. 
Niektóre wydawały się; znane, innych, o dziwnym kształcie liści, 
bądź wiotkich jak tace, bądź wąskich i długich niby palce, nigdy 
dotąd'nie widziała. Granatowe cienie zaległe wśród pni przecinały 
tu f ówdzae promienie światła, a z ich głębi dochodził gwar roz- 
świergotanego ptactwa,, podobny ''nawoływaniom czy waśniom, 
lub może miłosnym wyznaniom... t > y

.; Nagą. .zupełnie leżała w cieniu zwisających nad nią gałęzi;' 
'Czuła pód piecami miękkość trawy, ciepło'opływającego ją po
wietrza ‘ przy jemnie pieściło ciało, a : bcastroskie rozleniwienie po- 
grążafc w';półsenne zamroczenie. ' : ‘ .

Spojrzała w  ‘ górę,' w  gęstwę baldachimu liści, przez które tu i 
ówdzie przedzierały się słoneczne błyski rozjaśniając cienie ich 
'gąszczu, ukazywały wśród nich zarysy zarumienionych owoców 
ze' schylonych pod (łć>h ciężarem gałęzi.

Przyglądając się tym kontrastom świateł i : eiefei; w pewnej 
;chwilijd^trie^ła-'wśród liści jakiś ruch. Rozchylały się to zw ie
rały, ayiięfót&re' z drobniejszych- gałęzi zaczęły się chwiać i ugi
nać, Poznała wkrótce przyczynę tych poruszeń kiedy ujrzała jak 
z pomiędzy cieni wyłania się najpierw płaski, trójkątny łeb. a  za 
r,im..sunąc z konara.na konar pełznie owalne, podobne do długie- 
go ogona oślizłe eielkko pokryte barwnymi plamami. Ostatnim 
skrętem owinęło się wokół pnia, po czym  łeb zaczął z wolna zni
żać *ię, aż. zawisł nad jej głową. .

nie zakołysał się nad jej twarzą Teraz już z bliska w # ;
■się w utkwione w nią, zniewalające oczy i pełen roz 
pysk. który nie wywoływał jednak odrazy, a raczej k u sił’ 
ciągał. _ tfj

Po chwili ze zdumieniem stwierdziła, że ten obraz saWl* fi' 
sprzed oczu, jakby zachodzi .mgłą a w zamian pojawiaja ? co&1 
rysy męskiej twarzy, które stają się coraz wyraźniejsze 1 
bardziej znane. Wkrótce wiedzieła już czyja to twarz i 
skułarne barki z przesuwającymi się pod skóra węzłami ^ 
obejmują jej ramiona To ciężar Baczmary czuła teraz na 5 
to on przywierał do niej, jego ręce błądziły po jei ciele.

Rozkosz pieszczoty rosła, przenikała ją coraz głębiej, u f  
się to pogrążać, to nieść niczym pędząca fala, wznosić eor** 
żej i wyżej, aż do chwili kiedy odmęt zatracenia, w którr^ i ‘ 
pogrążona, z wolna zaczął się uśmierzać, jak gdyby ©wa ^ \ .0 e 
częła się rozpływać ? zamieniać już tylko w ’ łagodne koW' 
Wkrótce i to uczucie minęło Leżała niby delikatnie zloż®**, $  
brzegu, pełna odprężenia i jeszcze z rozłożonymi ram ion^  
już przytomna i świadoma otoczenia ..

d>
Nic się dookoła nie zmieniło, nadal chronił ją cień y

nad nią gałęzi, spomiędzy pobliskich drzew dochodził 
got, jasny blaśik zalewał zieleń rozciągniętej dookoła ła-kl 
jedynie przyjemne odp-ężenie i myśli płynęły wolniej po' 

Obróciła na bok głowę j wówczas ujrzała przed sobą n ^ j p';
stać zbliżającego się ku niej mężczyzny. Wkrótce stanął 
czym nie była zaskoczona, gdyż znała go przecież dobrze. c%  
jak dotąd n ie  zwracała uwagi na jego nagość. UDrzytom0'.̂ *̂ '

niemu rękę.
— Oskarze, skąd się tu wziąłeś? — szepnęła.. —  Chodź. ^  

#ię przy mnie.
Przybyły opadając na kolana, spytał z  uśmiechem:
— Odpoczywasz? Zatem i ja odetchnę... „
Wyciągnął się obok, podkładając ręce pod głowę i dorzuć

co ser.nię; (i*
— Przyjemnie w tym cieniu... Co dotąd robiłaś? Wyg' ^ S ,

zmęczoną. ' , ^
— Bp istotnie jestem. Ale to wina tej białej kuli co 

nami i praży tak m-oc.no.
— N ie słyszałaś głosu naszego Pana? Nie odzywał się? * iy
— Nie! — x-zuciła % raptownym popłochem myśli. — D°ia 

chow ał' milczenie...
Obrócił ku n iej głową z wyrazem zaskoczenia na twarzy*
— Dziwnie to powiedziałaś... Co ci jest? ,*
— Gdyż boję się tego milczenia... Czuję, nie wiem jak 1 

zwać, chyba strach...
— Strach? Nie znałem dotąd tego słowa. Co oznacza?
— I-ja_ iiie  znałam... Nasunęło-mi się samo. Toteż 'nie

go wyjaśnić ani opisać jego sensu. To coś znacznie s i lń ^  
niż niepokój,  ̂ „r<5'

Odwróciła się na bok i spojrzała mu w oczy, rzucając 
nie: ‘

— Przestańmy już o tym. mówić! Mam ochotę na c°
,
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