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TV PŁOCK NADAJE
Po wielu miesiącach przygoto

wań od kwietnia rozpoczyna pra
cę lokalna „Telewizja Płock”. 
Nadajnik o mocy 1 MW umie
szczono na dachu najwyższego 
budynku w Płocku — nowego 
biurowca Biura Projektów. Tam 
też, na najwyższym piętrze pra
cować będzie studio telewizyjne, 
w którym powstaną programy 
telewizji lokalnej.

Ponieważ częstotliwość, na ja
kiej nadawane będą audycje „TV 
Płock”, jest bliska częstotliwo
ści sygnału retransmitującego II 
program ogólnopolski z Sierpca, 
do odbioru wystarczy zwykła an
tena sierpecka. Na kanale 40 (II 
program na 39), dwa razy w ty
godniu, w soboty i wtorki, bę
dziemy mogli podziwiać rodzimą 
twórczość.

A oto program na najbliższy 
ty dzień:

SOBOTA (4.04.92)

6.00 Transmisja jutrzni z Bazy
liki Katedralnej w Płocku

7.00 Kurs komputerowy, semestr 
1. Prowadzi dr Jerzy Wa- 
wszczak

7.30

7.45

8.00

8.20

9.00

9.40

10.00

10.30

10.50

11.00

„Z kamera wśród rad
nych” — Mieczysław Mo
dzelewski
„Wiślanka” niczym zdrój. 
Program publicystyczny o 
otwarciu wytwórni wód 
mineralnych na Rybakach 
Przyszłość to „PC 2000” — 
mówi radny Milewski 
„Szkoła rodzenia”. Naukę 
prowadzi dyr. Lech Księ- 
żakowski
„Bić albo nie być” — wy
wiad z komendantem KWP 
w Płocku insp. Maciejem 
Książkiewiczem 
„Zakopane, Zakopane...” — 
reportaż o urlopie prezy
denta Płocka Andrzeja 
Drętkiewicza
„Bez znieczulenia” — na 
służbę zdrowia narzekają 
dr Badowska, dr Ciska i 
dr Kujawa
„Rzeka Żółta” (1) — Zwią
zki siarki w Wiśle — se
rial popularnonaukowy 
„Edukacja moich marzeń” 
— cotygodniowa pogadan
ka kuratora Andrzeja Gło
wackiego
„Zrób to sam”. Senator Ce

liński demonstruje jak u- 
szyć w domu oryginalne 
jeansy Levi’s 501

11.35 „Business Magazine”, czyli 
jak wzorcowo przeprowa
dzić imprezę — radzą or
ganizatorzy płockiej edycji 
konkursu Miss Mazowsza 
1992

12.00 Hejnał płocki z Zamku 
Książąt Mazowieckich

12.15 „Słodkie ulice”. Horror 
ode. 1 pt. „Pszczela”

13.45 „Oko w oko z dziką przy
rodą”. Po płockim Zoo o- 
prowadza Tadeusz Maria 
Taworski

14.20 „Tylko Manhattan”, czyli 
co się komu opłaca

15.00 „Kompleks szefowej”. Cy
kliczną psychoterapię w 
studiu prowadzi red. Ro
man Góralski

15.45 „Giełda pracy — giełdą 
szans”. Nowe oferty Rejo
nowego Biura Pracy przed
stawia dyr. Piotr Chała

16.30 „G(ł)ąbin pod Płockiem”. 
Reportaż o maszcie w Kon
stantynowie
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CO DALEJ 8 KLASO?
saassssa

OJCIEC NASI?

~ na Pewno wiem, dlaczego przyjechałam da Płocka
ereie ty S j .a HALINA KUNICKA po owacyjnie przyjętym ken- 

ĄPĝ  1 barokowej Muzeum Mazowieckiego.

innyn?;0Si l rczył ar.tyst* kawe aranżacje oraz, a  może prze- 
ien’ ^ ^ 7  Usłys 1 mężczy- do wszystkim, wyczulony na każ-
rn3cj. Sz‘agjer y 2 a wszy przeciw o- dy fałszywy ton osobisty doradca 
go " 'isW  Twoją dłoń i mąż Lucjan Kydryński, nie
k o w  . ktżese> • 55 dziewiąte- wspominając o Jej talencie.

‘wiełt up, 1 * bukietem róż Pan Lucjan jak zawsze dyskret- 
sta?;\ b8riie, ^ era^iwszv siedzące nie i dowcipnie prezentował swo- 
strjj ;b°mkną} to terrory- ją gwiazdę. Nie zapowiadam Tuż
20o przysielak wicher ku e- dużych koncertów — żartował, z 

.°<>Wej ty;5ająe na oczach ilości przeszedłem na jakość. Słvn- 
ri9 t. ^ 0  ży-cii k WTl5, marze- ny ongiś prezenter sopockich fes- 
nicję^^ę było  ̂zobaczyć ra- tiwali, a przede wszystkim miłoś- 
biCie, Wycią ‘̂nal®lrzoe. Halina Ku- nik i znawca muzyki poważnej, o- 

°df°żvłaWSZv do wici- trzymał tym razem brawa za re-
tvn, r^ i a n i ,wdzięcznie kwiaty cytację wiersza Mariana Hemara. 
n:e, pi0sni® wzruszona kon- Tekstów Hemara jest sooro w
„Pr0J Al e na ko- repertuarze Haliny Kunickiej. U- 

»; żartobliwie 
'.dal {|a,. nie umierać”.

tvchCj?a°Wał Kunickiej usaty- ci łza się w 
b a c a J ^ y  uuhiiczność. I r‘i Halina pi;:

słyszeliśmy także wiązankę prze-
... ____1 1  Bbojów z Qui Pro Qo. Publicznoś-

Unickiej usaty- “  ł2a w oku kręciła gdy oa 
ba^^tórgy publiczność. I r‘i Halina przypomniała swój słyń

że L°*aruje * —wrująca wciąż jest zgra- 10u
“ °2ęść ’ • m'°dziieńcza. Tak- lePsz3rmi autorami tekstów i tvmi 

orzeb .̂ Wldc>wni, dla której samymi kompozytorami, z czego 
Ws7,f . bamiJ i„Lączą się' z koleiny- uzbierało się już 10 longplayów, w 

zaś dvm?odoici- Przede 3 z!ote Płvty* byłaby kole iiJ*1* ’ szcL ^ rektorą Tadeusza bieta, gdyby n e .pochwaliła się. ze 
różp0r. ,sSil!weg0. i*  na k-o- teksty pisał dla niei nawet dy-

cza.n or°Dozycie Mu- blomata, obecny ambasador Rze-
Urosi ha,:la tak dużo płne- czypospolitej w Irlandii — Ernest
kon-.a do arokow.a, o k a z a ło B r y l l ,  podobnie jak przed- wojną 
tty4 6rtoWej bierwszei *ceńy hrab1a Tyszkiewicz dla Hanki Or-

*  stolicy wojewódz- do‘nówny słynną „Uliczkę w Ear-
O  o S l y  “ 'O"'*”.
bU UiistrTri w y d eb y -
bozyt '"2 wjsku z fortepia- : — -------* u
liny Wiekt!0. Derfla — kom- 2a'nk<? starTc:h przebojów,
be-' „?un ie k S ° sci wiosenek Ha- wa,ca z „Nocy i dni”.

.*» u.. . ty repertuarzektó-. P iosenek  Ha
^ -U:nLbyl°
?Wor> ^ a m iern ych
**)&£*? go j i ma

rzSCZy 
e p

'^oozvto^bre.>»»^ t0rzy. i t.ak.v« de-

W p :erwszej części recitalu Ha
lina Kunicka przypomniała v/ir-

Obok 
także

.Gwiazdę miłości” i „To . były 
rdekne dni”. „Orkiestry dęte” i 
trochę piosenek z bardzo dobrej 

teksty."-7 I »r12 godzin z życia kobiety”
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i ma styl.

GDZIE JEST MOCZULSKI
?0* Ł ąA-Cj A

an cH A ^  s p o t k a n ia
c Ko S2 2 Kp n A To k ARZEW- 

OKRĘG PLO- 
^ CłMN ttw ,c K ,.) 2  M n:-

czulskiego do mieszkańców mia
sta.

KONFEDERAT OD URODZENIA
-aki * *A,GKA).

było lf,8° Wiecu Poseł Tokarzewski przedstawił
t Pow; ^Ocku p<Tltyczneg° nie swoją sylwetkę polityczną, za- 
^Ohfed -przvi la -̂ czynając od słów, iż jest w KPN
ł‘"  era~j* yiazdu -— J — ---- !—raż jego ro-

ruchem nie-

, qtedo uu &iuw, w. jest
reracji pniif. posłów od urodzenia ponieważ j

Niepodle- dżina związała się z ruchu..........
^iła, -• ^°karzewUv- ieg0 oraZ PodieSł°ściowym od pokoleń. We
^,°ih ke , 17 m a r c i e 8-0’ .spra“ wszystkich dokumentach,, poczy- szanuje uczciwie zarobione boga- 
^ypefoi^Ury pęk półdzielczy nająć od powstań listopadowego ctwo. Na wzmiankę posła o wy-

raturę na sali. Kolejni mówcy 
nie tyle pytali, co wyrażali swo
je poglądy na otaczającą nas 
rzeczywistość. Kpiono z „grubej 
kreski” Unii Demokratycznej: 
Czy tych łobuzów nie należy roz
liczyć ?

Tłum domagał się równego 
rozłożenia kosztów polsjdej bie
dy proporcjonalnie do stanu po
siadania, Tokarzewski odparł, że

zadbał Celiński o szpital płocki. 
Nie zdawał sobie jednak spra-
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"  $łn,*°na s a h T r 1 w szwach. i styczniowego, przewija się na 
?eth ti,’,_ypełniony hall zwisko jego dziadów.f . 11 tłum  1 ^ zwisko jego az iaaow .
■* o ci, ^ ' P rzew aża li św ieższej przeszłości

3V*°sanv ^cno"* nycn Słowach, poseł — jego stryjeczny dziadek 
1 PrzyS2liPrzerzedzonymi założył Związek Walki Zbrojnej,
1 pretoC .2 sieb^o na wiec> przemianowany następnie na Ar- 

rf0 ‘ Wszystkie żale mię Krajową. Słowem — nie- 
> * ą ! ° śc|. P? ° taf 2a^ Gej rze" Podległ 
ProDom-yctl 1 P,C,ent ludzi sfru- dziada.

siwych głowach, poseł

W naj- 
-  dodał

podległościowiec z dziada pra- 
Obecnie KPN jest dla

bitnym kompozytorze Penderec
kim, siwrawy pan z pierwszego 
rzędu kilkakrotnie krzyknął z 
pogardą:

„TO ŻYD”!

Wywołało to aplauz części wi
downi. Kilk’a razy zabrali głos

? rciarCH°,naInieg doWnych rośnie Tokarzewskiego ucieleśnieniem mężczyźni będący pod wpływem 
1^’ie Kpat Wzrostu po- tej właśnie tradycji. Po pobież- alkoholu. Wesołość sali wywoła- 
°B0p Potwierdź. sPołeczeń- ny ...............................................................

1 r«)>,_» . ‘‘alą to WcbaTnilri "Wi•^raza* 4. -------•;—  *vW przedstawieniu poglądów
Płockie lą t0 wskaźniki Konfederacji na sytuację polity- 

spotkanie. czną w kraju, do głosu doszedł

hZ  DOJECHAŁ! ROZGORYCZONY TŁUM.

ło trzykrotne przebudzenie się 
„zmęczonego supermana” z d ru 
giego rzędu, głośno acz niewy
raźnie wołającego: „Dlaczego Mo
czulskiego nie ma, ojca nasze- 
gor

n ^rzew sk \ s.iowacJ'1 po- Początkowo zadawano posłowi Jako dyrektorowi jednego ze
z ii ’ Ze z n P°łn ôrmował konkretne pytEinia typu: Co prze- stołecznych szpitali zarzucono 

ęiig, Pr°f- Zbignj Wo<̂ u sP°tka- ciętny Polak zyskał na demokra- Tokarzewskiemu, że powinien 
V5 Pr?Przvvvódcaew^ m B^zeziń- cji? (odpowiedź: Na razie tylko dbać również o szpitale w swoim 
v̂ 62j , p edzie d l ^ oafeaeracji wolność słowa i przekonań.), okręgu wyborczym. Skarżono się 
*Ulskr< °d razu .Płocka. Zapo- bądź: Kiedy w Polsce będzie le- na senatora Struzika, który wg 

łfietri! °d\vierl 26 Leszek Mo- piej? Tokarzewski tłumaczył, że jednego z mówców „zwolni wszy‘ąia .UU. r- "21 Dłnr-r*7-.« „„ _: __ieii1’ W ia d ^  .Płocczan w może odpowiadać jedynie za po 
ZavVodu -a wywo- słów z Klubu KPN, których v

- stkich, lekarzy, pielęgniarki i po- 
w wyrzuca ich ze szpitala”.

* Sali ^ ł^o  k ili 'VSrp^ tłumów. Sejmie zasiada zaledwie 51. Pre- Tokarzewski usłyszał w koń- 
ĉhaij P°zostalj ^  0S°^ wyszł° tensje radzi kierować do pozo- cu, że: „Senator Celiński o nas 

1 °dczytane Z ^WaS3 wy- stałej części parlamentu. Taka dba, a pan co?”. Poseł zdobył 
go listu L. Mo- odpowiedź podwyższyła tempe- się jedynie na pytanie o to, jak

^ fz y  pamiętają państwo u- 
^  biegioroczne przepychanki 

w LO im. Jagiełły? 90 o- 
śmioklasistów mimo zdanych e- 
gzaminów wstępnych nie zostało 
przyjętych z braku miejsc. Na 
stworzenie dodatkowych klas nie 
pozwoliły, niestety, warunki lo
kalowe.

Aby uniknąć podobnej sytuacji, 
w tym roku Kuratorium Oświa
ty zwiększyło ilość oddziałów w 
III LO o jeden lub dwa, w za
leżności od potrzeb. Ponadto w 
Zespole Szkół Zawodowych nr 5 
przy ulicy Padlewskiego utwo
rzone zostaną dwie klasy liceal
ne pod patronatem „Jagiellonki” 
Takie przyszywane do szkoły za
wodowej klasy nie są rozwiąza
niem rewelacyjnym. Może ośmio
klasiści będą odmiennego zda
nia...

W Kutnie rozszerzono bazę li
cealną na podobnej zasadzie: o 
2 oddziały w ZSZ nr 1 i o 1 od
dział w ZSZ nr 2.

Do wyboru przez potencjalnych 
licealistów są jeszcze szkoły pry
watne — 4 w Płocku i i spo
łeczna w Małej Wsi.

W tym roku duży nacisk kła
dzie się na stopniowe przeorga
nizowanie oświaty średniego 
szczebla w kierunku szkoły o- 
gólnokształcącej Ostateczne
wdrożenie tej koncepcji nastąpi 
nie wcześniej niż w roku szkol
nym 1994/95, ale przymiarki za
czynają się już teraz.

Nowe kierunki nauczania wpro
wadzane w tym roku najlepiej 
obrazują, w którą stronę idą 
zmiany. Na przykład renowator 
zabytków architektonicznych * w 
Zespole Szkół Budowlanych nr 
1 w Płocku będzie rodzajem 4- 
-letniego liceum zawodowego. 
Zatem odejście od krótkiego 
kształcenia specjalistycznego w 
stronę głębszej i szerszej wiedzy, 
z możliwością uzyskania matury.

Obok renowatora zabytków 
najciekawszym nowym kierun
kiem jest hotelarz, dokładnie te
chnik hotelarstwa (nauka 5-let-

nia). Dwie takie klasy utworzo
ne zostaną w ZSZ nr 1 („Eko
nomik”) w Płocku, jedna w ZSZ 
nr 2 w Kutnie. Kierunek bardzo 
ciekawy, z nauką dwóch języ
ków zachodnich. Nic dziwnego, 
że zainteresowanie nim jest bar
dzo duże.

Nowymi specjalnościami w 
technikach są również: technik 
elektronik w ZSZ MZRiP w Pło
cku, w ZSZ w Kutnie i konty
nuowany w Żychlinie; technik 
technologii drewna w ZSZ nr 5 
w Płocku i technik technologii 
żywności, w Płocku w ZSZ nr 
6 — przetwórstwo mięsa, w- ZSZ 
nr 2 w Kutnie — przetwórstwo 
mleka i chłodnictwo.

Sporo emocji wywołał w ubie
głym roku nowy kierunek wiej
skie gospodarstwo domowe w 
Wyszogrodzie. Spodziewano się 
tłumów chętnych na wykwalifi
kowane pomoce domowe. Okaza
ło się jednak, że kierunek jest 
kosztowany od strony organiza
cyjnej — wymaga zajęć specja
listycznych z zakresu gastrono
mii, krawiectwa, opieki medycz
nej i paru jeszcze, a zaintere
sowanie nim jest całkiem umiar
kowane. Dziewczyny nie garną 
się do roli wykwalifikowanej go
sposi, a jeśli już to uważają, że 
ich własne kwalifikacje w zu
pełności wystarczą.

€0 jeszcze atrakcyjnego cze
ka absolwentów szkół 
podstawowych?

Dla dziewcząt takie kierunki 
jak: pracownik biurowy i pra
cownik administracyjno-księgo- 
wy w Społecznym Liceum Zawo
dowym w Płocku, dokumentacja 
budowlana w ZSB n r 2 w Pło
cku i ZSZ w Gostyninie, finan
se i rachunkowość w ZSZ nr 1 
wr Płocku, ZSZ nr 3 w Kutnie, 
ZSZ nr 2 w Sierpcu i ZSZ nr 2 
w Łęczycy. Sporo miejsc, ale 
wszelkie kierunki ekonomiczne 
mają nadal duże powodzenie. 
Popularne są nadal krawiectwo
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OWACJE I RÓŻE 
dŁA PAKI HALINY CHŁOPCY CHCĄ BYĆ KIEROWCAMI, 

DZIEWCZĘTA —  FRYZJERKAMI
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BLASKI I CIENIE 
POLITYKI REGIONALNEJ

W ojewoda płocki — Jerzy 
Wawszczak na konferencji 
prasowej 18 marca zapo

wiedział cykliczną prezentację 
pracy poszczególnych wydziałów 
Urzędu Wojewódzkiego. — Niech 
odpowiedzialni merytorycznie dy
rektorzy sami tłumaczą się przed 
państwem — powiedział do wy
jątkowo licznie zebranych dzien
nikarzy. Jako pierwszy rozma
wiał z prasą szef Wydziału Po
lityki Regionalnej — Iwo Betke.

Zwracał uwagę na trudności z 
przyjęciem stabilnej koncepcji 
rozwoju regionu przy "permanen
tnym braku pieniędzy i niepew
ności, co do ich otrzymania. Po
lityka regionalna w tej sytuacji 
staje się raczej polityką dziele
nia biedy. Wojewoda swoje sta

rania skupia na zapewnieniu 
ciągłego funkcjonowania dziedzin 
takich jak: opieka społeczna, 
zdrowie, oświata. Ofiarą trud
nych wyborów padają najczęś
ciej inwestycje, melioracje i in
ne. Odkąd projekt budżetu mu
si zaakceptować Sejmik Samo
rządowy, coraz trudniej jest in
westować w Płocku. W ubie
głym roku ogromne wzburzenie 
delegatów wywołało przeznacze
nie kilkunastu milionów złotych 
na poszerzenie ulicy Wyszogrodz
kiej.

Działalność samorządu spraw
dziła się w dziedzinie wodocią- 
gowania wsi. Do każdej złotów
ki, czyli 9 mld z budżetu woje
wódzkiego, gminy dołożyły 2,5 
złotego. Środki te pochodziły za

równo z zasobów własnych gmin, 
jak i prywatnych środków mie
szkańców.

Obecnie podobna szansa współ
pracy rysuje się w inwestycji 
gazyfikacji przewodowej wsi. W 
tym roku powstanie nitka gazo
ciągu wiodąca od Zgierza do Ku
tna. — Po drodze jest też Łę
czyca — podkreślił dyrektor Bet
ke, odpowiadając na zarzut 
dziennikarza „Ziemi Łęczyckiej” 
o zbytnim faworyzowaniu Pło
cka.

Wojewodowie oczekują na | 
przyjęcie przez Sejm projektu j 
budżetu na rok 1992. Zadłużenie 
w stosunku do prowizorium już 
jest ogromne, w samej płockiej j 
służbie zdrowia sięga 15 mld | 
złotych.

MGJ

LIKWIDACJA CZY REFORMA?

DZIEŃ LEGIONOWY W PŁOCKU
Jak zapisały kroniki, w dniu 

8 kwietnia 1915 roku oddział 
płockich ochotników, głównie u- 
czniów gimnazjalnych pod do
wództwem ppor. Relidzyńskiego 
przez Włocławek i Łódź wyru
szył do kadry legionów w Ra
domsku w następującym składzie; 
Adamkowski, Icek Altman, Wła
dysław Broniewski, Czesław Bo- 
szko, Gustaw Benken, Feliks 
Celmer, Eugeniusz Chodalski, 
Stanisław Chibiński, Stanisław i 
Władysław Iwaniccy, Leon Ikier, 
Dionizy Kowalski, Księżak, Wła
dysław Kowalski, Jan Mariań
ski, Jan Olbelfeld, Stanisław O- 
fenkowski, Cyprian Paczkowski, 
Stanisław Parzyński, Stefan Pa
kulski, Józef Rutkowski, Leopold

Szyfer, Piotr Szafrański, Kon
stanty Tomczyk,. Edward Zieliń
ski.

O nich pisał Broniewski w 
„Pamiętniku”, z przykrością pod
kreślając ówczesne reakcje spo
łeczeństwa’ płockiego: „Omal ka
mieniami za nami nie ciskano. 
Wyklęci byliśmy w opinii pu
blicznej”. Dla uczczenia pamięci 
tamtych bohaterskich dni Płoc
ki Związek Piłsudczyków orga
nizuje w dniu 10 kwietnia wiel
ki marsz młodzieży do Łącka, 
połączony z zawodami sportowo- 
-obronnymi.

Jak  nas poinformował prezes 
Jerzy Kejna, w marszu wezmą 
udział delegacje głównie młodzie
ży szkół ponadpodstawowych i

starsze klasy podstawówek. Na 
mecie w Łącku uczestnicy Dnia 
Legionowego wezmą udział w 
patriotycznej uroczystości przygo_ 
towanej przez samorząd gminy, 
W miejscu, gdzie przed wojną 
stał pomnik marszałka, wmuro
wany zostanie kamień z pamią
tkową tablicą. Patronat honoro
wy nad uroczystością objęli wo
jewoda płocki Jerzy Wawszczak 
i kurator oświaty i wychowania 
Andrzej Głowacki.

Płoccy piłsudczycy zwracają 
się za naszym pośrednictwem do 
rodzin, bliskich i krewnych 
członków tamtego oddziału, by 
także wzięli udział w marszu.

0)

MOST CZEKA NA PIENIĄDZE!
O zagrożeniu zdrowia i życia 

ludzkiego, o konieczności na
tychmiastowego remontu mostu 
na Wiśle w Płocku wciąż wspo
minają ważne i kompetentne o- 
soby. Ale — z prozaicznej przy
czyny braku pieniędzy — koń
czy się to zwykle na pobożnych 
życzeniach. Czy wymierny efekt 
finansowy przyniesie kolejna ini
cjatywa — powołanie Społeczne
go Komitetu Narodowego Fun
duszu Ochrony Środowiska „Ra
tunek dla Płocka”? Jego celem 
jest powszechna zbiórka pienię
dzy na wykonanie tymczasowej 
przeprawy • zastępczej, umożli
wiającej remont w pełnym za
kresie mostu kolejowo-drogowe- 
go im. Józefa Piłsudskiego (nie
zbędna m.in. całkowita wymiana 
płyty jezdnej).

Przeprowadzone ekspertyzy 
przez wysokiej klasy specjali
stów wskazują wyraźnie, że każ
de opóźnienie remontu może być 
przyczyną tragedii i wyłączenia 
mostu z eksploatacji. Koszty a~

warii przeniesione zostaną wów- 
czas nie tylko na państwo i bud
żet lokalny, ale również na wszy
stkich mieszkańców miasta i wo
jewództwa, niezależnie od tego, 
w jakim stopniu są użytkowni
kami mostu. Tylko przejazd do 
lewobrzeżnej części miasta wy
magać będzie wówczas nadłoże
nia około 80—100 km, czego mo
gliśmy doświadczyć w 1982 r.

Jest rzeczą pewną, że aktual
nie brak środków na budowę 
przeprawy tymczasowej — tej 
na wzór mostu „Syreny” w War
szawie — jak i na remont mo
stu. Bez pomocy społeczeństwa 
tkwić będziemy w niepewności 
obserwując dekapitalizację obie
ktu, którego odbudowa może 
trwać latami. Apelujemy o wpła
ty, dzięki którym Płock zyska 
drugą przeprawę. Jej istnienie 
w znaczny sposób poprawi stan 
bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta w przypadku ewentual
nych katastrof i klęsk żywioło
wych.

Prosimy o zbiorowy udział w 
tym przedsięwzięciu i przekazy
wanie darowizn na konto:

NFOS W PŁOCKU „MOST” 
PBG O/Płock 346007-27919-181-62 

Aktualne przepisy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
i prawnych przewidują możli
wość odejmowania od dochodu 
przed opodatkowaniem kwot do 
wysokości 10 proc. dochodu na 
cel szeroko pojętej ochrony śro
dowiska., Powyższy tryb pomniej
szenia dochodu o przekazywanie 
z tego tytułu darowizny został 
uzgodniony z Izbą • Skarbową w 
Placku.

Wpłaty darczyńców powyżej 
kwoty 5 min zł zostaną potwier
dzone dodatkowo specjalnym do
kumentem — piszą członkowie 
komitetu. Społeczny Komitet „Ra
tunek dla Płocka” zbiera się w 
każdy poniedziałek o godz. 16.13 
w ogrodzie zoologicznym.

MGJ
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POLICYJNEJ KRONIKI
POŻAR

W nocy z 10 na 1 marca w 
miejscowości Uniejewo, gm. Bru
dzeń, z nieustalonych przyczyn za
istniał w gospodarstwie Adama G. 
pożar. Spaleniu uległ garaż, kom
bajn, samochód Tarpan, inne ma
szyny oraz 11 ton zboża. Sumę 
strat oszacowano na 500 min zł, 
tylko dziwny się wydaje fakt, Ż3 
o zdarzeniu zgłoszono dopiero 20 
bm. już po uprzątnięciu pogorzeli
ska. Dochodzenie w tej sprawie 
prowadzi KP Stara Biała.

Równie pokaźną sumę — 200 min 
zł, stracił 19 marca właściciel pie
czarkarni w Ciołkowie, gm. Ra
dża owo Lech R. Zwarcie w insta
lacji elektrycznej spowodowało po
żar budynku pieczarkarni a także 

wyposażenia.

OSZUKANA
..a wyroby z tombaku i to je

szcze po okazyjnej cenie — 350 
tys. złotych dała się nabrać mie
szkanką Topoli Szlacheckiej, gm. 
Łęczyca. Jadwiga M. W dniu 16 
marca zakupiła bowiem obrączkę i 
męski sygnet od dwóch nieznanych 
kobieta podaiących się za obywa
telki Turcji Sprawą zajęła się 
KMP w Łęczycy.

NIEPARLAMENTARNE..

Takimi słowami będący pod 
wpływem alkoholu Janusz R. znie
ważył pełniącego służbę funkcjo
nariusza policji Sławomira R. Zda
rzenie miało miejsce 17 marca na 
ulicy Ozorkowskie Przedmieście w 
Łęczycy.

W POCIĄGU
W tym samym dniu na stacji 

PKP w Sierpcu w przedziale po
ciągu osobowego relacji Gdynia — 
Łódź 18-letni mieszkaniec Gdyni 
Roman Z. pobiwszy Andrzeja T 
skradł mu 230 tys. zł oraz zegarek 
wartości 100 tys. zł. Sprawcę za

trzymano do dyspozycji Prokuratu
ry Rejonowej w Sierpcu. Niestety, 
ze skradzionych pieniędzy udało się 
odzyskać 20 tys. zł i zegarek.

ROZBOJ

Trzech zamaskowanych mężczyzn 
wtargnęło 1S marca w nocy dc* 
mieszkania) 63-letniej Jadwigi Z. 
przy ulicy Narutowicza w Żychli
nie. Nietrudno było chyba odebrać 
staruszce łup w postaci 1 ml a zł, 
36 wyprawionych skór t  nutrii, a 
także radio CB. Straty oszacowano 
ńa min zł.

ZNALEZIONO ZWŁOKI

W Kanigowie, gm. Bodzanów, 
znaleziono 18 marca zwłoki 52- 
letniego Jana W., który zmarł na 
ciągniku.

Wszystkim znajomym, kolegom oraz Przyjacio- A 
łom ktorźy towarzyszyli w ostatniej drodze 

mojemu Mężowi
Ś .P

Stanisławowi SKORUPIE
n a/ udzielili mi pomocy w tych ciężkich 

t hwiłach,wyrazy wdzięczności
składa ŻONA
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W poniedziałek 23 marca, w 
siedzibie Sejmiku Samorządowe
go odbyło się spotkanie, mające 
na celu wypracowanie nowego 
modelu funkcjonowania Woje
wódzkiej Kolumny Transportu 
Sanitarnego. Uczestniczyli w nim 
m.in. dyrektorzy Rejonowych Ze
społów Opieki Zdrowotnej, głó
wny lekarz wojewódzki — Krzy
sztof Hortyński, dyrektor WKTS 
— Kajetan Górzyński, przedsta
wiciele związków zawodowych 
Gościem był senator Jan Stru
zik.

Znany jest wszystkim apel wo
jewody płockiego o tragicznej 
sytuacji służby zdrowia w woje
wództwie. Sytuacja taka zmusza 
do szukania rozwiązań, mają
cych na celu reformowanie i u- 
sprawnianie jednostek powiąza
nych bezpośrednio z lecznictwem 
W związku z tym powstał pro
jekt rozwiązania WKTS i pod
porządkowania transportu sani
tarnego poszczególnym ZOZ. 
Pracownicy obawiają się redukcji 
etatów i zmniejszenia zarobków 
Dyrektor WKTS przytoczył szereg 
argumentów przemawiających za 
tym, żeby wszystko pozostawić 
w nie zmienionej formie. Jednym 
z nich była kwestia centralnej 
bazy naprawczej, która uległa
by likwidacji w przypadku roz

PREZYDENT
ZAPRASZA

BIZNESMENÓW
Mamy wreszcie elegancki fol

der o Płocku, pomyślany jako 
wizytówka miasta dla zachod
nich inwestorów. Lament z po
wodu braku takiego wydawnic
twa, choćby skromnego, od ro
ku co najmniej płynął z płoc
kiego Ratusza. Przyniósł efekt 
wymierny w postaci kolorowej, 
ośmiostronicowej broszury, ze 
zdjęciami i tekstem w jęzjdcu 
angielskim. Dominuje jednak 
właściwie reklama: firmy Levi 
Strauss Poland Ltd. Ta najważ
niejsza, mająca przyciągać uwa
gę światowego biznesu.

— Chcemy zaprezentować Wam 
jedno z najstarszych miast — 
Płock, usytuowane w Polsce cen
tralnej. Jego kulturalne i eko
nomiczne osiągnięcia są barcjzo 
dobrze : nane w kraju i za g ra
nicą. Pjbck jest także miastem 
przemysłowym i posiada korzy
stne warunki dla rozwoju han
dlu i przemysłu. Mieści się tu 
wiele przedsiębiorstw reprezen
tujących przemysł petrochemicz
ny, stoczniowy, tekstylny, prze
twórstwo rolno-spożywcze i in. 
Płock gotów jest do podjęcia 
współpracy w każdej dziedzinie 
działalności. Płock daje okazję 
do zrobienia bardzo dobrego in
teresu.

Możesz być pewien sukcesu w 
Płocku!!! — tak na wstępie pu
blikacji przedstawia miasto pre
zydent Andrzej Drętkiewicz, 
czyli City Major.

Folder zawiera podstawowe in
formacje o historii, ekonomice 
(przemysł, gospodarka, system 
bankowy i informacyjny) i kul
turze miasta. Zamyka go map
ka kraju, w której Płock ozna
czony jest prawie jak stolica 
Polski. Czego nie robi się dla 
reklamy?

MGJ

wiązania. Druga strona, czyli dy
rektorzy rejonowych ZOZ rów
nież nie pozostawali w tyle. Zda
niem zastępcy dyrektora ZOZ w 
Płocku, odwlekanie decyzji przy
nosi straty około 760 min zł 
miesięcznie. Uważa ón, że obe
cnie karetki nie są optymalnie 
wykorzystane, w przypadku po
działu pod poszczególne placów
ki, mogłyby przejąć jeszcze wie
le innych funkcji. Według niego 
każdy samochód musi przejeż
dżać w miesiącu około 8000 km, 
żeby można’ było mówić o ra
cjonalnym wykorzystaniu.

Kompletnie chybionym posu
nięciem ze strony WKTS był je
go zdaniem, zakup dwóch sa
mochodów Volvo z przeznacze
niem na karetki reanimacyjne. 
W tych pojazdach nie ma po 
prostu możliwości zainstalowania 
specjalistycznego sprzętu,

Dyrektorzy zwracali również 
uwagę na takie niedociągnięcia, 
jak używanie jednostek kolum-

ny transportu do w y jazdo' 'a 
watnych. Na przykład ^
karetki z Drobina dojeżdz ^  
codziennie z Sierpca, gu’yZ 
zamieszkuje. .j0\va?

Senator Jan Struzik uS_ n 
pogodzić zwaśnione str< 
znaczając jednak, że w 
falnej sytuacji budżetowej 
ne bolesne eięcia są n‘e® 
ne. Dlatego też kilka1*, 
zwracał się do pracom g0. 
WKTS z pytaniem, czy są 
towi do kompromisu? * , jęo'

Na zakończenie spotkań1 ,g. 
misja Zdrowia i Opieki ggę 
cznej Sejmiku Samorząd* u- 
zajęła stanowisko, w kto1?. ^  
waża za zasadne wystąpLjjjetf1 
wojewody płockiego z wnIeSpolu’ 
o powołanie roboczego z vpra* 
którego zadaniem byłoby 2̂1U 
cowanie optymalnego gZcZe' 
transportu sanitarnego, ze 
gólnym uwzględnieńiem a ^ 
społecznego i ekonomicznie#!

TOMASZ S Z A T K A

urn

KOMUNIKATY
POLICJI

W dniu 4 marca 1992 roku ok, 
godz. 20 w Płocku na ulicy Gie- 
rzyńskiego, w pobliżu torów ko
lejowych, miał miejsce wypadek 
drogowy, w którym kierujący sa
mochodem nieustalonej marki 
(prawdopodobnie fiatem 125p) po
trącił dwie 14-letnie dziewczynki 
idące z psem na spacer. Doznały 
one obnażeń ciała a kierowca od
lali! się z miejsca wypadku nie 
udzielając im pomocy. Wydział 
Ruchu Drogowego KWP w Płoc
ku prosi o kontakt osobisty lub 
telefoniczny wszystkich świadkóiv 
tego .wypadku (ul. 1 Maja 3/5, 
pokój nr 122, pawilon, tel. 256-01 
we w. 228).

Komenda Rejonowa Policji w 
Płocku zwraca się do wszystkich 
osób, które były świadkami na
padu rabunkowego na kantor wy
miany walut przy ulicy Bielskiej 
30/4 w Płocku w dniu 24 stycz
nia 1992 r. około godz. 8, z proś
bą o zgłoszenie się do KRP, po
kój 212 łub 110, telefon 220-21 w 
210 i 12. Z dotychczasowych u- 
staleń wynika, że w napadzie bra
ło udział dwóch sprawców. Na 
twarzach mieli pończochy, na gło
wach czapki narciarki. (kaz)

mmErm’

ZUS in f o r m u je
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 111 

Ż3 przeprowadzi waloryzację emerytur i rent w kwietn1 
terminach płatności. r

Waloryzacja następuje od 1 kwietnia 1992 roku. Wrs ,Re
waloryzacji wynoszący 114,98 proc. ustalony został przez P ^  r* 
lenie kwoty przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 1 ^  r* 
przez kwotę takiego wynagrodzenia za III kwartał 1 
(2.045.000 zł: 1.778,589 zł). brui*

Waloryzacji dokonuje się mnożąc ustalony w wyniku ^o- 
towienia świadczeń wskaźnik wysokości świadczenia Prze!L>zeiUa 
tę 2.426.000 zł, którą stanowi kwmta przeciętnego wynagr00 
w IV kwartale 1991 r. (2.045.000 zł) po jej ubruttowienid-^o- 

Od 1 kwietnia 1992 roku kwoty najniższych świadczeń 
sza: ■ 4 - I 1 11

849.100 zł — emerytura, renta inwalidzka dla inwalidy 
grupy oraz renta rodzinna,

655.100 zł — renta inwalidzka dla inwalidy III grupy- teK 
Dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki i doda ^ tnja

tajne nauczanie oi^az dodatek dla sieroty zupełnej od 1 *
1992 roku wynosi 242.600 zł miesięcznie. . W

Zasiłek pogrzebowy w wysokości maksymalnej wyno® 
dnia 1 kwietnia 1992 roku — 4.852.000 zL 

Szczegółowych informacji udzielają placówki ZUS: 
w Płocku, ol. Dąbrowskiego 1, pokój nr 104, telefon 

do 29, wew. 17,
\v Kutnie, ul. al. ZHP nr 8, telefon: 335-67, 472-84, 
w Sierpcu, plac Kardynała Wyszyńskiego 16, telefon

290'^ ’

• 47-3(1'

ELEGANCKI „MARIEL 
PRZY UL. TUMSKIEJ

7*

W Płocku przybył jeszcze je
den wytworny lokal handlowy. 
Mieści się przy ul. Tumskiej, vis 
a vis „Ai’gentum”, po dawniej
szym „Modraczku”. Nowocześnie 
urządzone wnętrze z dominacją 
bieli, marmurowe akcenty, dużo 
szkła i metalu (dzieło firmy bra
ci Krupińskich), a przede wszy
stkim oferowany towar powinny 
przyciągnąć elegancką klientelę. 
Z grubymi portfelami, ale nie 
tylko. Jak powiedziały „Tygod
nikowi” właścicielki salonu — 
Elżbieta Bandurska i Maryla 
Krupińska — marże na towary 
są niewysokie — w granicach

Nowe polskie 
telewizory kolorowe *

za 2,8 min!
^Super anteny
f e i  Sklep RTV 
w Płock, ul. 1 Maja ts§ 

Pawilon 31 /Manhattan/ 
- Dostawa do domu!

004524

m

17—20 proc. i przy najmu 
pierwszym okresie panie **. jjiź' 
mierzają ich zmieniać. ^a 0je 5 
bieta ma już doświadcz0 ^  
prowadzeniu tego typu Pj? ^ 0 
— jest właścicielką 
„Rewexu”. Dla pani 
prawdziwy debiut. .

Na parterze znajduje slljin 
sko z obuwiem — daĄ1̂  0rf 
męskim, w drugiej części piś' 
ginalna odzież dla pań. 1 
trze duże stoisko dla » 
czonych panów” — jak t0 
nie ujęła pani Elżbieta, . j #  
je firma „Boss”, ba^c^j. i 
świat dla młodzieży i ** 
bielizną. a f

„Myślę, że jest to sklep sjtfO 
ziomie wielkich miast 
mnie oceniła Elżbieta Ban0 b 
witając 19 marca przyby 
otwarcie gości. — Chcif11̂  d0' 
aby każdy klient czuł siC 
brze i był sympatyczni0 
żony”. _ spt0'

Właścicielki zamierzają ̂  o' 
wadzać najlepszą, mark0 
dzież, np. kolekcję Be . # 
cley, wszystko w kró tkyp0 ' 
riach (jedwabne kostium) 
min zł już wisiały na Vupó' 
kach). Zatem udanych z3 L  K  
w „Marielu”, którego 
łatwo się domyślić, jest ^
lacją imion dwóch prze 
czych pan. at>)

W związku z przygotowywanym 
■- % wydaniem świątecznym 

® "Tygodnika Płockiego", 
który ukaże się w kioskach 

" 14 kwietnia br.. informujemy a
w  wszystkich zainteresowanych, że %  

ogłoszenia do tego numeru będą * 
przyjmowane do dnia 8 kwietnia br

Zapraszamy
do Biura Ogłoszeń "TP".

y . - ..................................... ...
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W Wygłosił krótki

’ ,  EWG

watnej w łasności, a w  każdym razie 
własności niepaństwowej: komunal
nej, spółdzielczej itp. — tak przewi
duje Adam Glapiński.

,.— Z bankiem jest jak z kobietą -  
może dać kredyt albo nie dać tego 
kredytu”. — Minister kilkakrotnie 
m ówił o konieczności reform y syste
mu bankowego w  Polsce Nie ob ie
cyw ał natomiast tanich kredytów — 
to w odpowiedzi na pytania biznes
m enów (panów: Popielskiego i Ma 
kow skiego). Nie może być nisko o . 
procentowanych kredytów, gdy 
stopa inflacji jest w ysoka. Zapowie 
dział natom iast kredyty preferencyj
ne dla niektórych dziedzin, przede 
w szystkim  stref o w ysokim  bezrobo 
ciu, budownictwa m ieszkaniowego i 
na prom ocje eksportu. Rząd ma za
miar prywatyzować centrale handlu 
zagranicznego i pieniądze uzyskiwa  
n e ze sprzedaży przeznaczyć na pro 
eksportowe linie kredytowe. Pienią
dze na działania antyrecesyjne m u
szą także pochodzić, niestety, z ogra
niczenia konsum peii. Stad planową- 
ne podwyżki urealniające koszty e- 
nergii, wzrost czynszów w  lokalach  
kw aterunkow ych i in.

•SSES"’" *»r Unister
krótki piu-

Cz3ł od itCycb lud • ac . szczególnie towar, n ie będzie mógł się tłum aczyć, czl 
Zz3du 2rS na nr biznesu. Za- że nie w iedział o niepłaceniu ceł i des 
oążąCy ri°oiła gabin +Ŝ ’ kt°ra z tego podatku. Ten system  wejdzie w ży- -sł ” 
prz0dnik5 ° drzuoon(I »ciem ńiaków” , cie prawdopodobnie od l lipca. Rząd I

Mamy n iew iele czasu. .Teśli u 
Polaków  zginie poczucie sensu prze
mian, to autorytet dem okracji zo
stanie zastawiony potrzebą silnego  
człowieka. Nie ma dotąd m asowych, 

strukcyjnych strajków. Społeczeń
stwo jest bardzo dojrzałe, ten  spo
kój jest im ponujący. Sami musimy

raz inten'V: s twor?> 0siągnięć po- proponuje od zaraz wprowadzenie zacząć to cenić. Jeśli ten  rok bę- 
9aWczeg;*cii P°lskiPyla faiszyw y ob- koncesjonowania obrotu zagraniczne- dzie rokiem przełomu, to zdążymv. 
„*dńak8t ^  cezach^0-?-0rganu w yko- go alkoholem, paliwami i wyrobam i Jeśli nie, społeczeństw o w iecej nie 
*ń8ć. Ni t ^  zacz Zacbodu. Teraz tytoniow ym i. Wbrew pozorom to nie wytrzym a — powiedział m inister.
, Min.*7,lePsze rzyna się to zm ie- jest m onopol, a jedna z m ożliwości
^fUk „.aPiński w v t  ?̂sna! utrzymania budżetu państwa. ANEKS GASTRONOMICZNY
f 1°cbO(iZadneJ Włari? api* Jako zw o- — Gospodarka polska m usi być w
a°ru, -jgCej z dem y wykonawczej, pełni otwarta, prywatna i konkuren- „Petropol” , a ściślej szef jego ku- 
?.0- to ~kże silneffn Krat.ycznego w y- cyjna. Ani ten rząd, ani żaden na- chnl pokazał się od najlepszej stro- 
Jkutec naczy Państwa. Silne- stępny w  Polsce nie zejdzie z tej ny. Szkoda, że czas pozwolił m ini-
K°btron■ _ w g0’. które bedzie drogi — powiedział Adam Glapiński. strom tylko na konsum pcje przeką-

fikacyjnej z EWG i jest przekonany, piński n ie lubi sałaty, natom iast ceni 
Proszę pa- sobie sos tatarski, 

nasze kontakty z — Św ietny —- powiedział do kel-

dziej i?h> ł a  . do8aĴ ła , Prawa. fikacyjnej z EWG i
p0<1 V,-zeiIalnym kraf<iaWna najbar- że Sejm ją uchwali 
aych ł 6 Wera jinzaJein na św iecie m iętać o tym , że n _
Sr yPacJai;n kotńel i- . składów cel- EWG, to nie jest po prostu stosu- nerki, 'przyjmując kolejną dokładkę. 
A° Wszyilp^ na n h Z?y ce ln ik ó w -n e k  m iłosny. Są one oparte na in- Pożegnalny toast wzniósł w ojew o- 
rlapego. 4k° jest e lP̂ 0t tow arow y, teresie ekonom icznym , politycznym , da. Jak przystało na prawdziwych  

ciałby * ad Premia Gn*em Państwa cyw ilizacyjnym , oparte na interesie. Polaków, kieliszkiem  „Poloneza” .
* ?Uczci«,J? 2tń ien i<^ o ° lszew skiego M usimy w  tych negocjacjach w ystę- — Żvcze. aby udało sie tem u rzą- 
b.bsycjło^l konkuro SP.rzeciw ić się pować jako dobrze przygotowani, dowi złapać zero na koniec roku i 

abym, 0 , f dcji> towarom  twardzi negocjatorzy 1 rozm ówcy — w ejść na plusie w  następny  
nie,*, o7„_, ztei -  --------------w  sw ym  wystąpieniu. wiedział.bjpbi jnłin.0znakow a^e  ̂ jakości, n ie- przypomniał
2? ścis,lms,tza, n ^ adym- Należy zda-
i*?1. akcvL k°btr0f i y^ miast przywro- JAK POLSK

po-

M inister Glaniński w  odpowiedzi
akCv»„ K°btroipJ^wmiast przywró- JAK POLSKA BĘDZIE WYGLĄDAĆ zauważył, że żvczenia składane rza- 

ą jest V ańymi tS „otu produkta- ZA PIĘĆ LAT? dowi są żvc:
żeJ f  bange^jb Najlepszą jej me demu z nas.

kuPbjącv t nie' Wtedy nikt, -

dowi są życzeniam i składanym i każ-

Mamy nadzieję, że za pięć lat 
oznakowany w  gospodarce będzie dominacja pry- MILENA GURDA-JAROSZEWSKA

TY PŁOCK NADAJE
v DOKOŃCZENIE ZE STU I 19.00 Dla dzieci: „Calineczka”.

PYagment spektaklu Teatru 
17.15 „AEC ekonomii — ujem- Płockiego

ny zysk (ńa przykładzie 19.30 Wiadomości z ratusza 
wydzierżawienia przez 20.15 Płockie Zoo — ode. 1 
miasto budynków po jed- 20.30 „Corleone z Drobina” —
nostce wojskowej przy u- 
licy Vu.ka Karadzića)

17.40 Koncert zespołu „Farben 
Lehren” ’

18.20 „Targpol” a sprawa pło
cka. Rozmowa z radnym 
Jerzym Wojdą

film krym.
22.30 Rozmowy intymne. Pro

wadzi ks. Marek Smogo
rzewski

23.45 Płock nocą. Reportaż na 
żywo z Night Clubu Open 
(tylko dla dorosłych)

WTOREK (7.04.92)

6.00 Transmisja jutrzni z Ea* 
zyliki Katedralnej 

6.30 Radzimy cłziałkowiczom: 
„Metody odzyskiwania me
tali ciężkich z okopowych”

9.00- -24.00 Transmisja 
XXX Sesji Radj7, 
Płocka

jtn-ad
Miasta

(AJ)

DOKOŃCZENIE ZF STR. 1

CO DALEJ 8 KLASO?

JEST MOCZULSKI. OJCIEC NASZ?
tVy - ZE STU I
sta} ^bPularnośr.;

łanT1 l enat0Pa'

Najdobitniej wyraziła to kobieta ził się sceptycznie, gdyż wg nie- 
w średnim wieku: go „nie byłaby to realizacja na-

Zadzwoniłam do księży z szego polskiego, narodowies
g0sPod‘ł: CelińsH -rl° P°rz^dku pytaniem, jak mogę ludziom gramu”

Na arczych 0<̂  spraw biednym pomóc? Usłyszałam: T . ,
ihó^ sPokojn’aa lekarskich. „Nie moja parafia, to mnie nie beZ P°ruszania
6rapvy> ?by kolejnego interesuje”. Zwróciłam się więc ® *
tera/ - . 1̂  stare r„ przestała roz- do pani poseł Sokołowskiej. Ta 
Zakrzvi^S2ościa " 1 zaj^ a  się oznajmiła mi: „Znam sprawę po- 
t zgodnvmle tłum ' mocy ludziom. Chciałabym im
K0P(IlIV ,Vm chórem: pomóc, ale nie mam pieniędzy,

TR7 p » , bo panowie, którzy powinni po-
ROZWALIĆ magać

szego polskiego, narodowjego pro- odróżnieniu od „ ___L ,
czej”, |Giobu 24” qźy „Trybuny

ABORCJA

lekkie i dziewiarstwo w „Igieł
kach”. Jest kilka ofert z zakresu
kuCiar ° T  o’iekarztym populaIn} zjerkami, czeka 30 miejsc w ZSZ Tylko dzięki uprzejmości mgr 

p * nr 1 w Płocku. Inne dziewczę Teresy Dobrosieiskiej i Jolanty
Ale chłopcy nadal chcą być ta 1 chłopcy, którzy zechcą być Roguskiej z Kuratorium Oświa- 

kierowcami, a dziewczęta fry- mńdystką, bieliźniarzem, cukier- ty w Płocku, udało mi się przed- 
zjerkami, mimo że są to kierun- ^ kiem» introligatorem, kaletni- stawić powyższą ofertę dla ośmio- 
ki kształcące... bezrobotnych. luem» stolarzem galanterii drzew- klasistów. Gdybym musiała korzy- 
Tak, jak wszelkie rolnicze i me- n.ej’ zdebnikiem szkła, zegarmi- stać wyłącznie z wydanego 18 
chaniczne. W szkołach zawodo- ®tr?em. b3dź cieślą powinni pu- marca „Informatora o szkołach 
wych odchodzi się także od cac klas wiełozawodowych w podstawowych województwa pło- 
kształcenia w wąskich specjał- ZSTZ ,nr 6; ckiego”, straciłabym oczy i... o-
nościach na korzyść wszechstron- Jedną klasę u tr^m a ła  szkoła chotę do zajmowania się prawie

przyzakładowa Fabryki Maszyn nieczytelnymi informacjami. 8471 
Żniwnych — kierunek ślusarz uczniów obecnych klas ósmych 
wyrobów artystycznych. Kura- będzie jednak musiało zagłębić 
t°rium  formalnie nie przejęło się w ten tekst, jeśli zechce

re u ora sie bv iednak zostać fry- Jeszcze tej szkoły, choc jest na mieć jakie takie rozeznanie. W
to w każdej chwili przygotowa- zeszłym roku było ich mniej, bo
nę.  ̂ wiem tylko 8385 uczniów opuś-

Rekrutacja do szkół średnich ciło klasy ósme. Ogółem 9853 za- 
nie uległa zmianie. Jedynie W siliło szeregi pierwszoklasistów 
DO im, Dąbrowskiego w Kutnie w szkołach średnich, z czego 
wprowadzono regulamin autorski wynika, że wliczając nawet dru- 
zatwierdzony przez ministerstwo, gorocznych i tych spoza woje- 
V/ największym skrócie można wództwa, miejsc wystarczyło dla 
powiedzieć, że bardziej punkto- wszj^stkich. 
wane są w nirn wyniki egzami
nów w stosunku do świadectwa, W tym roku miejsc także po- 
a także, liberalniej podchodzi się winno wystarczyć, pytanie tylko
do uczestników konkursów i o- czy na kierunkach zgodnych z
limpiad — nie trzeba zdobyć życzeniami 15-latków? 
punktowanego miejsca, sam u-
dział wystarczy. MAŁGORZATA BIAŁECKA

nego ślusarza, mechanika pojaz 
dów samochodowych, elektrome
chanika ’ urządzeń przemysło- 
wj-ch itp. Na te dziewczyny, któ-

mtm*

dziennik „Nowy Świat” jako pi
smo rozsądne i sprawiedliwe, w 

Gazety Wybór-

Prawdziwym bohaterem spot
kania był jednak tłum. Zapalo
ny, sfrustrowany, wypełniony e- 
mocjami. Oto kilka innych ha
seł, jakie padały z jego ust:

Kobieta po czterdziestce zau
ważyła, że gdy tylko wali się 

to < “  “ u w a l i ć  magać idą do biskupa, dają gospodarka, Sejm wchodzi zaraz
posej st hajważn' • pewne kwoty, biskup im po- na aborcję. Dlaczego mówią o
P°ró\vPo.bvierdzii le;iSza sprawa! twierdza w celu odpisania od po- tym stare dziadki, a nie młodzi 
*°ścią rozlic lac ê tłumu, datku obrotowego. A biskup nie ludzie do 35—40. roku życia? 
któfy _d.° sPowieriZ,enia z przesz- daje ani grosza na pomoc lu- Wypowiadać się na ten temat — Należy pokazać, która par-
Saij g{°sił, j ?̂}r ,®w- Mówca, dziom biednym”.' Wysłuchałam powinni ci, co mają ochotę ro- tia sa dranie, a my zrobimy 

-erdzaiaU 'ẐG .°^ecni na starej komunistki, ale wiem, że dzić i są do tego zdolni, 
szy że nie aQn®w°im zacho- teraz nikt nie pomoże biednym,

— Jest gorzej niż za Niemców. 
Spędźcie wszystkich emerytów, 
rencistów, włączcie gaz i wy tru j
cie nas!

z nimi porządek.

*rakcipS’ na *eP~ an  ̂ ksiądz, ani biskup. Może mi
Bar d z ^ Po^ied77yklaskany w ktoś powie dlaczego musimy o- 

5Ze Zyczli\vipU . becnie płacić grube miliony za
Ca> Ict^^Ptenjo nn przJ'.ięto dłuż- Muzeum Mazowieckie Kurii, cho-

RZĄDY KPN

Pierwszymi posunięciami KPNa> fctó '^Pienia nn a iu z- M u z e u m  M a z o w iec k ie  K u ru , c n o -  ~  Ja zm y  j

sła Tokarzewskiew: D a ro w a- nich Si? W « !
za

— Może pójdziemy śladem 
Marszałka, bo maj się zbliża!

Idźmy z Leszkiem, a oni

• « T S S d* ^ ? f  kiedy n o r n i c
\}  b°nisła,?e,rdów ^ego ko- sza. Po odpowiedź tłum wysłał f?  odpowiedzialności — Te czer

có\v. u^ l skleg° oddziału sfrustrowaną kobietę do posłań- p.„ Pf y^ aly^a“ przeszkadzają!
Te czerwone jeszcze im

sn^Ze. si? UB 
i^ych ^ s-hiii,>^iadliwość

UB-ow- ki Sokołowskiej.
yCk '•**-miiiP."*^ /łW°sc do- Zapytany o ewentualne soju- 

So? hią okna J.ar!^ w wybija- sze KPN, poseł Tokarzewski,

cja, 3. Nowa polityka zagranicz
na, tj. otwarcie na unię z inny- O Sejmie: — Na sali, w peł-

W
i żalów padło ^ T w S S c / ^ ń i  y r o ^ m u  Konfederacji, fir- 

c 7. częścią ZChN, z Porozumie- mu»  one >,r0Erlm gospodarczy.
zAR^-j ,t niem Ludowym, z częścią Poro-

lak a KOMUNY” zumienia Centrum oraz z „Soli- RÓŻNA PRASA
^ ^ s ta  2 rn’ darnością”. Do ewentualnej koa-
sw a^icieij ?Wców nazwał licji rządowej z Unią Demokra- Na zakończenie spotkania po-

auchowieństwa. tyczną poseł Tokarzewski wyra- seł Tokarzewski zareklamował

w  S ę JM i K

internujących zmuszony ^ ™ t n y m , J « i e -  o s o b y ^ o t o w a n e  ^  ..aUza-
mi krajami słowiańskimi Na nej gali,”  potupuje se3rm szakali, 
razie istnieje gabinet ciem. Są

Maj się zbliża, istotnie. Fru
stracja i niezadowolenie społecz
ne rosną. Strzelcy KPN ćwiczą. 
Rządzie, drżyj...

ARTUR JAROSZEWSKI

LAUREACI PRZEGLĄDU 
ŚPIEWAJĄCYCH DZIECI .

W Młodzieżowym Domu Kul- pierwszą lokatę z prawem wy- 
tury w Płocku odbyły się elimi- jazdu do Konina otrzymała Do
nacje do Festiwalu Śpiewają- minika Owsik (instruktor Iza To- 
cych Dzieci w Koninie. W naj- maszewska). II miejsce — Mar- 
młodszej grupie wiekowej zwy- ta Byttner. W najstarszej grupie 
ciężył zespół Drakulątka z MDK. wiekowej wyróżnienie specjalne 
II miejsce zajęły bliźniaczki E- jury przyznało Magdzie Czarny, 
welina i Milena Gołębiowskie — Z satysfakcją odnotowaliśmy wy- 
Ognisko pracy pozaszkolnej w stęp Szkoły Podstawowej w 
Sierpcu. Brzozowie, która wystawiła aż

Wśród starszaków (10—12 lat) dwa zespoły wokalne. (1)

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE

OKAZJA — spraedam działkę bu
dowlaną 580 m kw. z budynkiem

gospodarczym, uzbrojoną, z telefo
nem. Płock — Imielnica, tcl.
265-29 lub 34-740. 004773
ODSPRZEDAM urządzenia sklepo
we — półki, lady, regały metalo
we. 004764

POSZUKUJĘ pomieszczenia na
działalność handlową, teł. 242-06.

004765

U O TELEFONACH

0*5 MINUT PROWOKACJI
; _  , ........................ .......................................................................

g g

. ; sii R0z p?mysłem Ko- w województwach: pilskim, go- stemów telekomunikacyjnych, a 
>eSo Sejmii°'1U G°sP°dar- rzowskim, katowickim, toruńskim, także finansowanie przedsię-
ańig *0 zorgar - ^ ^amorzado- kaliskim, ofertę spółki joint-ven- wzięć telekomunikacyjnych (u- 

?l0ra J ° ^ ię c o n :1ZOWanie sPot" turę RP „TELEKOM” Sp. z o.o. dział kapitałowy, leasing, kredy- 
/acji gme/°ńiząCi- .̂° możliwoś- Jeden z dyrektorów Andrzej Ra- ty).
cle§o. \Vojew - , komPutery- dzymiński określił swoje wystą- TELEKOM otrzymał od mini-
\  .^ad 0 t̂oyvie i Vô ztwa płoc- pienie jako „piętnaście minut stra łączności licencję alterna- 
z.ańj Ghijfi v P.rzewodniczą- prowokacji”. Czy miał rację? tywnego operatora telekomunika- 

. n i  zaintereso- UdziałoMicami TELEKOMU są cyjnego. Ostrogi zdobywał w 
Nnym P^rwszym m.in. międzynarodowa korpora- województwie pilskim, gdzie zo-

by1 arty'" ‘

# . ^ t* * * £ F * ' * k  wazna -amerykańska powołana dla pra- tworzenie lokalnej spółki teleko- 
j^ ° je ^ ‘e§łych °w telefo,niza- mocji i współpracy w dziedzi-x munikacyjnej, w której 70 proc. 
iiuniltacń ie§o iT„J_e^enów. Do nie elektroniki i sprzętu teleko- udziałów należałoby do miast i

Towarzystwo gmin oraz wojewody jako przed-» 
'telekomunikacji. Pro- stawiciela Skarbu Państwa (5 

proc.), zaś 30 proc. do R.P. Te

ip U1- N s ^ i w s ^ u i  m .m . iiu ęu ayu a iu u u w a h .o i|ju ia- w u jew u u ziw ie  pusK im , g a z ie  zo-
bvl aRy?Si telefon °d/cięte  ̂ od cja finansowa z Los Angeles in- stała już zawiązana spółka Te- 
1,;’ bie.!ku^ni n:6°n (sprawny!) westująca głównie w dziedzinie lekom — Piła.

J‘e ^Za.dko rat l )Vszei potrze- telekomunikacji, UNITRONEX Bazując na tych doświadcze- 
-•st }̂a“c>e. Dlate«^Cym nawet Corp. z Illinois, spółka polsko- niach zaproponował Płockowi u-

l4va TT W* EliC CiCiALIŁ/UilYJ
bl, cJi JL (kiedyśb Z.ędb Teleko- munikacyjnego. 
a |Uc?etl. dolskiej 1 Telekomu- Rozwoju Telek 
bi®1̂. D ^ g0rzkim i , (^ raz!>. gram działania spółki, zaakcep- 
brf PDd°dc^°dz3 doświadczę- towany przez Agendę ds. Inwe- 

k aCZas ot 
d* cho$

e<vj "-‘uiaza , —j "iautzc- iuwtmjf yizcz ngcuuę as. uiwc- lekom. Celem przedsięwzięcia
bb„^Czas o b r^  raczei nieuf- stycji Zagranicznych przewiduje byłoby pełne zaspokojenie po

1 + * 1 _______ ____________S-1-4.____  x _____ 21____ 1_________sn ■ przedstawio- jako pierwrszy punkt projektowa- trzeb telekomunikacyjnych, zwię- 
Piawdzoną już nie, budowę i eksploatację sy- kszenie liczby abonentów do 50

na loO w miastach i 15 na 100 
na wsiach, zgodnie z wytyczny
mi ministra łączności, przy za
stosowaniu najnowocześniejszych 
technologii cyfrowych. Wybór sy
stemu zostanie dokonany na pod
stawcie przetargu światowych 
firm komunikacyjnych, takich 
jak ALCATEL francuski i hisz
pański, SIEMENS, ITandT.

Budowa sieci zostanie sfi
nansowana w 90 proc. z 
kredytów zagranicznych, o- 

procentowanych wr skali 10 proc. 
rocznie na 5—10 lat. Pierwsza 
płatność nastąpi nie wcześniej 
niż po pół roku od uruchomienia 
sieci. Wymagany kapitał własny 
spółki regionalnej (w postaci 
wkładów pieniężnych bądź apor- 
ów) wynosi ok. 10 proc. w ar

tości inwestycji.
R T  Telekom oferuje ceny* 

konkurencyjne w stosunku do 
TP S A. Koszt jednostkowy za 
linię ma wynieść 8 min, przy 
czym dla abonentów^ indywidual
nych, czy szczególnie dotknię
tych przez los, istnieje możli
wość zniżki bądź instalacji bez
płatnej. Koszt usługi także ma

być 5 proc. niższy niż „państwo
wy”.

Telekomunikacja na całym 
świecie jest dziedziną tak do
chodową, że naw*et przy tak skal
kulowanych kosztach przedsię
wzięcie może przynosić zysk, 
który w 70 proc. zostanie w 
gminach!

Podłączenie pierwszych abonen
tów rozpocznie się przed ,upły
wam 16 miesięcy od daty wejś
cia w' życie kontraktu. W ciągu 
2—3 lat zostanie uruchomiona 
już cała sieć.

Wójtowie i burmistrzowie ra 
czej przychylnie przyjęli propo
zycję dyrektora R P Telekom. 
Obecny na spotkaniu senator 
Adam Struzik zwrócił uwagę na 
korzyści, jakie zyskuje w tej 
propozycji gmina: telefony i pie
niądze, które można przeznaczyć 
np. na opiekę społeczną. Zalety 
„decentralizacji” dostrzegł także 
wojewoda Wawszczak.

Najwięcej wątpliwości miał 
jak się wydaje, dyrektor TP S.A. 
w województwie — Marek Ol- 
kucki. Przypomniał, że już w 
czerwcu rusza centrala ITandT,

która „załatwi” problem . telefo
nów najpierw w Płocku, potem 
w terenie. TP S A ma koncep
cję atrakcyjną dla gmin, wstrzy
mywaną na razie przez brak 
środków finansowych.

Przedstawiciel Telekomu pow
tórzył, że składa ofertę komple
mentarną do państwowej, a nie 
konkurencyjną. Firmy państwo
we powinny dbać o łączność 
międzymiastową i międzynaro
dową, czerpać z niej zyski, a 
gminę zostawić innym podmio
tom. Uruchomienie centrali 
ITandT bardzo go cieszy: — Bę
dziemy mieli gdzie się podłą
czyć — powiedział.

Tę dyskusję podsumował wTójt 
gminy Kutno słowami: — Mnie 
interesuje, kiedy ja mogę mieć 
telefon w domu. Nie możemy 
czekać na TP SA, bo nie wi
dzimy perspektyw. •

Czy powstanie spółka R p Te
lekom — Płock? Jeśli firma do
gada się z TP S A i poszczegól
nymi gminami, to kto wrie?

MILENA
GURDA-JAROSZEWSKA
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PRZEDSTAWIAMY NACZELNIKÓW W KWP

WYDZIAŁ PREWENCJI
— Prewencja to pierwsza lima 

frontu — powiedział naczelnik 
Wydziału Prewencji KWP w Płoc
ku, nadkomisarz CEZARY KO
WALCZYK — to podstawowe za
bezpieczenie ładu i porządku na 
terenie miast, wsi i gmin. Sa to 
wszystkie służby, które najczęściej 
widać na ulicach w mundurach, a 
również służby zmotoryzowane 
One zapewniają bezpieczeństwo o- 
bywatelom i w dizień i w nocy, są 
to ludzie, którzy represjonują 
wykroczenia, ujawniają ich 
sprawców.

Jak stwierdził nadkom. Kowal
czyk, służby prewencji zajmują się 
prostą pracą policyjna i patrolo
waniem ulic. W ramach wydziału 
wyodrębnione są stanowiska ofi
cerów dyżurnych, którzy maja ko
ordynować pracę na mieście, 
kierować służby prewencji w 
miejsca, gdzie istnieje zagrożenie 
życia bądź zdrowia obywateli, a 
więc wszędzie, gdzie został naru
szony porządek publiczny. Oficer 
dyżurny jest koordynatorem ca
łości służb i odpowiada za nie. a 
także rozlicza z tego, co zrobiły.

Wydział Prewencji zajmuje się 
analizą, oceną bądź kierunkowa
niem służb prewencji na terenie 
województwa. Nie oznacza to kon
troli, ale nadzór zarówno w Ko
mendach Rejonowych, jak i Ko
misariatach Policji. Niejednokrot
nie jest to forma patroli zmotory
zowanych, przeglądających służby 
w terenie.

Służby prewencji stanowią około

50 proc. ogółu służb policji W 
Komendzie Wojewódzkiej Wydział 
liczy 17 osób, z tym, że należy do
liczyć do tego 5 osób obsady słu
żby dyżurnej. Niewątpliwym suk
cesem służb jest przyłapanie na 
gorącym uczynku 635 sprawców w 
ubiegłym roku, a więc prawie 
dwóch dziennie, co w statystyce 
daje dość dobra lokatę. Funkcjo
nariusze prewencji życzyliby so
bie, aby w sytuacji wzrostu za
grożenia przestępczością zatrzy
mań tych było dużo więcej, co w 
efekcie określiłoby sprawność ich 
działania. Nie zawsze jednak pa
trolujący policjanci maja wpływ 
na zapobieżenie przestępstwu, gdyż 
część ich jest dokonywana w o- 
biektach zamkniętych, co utrudnia 
prace. Przykładem może być płoc
ka Petrochemia, na teren-'e której 
notuje sie ostatnio wiele prze
stępstw.

Prewencja zajmuje się też 
przestępczością nieletnich, a głów
nie przeciwdziałaniem ich demo
ralizacji. — Nieletni to przyszłość 
narodu — przekonywał Cezary 
Kowalczyk — i myślę, że inne in
stytucje też powinny narn w tym 
pomóc.

Ogromnym problemem służb 
prewencji jest stosunek społeczeń
stwa do polic ji. Bardzo często zde
cydowane działanie policjanta 
spotyka się z oporem, a czasami 
wręcz z wrogością ze strony oby
wateli. Ich reakcje są nie zawsze 
takie, jakie być powinny, mimo 
że policjant działa zgodnie z

prawem. Istotne w tym przypad
ku jest poparcie społeczne, ponie
waż jego brak właśnie jest często 
przyczyną nieskutecznego działa
nia policji, tak negowanego prze
cież przez społeczeństwo.

PKAWO DLA KAŻDEGO

Nadkomisarz Cezary Kowalczyk 
jest młodym naczelnikiem. Ma 31 
lat, żonę i syna. Z wykształcenia 
jest magistrem prawa —- ukoń
czył Wyższa Szkołę Oficerską w 
Szczytnie oraz magisterium na U- 
niwersytecie Łódzkim. Policjantem 
jest od 11 lat, a na stanowisku 
szefa wydziału pracuje od czerw
ca 1991 roku.

(kaz)

ZASIŁEK
DLA BEZROBOTNYCH

Od stycznia pobieram zasiłek 
szkoleniowy dla bezrobotnych. 
Jestem w ciąży. Zdarza się, że z 
przyczyn zdrowotnych nie mogę 
brać udziału w szkoleniu. Proszę 
mi wyjaśnić, czy będzie to miało 
wpływ na moje prawo do zasiłku 
i czy urodzenie dziecka pozbawi 
mnie prawa do zasiłku? Przez jak 
długi okres można pobierać 
zasiłek dla bezrobotnych?

Osoby pobierające zasiłki szko
leniowe i zasiłki d.la bezrobotnych 
zachowują prawo do tych zasił
ków za udokumentowane okresy 
niezdolności do pracy z powodu 
choroby, urodzenia dziecka, czy 
konieczności zapewnienia opieki 
dziecku lub choremu członkowi 
rodziny.

Okres wypłaty zasiłku z ww. 
przyczyn nie może być dłuższy niż 
okres wypłaty odpowiednich za
siłków wypłacanych z tego same
go tytułu pracownikom. Okras wy- 
płaty^ tych zasiłków nie może być 
również dłuższy, niż okres wypła
ty zasiłku szkoleniowego i zasiłku 
dla bezrobotnych. Jedynym wy
datkiem od tej zasady jest wypła
ta zasiłku szkoleniowego lub za
siłku dla bezrobotnych kobiecie.

która urodziła dziecko w okresie 
pobierania jednego z tych zasił
ków, lub w ciągu miesiąca po za
kończeniu ich pobierania. W tym 
przypadku ww. zasiłki przedłużają 
śię o okres, za który przysługi
wałby zasiłek macierzyński.

Zasiłek szkoleniowy' wypłacany 
jest w czasie przyuczenia do za
wodu lub przekwalifikowania, 
który nie powinien trwać dłużej 
niż 6 miesięcy. W przypadkach u- 
zasadnionych programem szkole
nia _ w danym zawodzie okres ten 
może być przedłużony przez rejo
nowy urząd pracy do 12 miesięcy.

Okres pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych nie może przekro
czyć 12 miesięcy. Jednakże kobie
ty, które przepracowały co naj
mniej 25 lat, a mężczyźni — od
powiednio . 30 lat, zachowują pra
wo do zasiłku przez okres do 13 
miesięcy.

. Prawo do zasiłku przez okres 
dłuższy niż ww., bo do czasu na
bycia prawa do emerytury, zacho
wują bezrobotni:

— którzy pozostawali w zatrud
nieniu przez okres co najmniej

30 lat kobiety i 35 lat 
— którzy wykonywali l<i
ne w przepisach emeryta!1*'! 
zatrudnienie w szczegół 
runkach przez okres co 
5 lat, przy spełnieniu* waru* ^  
trudnienia kobiety 25 lat 
czyźni — 20 lat.
— którym do uzyskania p 
nień emervtalnvch brasu" 
■więcej niż 2 lata,

— objęci przepisami o & i 
nyeh zasadach rozwiązy^5̂  i 
pracownikami stosunków Pra
przyczyn dotyczących zak^  ̂]jł 
cy, • którzy ukończą wiek  ̂jy 
kobieta j 60 lat mężczyrh3’
ku kalendarzowym, w któ^.^j- 
wiązano stosunek pracy i 
ją co najmniej miułmalaf ̂  c 
zatrudnienia uprawniający ^  
merytury, jeżeli nie ma & 
propozycji odpowiedniej P*

l ^
Podstawa prawna: usta'#* <$? 

13.10.91 r. o zatrudnieniu 
robociu (DzU nr 103, poz-

Śl a d e m  n a s z y c h  p u b l i k a c j i

GŁOS W DYSKUSJI -  CZYLI 0 KURCZAKU 
I BUTACH SŁÓW KILKA...

Arystoteles twierdził, że: „Wystar
czy 'może, jeśli opracowanie na
szego przedmiotu osiągnie ton sto
pień jasności, na jaki przedmiot 
ten pozwala; nie we wszystkich 
bowiem wywodach trzeba szukać 
tego samego stopnia ścisłości”.

KLARA ELŻBIETA ADAMSKA

Słowo zbyt często wyprzedza po
jęcia. Najpierw jest słowo, potem 
szuka się jego sensu. Powstają 
problemy fikcyjne, które skądinąd 
x czasem mogą okazać się nawet 
cenne i płodne. Częściej jednak
że można je przyrównać do in
terpretowania kleksów. Bardzo 
trafnie określa takie zjawisko K 
Trzykowski: „przypadkowa plama 
z tynku i wilgoci lub atramentu 
na ścianie jest podobna do róż
nych przedmiotów według widzi-

PS. Aż mi nieswojo, że zaszczy
ca mnie pani taaakimi au tory te-

p S S s s  s s ianych **zez *wAroów ****■ E i&
novyią aktualne proolamy życia - Reasumując powyższe. Panie Pu- „Nie pcbaj^ę^naT^fisz ^ ia ^ n ie

T ?Ł<> LQCki' pańSkie, argumenty są potrafisz”. ’ Myślę, że przemówi ono aarczego ora® kultu, ainego. Wy- skierowane nie tyle w obronie również do rzecznika któremu
ceTWf  ^ f Ci” ^  ^  bardzie: nie m a m '^ z a n S ^ b i ć  ‘ S 3 5 S■' , Kiaazie akcent na analizę odnoszą się ad per&onam autora rencjii
akcualnycn probiemow, propago- tekstu... A to już nie jest pra-
wanie przekonań i opinii na te- widłowa erystyka... Czy to nie Wojciech Łęckimat zagadnień politycznych, spo- ujciecn łęcki
łeczno-eKonomicznych, wyznanio
wych, obyczajowych lub też mo
ralnych. Oznacza to, że jej przed
stawiciele nie tylko starają się 
przedstawiać rzeczywistość z róż
nych stron bądź konstruować po
zytywne programy działania, alernisię i wyobraźni widza; za po- 7, • . . . . .  tez zabiegają o to,, by pozyskać

mocą przedłużeń i uzupełnień mo- czytelnika dla swych propozycji.
żna te przedmioty z owych plam 
„wydobyć” i — wtedy nawet dy
letant może narysować jakiś 
kształt wcale znośny”.

Ma to bezpośredni związek z 0- 
publikowanym na łamach prasy 
regionalnej felietonem „Ja, mój 
przyjaciel, kurczak i buty...”. Au
tor w' tonie lekkim i żartobliwym 
przekazuje odczucia i życzenia 
wielu łudzi, którzy znaleźli się w 
sytuacji pozwalającej im na pró
bę oceny przeszłości. Jest to u- 
ch wy cenie reakcji człowieka na 
aktualne Moc et nunc, na odzy
skanie równowagi wewnętrznej 
oraz aktualną sytuację gospodar-

Ten rodzaj piśmiennictwa obejmu
je artykuły, felietony, recenzje, 
korespondencje, broszury etc. War
to w tym miejscu przypomnieć, 
że felieton jest to drobny arty
kuł publicystyczny o różnorodnej 
tematyce. Winien być utrzymany 
w lekkiej i żywej formie, pisany 
stylem publicystycznym. Styl ten 
znajduje swoje miejsce we współ
czesnym językoznawstwie, które 
celem oznaczenia różnych funkcjo
nalnych odmian języka posługuje 
się _ pój ęoiem stylu. Warto wspo
mnieć. że rozróżnia się styl poto
czny, urzędowy, publicystyczny 
naukowy z jego odmianami tonal
nymi (uroczysty, poufały, żartobłiK/Lae. «uwua&uq sytuację goispuuar- \  o” . ,

czą. Nie jest to wprawdzie kres 7̂-y • Różnią się one międzjr sobą
doborem charakteirystyoznego sło
wnictwa, frazeologii oraz niektó
rych konstrukcji składniowych. Sa
mo zaś pojęcie stylu wywodzi się 
z retoryki starożytnej, gdzie o- 
znaczało odmianę, sposób pisania.

Nie sposób w tym (miejscu po
minąć języka polskich futurystów 
Jerzy Janikowski, autor „Tram 
wpopszek ulicy”, Tytus Czyżew
ski, Anatol Stern, czy. też Brunon 
Jasieński pisali swoje utwory 
„proste jak myczenie”; które za
mieszczano w almanachu „Gga” • 
„muza _ na czworakach”. Prym ii y- 

- — . wizm ich stylu jest naiwny i kr
ąż tak burzliwą polemaikę wzbu- fantylny, ale Właściwy dla obra- 
dza kurczak i buty? zu społeczeństwa i jego potrzeb

tej drogi, kiedy człowiek może po
wiedzieć „doszedłem portu”, a tym 
samym szydzić z  kłopotów, nie
powodzeń czy też iluzji, którym 
w_ życiu podlegał. Czynnik ekono
miczny ̂ nie jest głównym znakiem 
szczęścia czy też powodzenia (choć 
dla wielu ludzi jest,), ale z pew
nością jest symptomem Doprawy, 
porządku oraz stanów radości. Już 
dla Ludwika XVIII miarą dobro
bytu poddanych miała być „raz w 
tygodniu kura w garnku”. Wpra
wdzie to nie jest Francja tylko 
Polska, okres historyczny też in- 

-ny. ale przecież ..historia jest nau 
czycielką życia...”. Dlaczego więc

PHI- ’’ M o d e M ”
Płock. ul. Wvs/ntzrod/k.i o ] te!. 222-24

oferuję
/a!u /je  pionowi- "M \  OKAPI- w ponad 40 w orach 
/aluzje pn/iom e s/wed/kie holendeiskie w o kolorach 

Zaprasza im poniedziałki - piątki 9,00 - p,00.‘
_______________ 004736

Zarząd Miasta Płocka
informuje,
że na terenie miasta Płocka w roku bieżącym obo
wiązują stawki podatku od środków transportowych 
w wysokościach określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. i opubli
kowanych w Dz.U.Nr 22. $

Podatek ten można uiszczać w kasie Wydziału Fi
nansowego Urzędu Miasta lub za pośrednictwem 
placówek pocztowych i banków na formularzach po
cztowych lub przekazów dla wpłat na rachunki ban
kowe, na rachunek - Urząd Miasta Płocka Wydział 
Finansowy BGŻ O/W Płock Nr 861005-9247-133.

SA-105

r Gminna Spółdzielnia 
"Samopomoc Chłopska" 

w Ostrowach, gm. Nowe Ostrowy

I , ^sza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
1. Magazynu murowanego z czerwonej cegły do rozbiórki.

Cena wywoławcza materiałów z odzysku 60 min zł.

■ 2. Budynku sklepu położonego na działce o pow. 800 m kw.
zlokalizowanego we wsi Wola Pierowa, gm. Nowe Ostrowy. 

■w Cena wywoławcza 110 min. zł.
H  3. Budowli położonej na działce o pow. 2700 m kw. zlokali- 
|  zowanej we wsi Cukrownia Ostrowy.
—  W skład budowli wchodzą:
"  •  budynek mieszkalny wraz z gospodą

•  budynek gospodarczy - komórka murowana
Cena wywoławcza 350 min zł.

■ Przetarg odbędzie się dnia 10 kwietnia 1992r. o godz. 10.00 
w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w pokoju 

Prezesa Zarządu. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wyw. do kasy 
GS "SCH" w dniu przetargu do godz. 9.00. Bliższych infor
macji udziela Prezes Zarządu pod nr teł. 16-90 Ostrowy, 
li przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00

1
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a
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£

Zarząd Miejski
w Gostyninie

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz drobnych prac modernizacyjnych w budynku 
Ratusza ul.PI.WoIności 1 w Gostyninie.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 1992 r. r 
o godz. 11,00 w sali Nr 21 tutejszego Urzędu. 
Wadium w wysokości 10 min należy wpłacić w dniu 
przetargu do godz. 10,00 w kasie Urzędu.
Oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 1992 r. I  
w Urzędzie Miasta pok.Nr 29.Bliższe informacje . 
można uzyskać w Urzędzie Miasta pok. Nr 29 * 4 
tel.26-53.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofe
renta oraz prawo do odwołania przetargu lub jego 

unieważnienia bez podania przyczyny.
SA-108

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Sierpcu, ul. Kościuszki 8 
09-200 Sierpc woj. płockie

ogłasza I przetarg nieograniczony na 
sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych
1. Ciągniki typ C-360 .......... ...................... . sz{- ]
2. Ciągnik typ M T Z -8 2 .......................... .. J
3. Kombajny ziemiaczane typ Z-644 ........ sM
4. Kombajn do zielonki typ E-295 . . . ___szt-
5. Samochód cysterna typ Star 660 . . . ___szt-
6. Siewnik zbożowy typ SO-43 .....................szt-
7. Glebogryzarka typ Ggz-1.8 .................. . szt-
8. Roztrząsacz obornika typ N-235 . . . . . .  szt-
9. Prasa zbierająca typ Z-609 ............ .. szt ]

10. Kopaczki elewatorowe typ Z-609 . . . . . .  szt-p
11. Opryskiwacze typ Termit ................... szt ]
12. Przyczepy typ D-47 ..................................szt ]
13. Przyczepa samozbierająca typ T-038 . . .  szt-J
14. Ładowacze Cyklop typ T-214 ................ szt- ]
15. Kosiarka rotacyjna typ Z-036 ____ ____szt-
16. Tikarnia uniwersalna typ 580/1000 . . . .  szt-

I przetarg odbędzie sięw siedzibie SUR w Sief' 
pcu w dniu 9 kwietnia 1992r. o godz. 10.00. PrzV' 
stępujący do przetargu winni wpłacić wadium 
wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej w 
dniu przetargu do godz. 9.00.

Pozycje obięte wykazem można oglądać na te‘c' 
nie Zakładów w Sierpcu i ZGR w Suwku na 5 ^  
przed przetargiem. Spółdzielnia nie ponosi odp0' 
wiedzialności za wady ukiwte i braki w wyposaż^' 
niu. m

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
lub wycofania poszczególnych pozycji z licytacji 
bez podania przyczyny. W przypadku nie sp rze |r | 
nia sprzętu w I przetargu, II przetarg odbędzie^ j 
9 kwietnia 1992r. o godz.l 2.00 " m

ZAWIADOMIENIE
|Sąd Rejonowy w Kutnie - Wydział II Karny zawiadamiał  ̂
[prawomocnym wyrokiem tut. Sądu z dnia 14 lutego 19$  
r. w sprawie K.621/91 - Kazimierz Zyskowski, s. Kazimie' 
rza i Zofii, urodź. 2 lutego 1933 r. w Kutnie, zam. Kutno- 
ul. Batorego 3/13 za przestępstwo z art. 178 par. 1 kk / - 
że jako dziennikarz zredagował i opublikował w "Tygo^n ' 
ku Płockim" n r32/982 z dn. 11 sierpnia 1991 r. artykuł^ 

j którym użył sformuowania "Po mieście krąży plotka, ż®
I gdy pan został posłem, to rozpoczął budowę wilii dla 
[jogo syna i z  tego powodu porównują pana do tych z 
komunistycznychczasów zwłaszcza do pani G. przez cu 
poniżył H.G. w opinii publicznej i naraził ją na utratę 
nia niezbędnego do wykonywania działalności społecZ' 
nej /został skazany na karę 300.000,- zł /trzysta tysięcy/ 
złotych grzywny. Na podstawie art. 49 kkw zarządzono.^’ 

I danie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opuh^0 
wanie jego treści w Tygodniku Płockim". Nadto 
zasądzono od Kazimierza Zyskowskiego na rzecz H.G- 

[kwotę 200.000,- /dwieście tysięcy/ złotych tytułem zwr°tLj 
kosztów postępowania oraz na rzecz Skarbu Państwa - 
Sądu Rejonowego w Kutnie kwotę 30.000,- /trzydzieści W 

[sięcy/ złotych tytułem opłaty.
____________________ 1 SA-104.
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SPORT
110 LAT BUDOWLANYCH

TOWARZYSTWO WIOSLARSK IE W PŁOCKU p n w r w r n  
J882 ROKU PO KLĘSCE POWSTANIA STrC^NIOWpT^ ta”  
KO JEDNO ZE STOWARZYSZEŃ S P O Ł E C Z N Y r^ ^ ^ Y & ^ o ’

ZADAŃ STATUTOWYCH SPEŁNIAŁO TAKŻE WAŻNĄ ROLĘ PATRIOTYCZNĄ. 1AKZE

OD POCZĄTKU istnienia ’ „ ♦, * , *
PTW prowadziło bardzo -j ' • *.■: '
aktywną działalność spor- . " W W & .

tową, kulturalną i towarzyską, 
co kształtowało osobowość człon
ków towarzystwa w duchu po
czucia patriotyzmu i umiłowania 
ojczyzny. Dlatego wielu z nich 
zdobyło uznanie mieszkańców 
Płocka nie tylko za osiągnięcia 
sportowe, ale również za zaan
gażowanie społeczne.

W czasie 110 lat istnienia PTW 
prowadząc szeroką działalność 
sportową wychowało ponad 100 
osad, które we wszystkich kate
goriach wiekowych wywalczyły 
tytuły mistrza Polski. Pierwszy 
tytuł zdobyła dla Płocka dwój
ka bez sternika Juliusz Kawiec- 
ki — Stanisław Łukaszewski 60 
lat temu, w 1932 roku.

Sukcesy wychowanków klubu 
to nie tylko mistrzostwa Polski

wa, medalistów mistrzostw świa
ta, członków kadry olimpijskiej 
oraz wybranych zadań, których 
me dotuje państwo.

PTW liczy na pomoc ludzi biz
nesu, ale chce również powrócić 

1 do tradycji sprzed 1939 roku 
Chodzi o przybliżenie Wisły mie
szkańcom miasta, zaproszenie ich 
nad rzekę, do korzystania z kor
tów tenisowych, uprawiania tu
rystyki wioślarskiej. Nie każde
go stać będzie na wyjazd za 
miasto, ale gdyby zrobić plażę 
trawiastą na terenach klubu, w 
przyszłości nawet basen, wów
czas może to być doskonałe 
miejsce na spędzenie wolnego 
czasu.

Dlatego też obchody 110 rocz
nicy istnienia klubu będą miały 
na celu zachęcić płocczan do 
przychodzenia nad Wisłę. Rozpo
czną się one 25 kwietnia rega
tami wioślarskimi, podczas któ
rych nastąpi uczczenie pamięci 
wybitnych postaci, szczególnie 
zasłużonych dla klubu.

Na 24 czerwca planuje się 
wianki będące spotkaniem poko
leń wioślarzy. Obok regat wete
ranów, być może uda się zorga
nizować wspólnie z PZŻ i Sto
cznią Rzeczną defiladę łodzi.

Wielką imprezą propagandową, 
sportowo-rekreacyjnym pikni
kiem mają być Międzynarodowe

wysoki poziom re
prezentowali najlepsi pły- 
wacy, startujący • w Mis

trzostwach Polski seniorów w 
Spa.e, podczas których padło 27 
rekordów Polski w różnych ka
tegoriach wiekowych, w tym 13 
ustanowili seniorzy.

MAREK BfTLEJEWSKI 
WICEMISTRZEM POLSKI

star? m°są zaliczyć stawiając w tyle pretendentów’ kord życiowy 52 79 sek i 4 na
S  MKS S r e b r r m ^ d ,? '" 0^ 1- Sztafeta płyn* a w 50 m T  dowolnym 24 36 sek. -
sę mistrzowską wywalczył Ma- rek ^ S i e  je w s k ^ R a ’ ■ M'X ro^ nież nowy rekord życiowy, 
rek Bętlejewski®na sn «  cł.i L I ? !  k ’, Rafa! Wozniak Krzysztof Kurek, 15-letni za-
klasyeznym z czasem 0 ^  82 iek c i e s z y ^ f a W ^ ^ 1' Sfczef ÓInie wodnik MKS, by 6 w finale E 
Był to jego nowy “ k o S  i c f o  PrezTntut T 4?™ * na 50 m st. grzbietowym -  27.98
wy. Trener Woiciech n c trf  ? • L  no J ‘ Bednarskl- W rocił sek., co było jakże now’ym re-
powiedział że medal Starka nie przerwie.' T p fy w a  d^pT ero^^  k ” 'dem ŹyCl0W3’m teg° ZaWOdni'

ale ^ CZt i e k Ten . * » *  ^  V  «"ale B Małgorzata Smi-
wiadomo było że jest w wvso Technik-nm^ P°m°cy dyrektora gielska również ustanowiła dwa 
klej formie* ’ J“ ‘ "  ' V76° '  wa T O n ^ S  Zb‘gnie’ n0We rekordy ^ o w e :  na 100

M S J S S S 'e,g.a  . . m st. grzbietowym 1.07.15 sek i
Brązowy medal MP zdobył Ra- miejsce na 100 n T S  kto-oz* sek 2°° ™ ‘Ł grzbietowym 2'26-83 

fał Wozniak na 50 m stylem nym z czasem 1 na 4 .0 ' -C2+ „V
motylkowym z czasem 25.74 sek. to jego nowy rekord 2ż ^ o w v  a* ^  " l^ zo s tw ach  wystartowała 
Bardzo dobry wynik miała także R. Ania Murawska’
sztafeta 4X100 m stylem zmień- motylkowym 57 08 sek-100 Ł , na, 05l ńm st* dowolnym u'  
nym zajmując 4 miejsce, a prze- W finale B T ppdnm-cH • ? z^skaia 28.70 sek. i na 200 m 
grywając brązowy medal 1 ,1 ^ 4 .  2 mieŚce na ^00 m T  dowol Sfc d°W°lnym 216'33 sek‘ 
ze sztafetą Śląska Wrocław, zo- nym ustanawiając, swój nowy re- (joL)

aMłaaaaBaaEmBMMgMgw»B8BEscamBataBaBBWłiSEaasasass

P I Ł K A  N O Ż N A

Juliusz Kawiecki — legendar
nie takżp ny prezes Budowlanych, czło-

r r sięgatach na torach Europy, Azji
Australii i Ameryki Północnej, piadę mają: dwójka ze sterni- 

Nie sposób nie wspomnieć o kiem i jedynka, 
igrzyskach olimpijskich. Płoccy J Zeinim Jednak wioślarze wyją- kiem m a ia h v i  
zawodnicy startowali w czterech ^  do Barcelony rozpoczną “ se- R e g a t y I X  M e r ^ r H ? ^  ^  
olimpiadach: Grzegorz Stellak i zo" tradycyjnymi regatami dłu- l i u s z a K a w i L S  które o d t ’ 
Sławomm Maciejowski w Mona- godystansowymi 5 kwietnia w da sie w dniach8 97 °d ?" 
chlum G stelłak i Włodzimierz Warszawie. Tydzień później, rów- «?a. a u d z t ł  t  t  Z ^ '  
q f l ^ f Ie.w| kl .'Y Montrealu, G. na~z na Zalewie Zegrzyńskim, wszyscy olimpijczycy ~ d

tellak^ i Stanisław Wierzbicki w odbędzie się ostatnia krajowa 
oskwie oraz Wojciech Janko- edminacja. Bardzo ważnym star- 

wski, Jacek Streich i Elżbieta !em b?da regaty w Kolonii, gdzie 
Jankowska w Seulu. ścigać sie będą wioślarze z 25

Szczególny rozwój wyników państw. Będą to bardzo trudne 
sportowych płockich wioślarzy zaxv°ay> W których wyłoniona 
nastąpił po powołaniu Szkoły zostanie reprezentacja Niemiec.
Mistrzostwa Sportowego przy Skład kadry olimpijskiej po- 

^  w Płocku- W latacii znamJr 15 maja, ale wioślarze
iim ■ - W mistrzostwach Polski wystartują jeszcze w dniach 18
niofóu,?W’ -młodzieżr TGh i sę- “ J7 maja w Essen. Po tych re- - r -  — ^  ruwem nu-iecia
i d n b Z  PT’' Budowlani S?l?ch Jn jpy  będzie już ostete- #TW Budowlani. Choć obchodj

. ?aobyty 64 złote, 32 srebrne i 18 cznv skład nosźczególnvch olim- ------- ----------- -
brązowych medali. Niewiele klu- Pr^-kich osad. 
bow w Polsce może'szczycić się , Wioślarstwo to sport elitarny 
łanim dorobkiem! do uprawiania którego koniecz-
, jubileuszu klubu wszjrscy są oopowiednie predysnozy- 

UCr'Ci-ć dobrymi wynikami cJe fizyczne. Już na starcie od- 
P rtowymi. A okazji będzie Pada wielu chętnych.

w  °r! i. ° ?  27 lipca do 2 sierpnia Jak wynika z badań, tylko o-
0 med2e0 o h 4 n " ę^ Zie s i ę ,walka koJ? , 10 Proc- młodych Polaków 
12 iR olimpijskie, w dniach nadaje się do wyczynowego u- 
m w , sierpma w Montrealu w prawiania sportu. 3 proc z nich 
bedn Z?st™ach SWiata startować może osiągnąć wysoki poziom 
c SdąJ ug 10rzy* wreszcie w Szko- Do uprawiania wioślarstwa na-
Puchar Europy!7 ’ °dbędZie Się Się tylko ł >5 P«>c. młodzie- 

Najważniejszy tegoroczny start 
ro oczywiście olimpiada. Już te- 
faz w kadrze są Wojciech Jan- 
^owski i Michał Cieślak, którzy 
h .CZWorce ze sternikiem płynąć 
Ptiu  2 dwoma wychowankami 

"  T°mkiem Tomiakiem i

Sandecja — Petrochemia 2:2

0:1 — Kwasiborski (2 min.)
0:2 — Dylewski (56 min.)
1:2 — Sowiński (80 min.)
2:2 — Sowiński (£0 mi-n.)

Żółte kartki: Szczepański 
rula (Sandecja), Pawelec (Petro
chemia).

PETROCHEMIA: Pietrzak —
Wójcik, Wewiór, Bukowski. Ko
walski  ̂— Krzywkowski (od 80 T nn
mm. Król), Pawelec (od 88 min. 14. Avia

t a b e l a

Dn-

1. Siarka,
2. Chemik 

>3. Stal
4. Polonia
5. Resoyia
6. Jagiellonia
7. Boruta 
8'. Błękitni 
9. GKS

10. Wisłoka
11. Gwardia
12. Korona
13. Petrochemia

27:15 
23:18 
25:17 
25:17 
25:17 
25:17 
25:1-7 
24:18 
24:18 
21-2 : 
21:21

27— 14 
24—23 
24—14 
32—23 
30—21 
23—19
28— 20 
18—21 
22—21 
21—22 
29—33

Orzeł 2:3. Włókniarz (A) — Wło- 
cłavia 0:0. Mazovia — Stocznio
wiec 1:1 (0:0) — bramka Cieśla
ka, Włókniarz (P) — Wistil 1:1, 
Górnik — Victoria 6 :0. Mień — 
.Tenpol 0:0, Ostroyia — Janko wy 
2:2. Pilica pauzowała.

TABELA

Felbór). Gapiński. Majchrzak 
Dylewski, Kwasiborski.

Planuje się także okolicznościo
wą wystawę pamiątek i trofeów 
towarzystwa w Muzeum Mazo
wieckim oraz jeśli znaidą się 
środki, wydanie monografii Pło- 
ckrn Towarzystwo,W io^^^kie w 
latach 1884—1939”.

Rok 1992 powinien być w płoc
kim grodzie rokiem 110-Iecia 
, r Budowlani. Choć 

będą organizowane oszczędnie, 
to  ̂na newno będzie wspaniale' 
Jehj do te^o nłock?m 7^wodni
kom uda się zdobyć medal...!

Niespodziewany remis uzyskali 
piłkarze Petrochemii, którzy od 
pierwszych minut nadawali ton
s,rz9.}.. na Początku spotkania strzelili bramkę.

W drugiej połowie obraz gry 
me zmienił sde, na 2:0 podwyższył 
Dylewski i wszystko wskazywało, 
ze dwa p-unkty wywiozą pł-oeczarne.

Jednak od utraty drugiego gola, 
gospodarze zaczęli leniej grać 
mała nieuwaga gości i strzelili 
b.amkę kontaktową, a w ostatniej 
minucie meczu ku radości licznie 
zebranej nu.bliczności zdobyli na- 

urtalając wjmik spotkaniana 2:3.

II LIGA
i

WYNIKI

15. Stomil
16. Olimpia
17. Sandecja 
18 Cracoyia

20:22 
13:24 
13:27 
1*1:3l 
8:34

III LIGA 
WYNIKI

Piotrcoyia — Pelikan 1:2, WKS

1. Górnik
2. Ostroyia
3. Terpol
4. Mazioyia
5. Wistil
6. Włocłayia 
7.. Orzeł
8. Stoczniowiec
9. Jankowy

10. Pelikan
11. Mień

S l S  1Z piotrc°via
1.2-37 13 PiIica 
(rom.) 14. Włókniarz (P) 

15. Włókniarz (A) 
15. Victoria 
17. WKS

20:22 26—22 
20:22 18—18

19—25
23—33

19
:-i
19
19
19
19
19
19
18
19
19
13
13
19
1-9
19
19

34
29
27
22
21
21
21
19
19
19
15
14
13
13
13
12
9

43—5
41—24
39—13
17-22
22— 23 
1:9—19 
28—25
23— 21 
13—20
a9—30
25—30 
12—23 
19—27 
22—34 
21—33 
15-42 
17-46 
(rom.)

JOLANTA MARCINIAK

zy.
Do tęgo jednak, by klub mógł 

działać i szkolić zawodników na 
najwyższym pozimoie świato
wym, potrzebne sa środki finan
sowe .Podczas walnego zebrania 
członków  ̂ klubu padł wmiosek, 
aby powrócić do starej nazwy —Jarki*™ . , 111 AumiaKiem t auy powrocie do starej nazwy 

startu Streicbem- Co do tego PTW bez dodatku Budowlani. 
PliwoUśc i1 wyeaiim7nowa?y?h l ąt" Wnj ° Sek ten nie P^^szedł. Co

Wodn!kLCh°r0ba ktÓreg°Ś 2 2a’  p o w ta n y c ^ p a d T S 1̂ ^

S r J S a 8?  st-issa-jsrss:
w ? rb i ° ' T  ^

dowSńa ' °ra na raZie jest ba- iviak 1 Amundsen, a na W  S e -  
Zestawiana + i • Jacek Żaglewski — wi-

zentacyjna c z S ó r k ^ n n r i ^ ® ' ceprezydent miasta Piocka. Do 
kobiet a o Z l  , PodwaJna zadań Rady Klubu należy p0-
dzie ubiera ł te,\/r°!a" moc w P°staci usług transpor-
lewska. P^ym ? w lia ^ ^ n  M? ty“ oraz sponsorowanie wy-ny u y Jazd na ohm- bitnych zawodników Towarzyst-

San: e r a  — Petrochemia 2:2 (0 :2), 
Gwardia — Olimpia 3:0 (0:0) Ko- 
rona -  Cracoyia 1:1 (1:1). GKS 
-  DO (1:0), Stomil -
i>tal 0:0, Wisłoka — Avia 2:2 C2 :i) 
Resoyia — Chemik 2:0 (2:0), Siar- 
ka — Błękitni 2:0 (2:0), Boruta — 
Po. on i a 3:1 (2:1).

ZOSTAŃ WIOŚLARZEM! odpowiednią opiekę pedagogicz
ną, wychowawczą i trenerską 
oraz lekarską.

Dodajmy jeszcze, że trenerem 
grupy chłopców będzie Bohdan 
Karwowski, a dziewcząt Tadeusz

Jedyny medalista olimpijski 
wśród wioślarzy Budowlanych, 
dziś trener — Grzegorz Stellak.

1 nornika sprawozdawcy
b ie g  w a g a r o w ic z a

Zdjęcia z archiwum redakcji

d o S y^  w . o f w i f EMOSW B  WychH f st tak «W »* . aby mo-
DOBKĄ U l Oś (.ARK f-H cpsy f na b*Ilo .P?g0dzić naukę ze spor- Karwow
TO S R R A W D Z IĆ ^yrrnc^  tLm’ p°dejmując naukę w jed- Jasiński.
NA KONSULTACJE SPORTO- JdobycS^atraktyinSo JcSli ta rekomendacja Jest wy-
DNIACH 9 DB^DiA SIĘ W zd a n f^ ^ a tu ty ^ ^ ^ o łą M e n iu 1 z t̂arcza^ ca to zgłos''^%  Izybkó
m v ABUDO^LANLW,ETN,A W

Niestety, nie wszyscy mog, ‘n a '  c a ly m ^ w i8 ”  *  S L c W e g T u !
startować. Trzeba spełnić nastę- czekają na ciebie Treninr ^ C-ie’ tel‘ 249' 24 w poniedziałki, wtor-
pujące wymagania: rocznik 1977, ślarski* jest bardzo „ m l S '  '  ki’ środy» czwartki i piątki w
n Z5r°ctm n^ imUr? dIa dziewcząt i "efekaww* Zdobędzie”  mo°ny 0raz “ ^ " i c  1 o
”oLyĈ n d lzdrt4TaCiWp o Ź y U S  ^ ^  ^  ^wyniki w nauce ‘ Ĝ enia na nartach wodnych, gra-

Jeśli wypełnisz te warunki to .nrn-eh S C * " *  ‘ uprawiania 
mozesz zostać uczniem I klacv t- m- sporto' '  ■ 
mistrzostwa sportowego w Tech- tywn e WS2iyS.tko, ^ p a d n ie  pozy- 
nikum Mechanicznym i 7^7 riic " wni.e Juz od 1 września roz- 
chłopców ™ S S '  obróbka R ? , ’ * !  
skrawaniem, lub I klasy sDorto- rrnin™ ? • p TW zapewniają u-

Rrant zaJeó s z k o i n y T ^ p o r S -  £ £ 3 ^ * *  “  S S

NIA.
(jol.)

2'p łockk> 3- Ewa Kur0WSka SP poszczególnych spotkań: walczyć o zwycięstwo i awans
.Dystans 1000 m chłopcy: rocz- 42:16 SP ?  Płock do rozgrywek centralnych,

chał Owczarski SP 11 Płock, 2. ” lk ,1980 1 miejsce Torńasz Ję- i Śp ’ż — SP 3 4f :26 Gratulujemy zwycięzcom, któ-
Na sportowo • Paweł Dziąbkowski SP Szczuto- drze.iewski SP 21 Płock, 2 Mar- wynika n i 5'22' / ?  2 teg0 rzy zdecydowanie pokazali że

dzień i f ę łT i  „ Plerwfz?: H  5- Jarosław Pawlak SP 20 ci"  Gdrczyński SP 7 ku ino  3 Z a  r Id  l,P (l ™ t . S2k0ly ,domi- si* " “jlePsi w wojewódzlwie
podstawowych te zni0'vie szkoł Płock, rocznik 1979 — 1 miejsce Micbał Sosnowski SP Szczutowo kówre t koszy- Warto jeszcze zauważyć że nai

~» S  “  - Mr: “ sp 2 p,ock- - —Płnr»L-, C4t3c*A'Jvvicza ao bP 2 \ 
czennh* 2g ôsi ô się około 1500 u

Bieg 2 20 !zf 6Ł Dystans 1000 m, rocznik 1977—
SKS SP 2S WKLaa pyłockStf łn 7 f eZ i1978 dziewcz^ta: 1 miejsce Bar- 
Młodzież miałaL dnł nrjLnZLa‘ ^  Pawłowska SP Choczeń, 2.
Ś P °2 V 000 ™ " a ‘ar e S “ wokS S L t a  Szatkowska „ T° byte wlalka niespodzianka. »

a n ^ T *  ° t e y r ? a Ii n a e ro ‘  e - r r o c z ^ i f  m 9T lS m ie f c e  Aht ' S P  T w A T  v " “  ~UIiaowane n r z c z  tt „ . . .  1 w Płocku rozgrywany był

PROŚBA o z w r o t  k a s e t

Marcin Jankowski SP 7 Kutno, przypadło'drożynie°SP 3 z Ku-
tna. Po raz pierwszy w historii 

KOSZYKÓWKA mistrzostw zwycięstwo przypadło
płocldej drużynie. Najwięcej pun-
któw zdobył Michał Owczarski .W nocy z 20 na 21 marca,

nieznani sprawcy dokonali wła-
Jak nas poinformował Przenw t k S A I ?  Pomieszczeń biurowych 
aw Zieliński, trener S ? L ? tłocJ?emla « « * .  Łupem

ZAPRASZAMY 
NA TRYBUNY

dv ufun^ oirzyman nagro- czeń, rocznik 1979- l miou™  T ń  c-ó “ V .  s>aa gminastycznej oprawcy aoKonali wła-

r S S S i
-  - O  m £  Pło” k ? T  JoannaynWie®unckaP SP s ^ n ^ “  S S t M F S  £ ^ = *w. ^

PIŁKA NOŻNA

Przed nami piłkarska sobota. 
Kibicom piłki nożnej trudno bę
dzie obejrzeć obydwa planowane 
spotkania, ale przy odrobinie do
brych chęci i własnym samocho
dzie będzie można uczestniczyć, 
miejmy nadzieję, w dobrych wi
dowiskach

4 .kwietnia o godz. 11 na sta
dionie przy ul. Gwardii Ludowej 
ZKS Petrochemia rozegra spotka
nie o mistrzostwo II ligi z  Wisło- 
ką Dębica. Natomiast o godz. 14.30 
na stadionie przy ul. Kolejowej 
na Radziwiu, odbędzie się mecz o 
mistrzostwo In  ligi. Przeciwni
kiem drużyny Stoczniowca będzie 
Włókniarz Aleksandrów Łódzki.

PIŁKA RĘCZNA

Po przerwie spowodowanej roz
grywaniem mistrzostw świata gru
py B w Austrii, wznowione zo
staną spotkania o mistrzostwo 
Polski seniorów. Kibiców piłki 
ręcznej zapraszamy do hali przy 
ul. Kobylińskiego w Płocku 8 
kwietnia. Seniorzy ZKS Petroche- 
mfa Płock walczyć będą o punkty 
ze Śląskiem Wrocław.
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Mama chciałaby, by ożenił s;? z 
zacna, dobra 1 ooezciwą panna, a 

i on przekornie żartuje iż woli de- 
/  moniczne. złe i przewrotne ko

li! biety...
Część koncertowych bywalców, 

a raczej bywalczyń orzyz wycza
jona do częstych zmian strojów 
przez gwiazdy estrady, wyszła * 
koncertu trochę rozczarowana. 
Halina Kunicka wystąpiła bowiem 
w jednej krótkie czarnej sukni 
(prezentując 2grabne nogi!, przy
ozdobionej kolorowym bolerkiem 
Włosy także krótkie, a oczy ciąg* 
le młode. Widownia zdecydowanie 
nie nastoletnia zgotowała artystce 
owację na stojąco. Bisów jednak 
nie było.

Dyrektor Tadeusz Zaremha za
powiedział kolejne spotkanie w 
sali barokowej Muzeum z Krysty
ną Janda i Wojciechem Młynar
skim. Tak trzymać!

a)

d o k o ń c z e n ie  ze  s t e . 1

oraz do tekstów Brylla piosenki i  
płyty „Co Sie stało z moja klasa”.

— Nie jestem babcia, z czego się 
cieszę — wyznała odpowiadając 
na pytanie słuchaczy dotyczące sy
na Marcin (24 lata) ma Inne za
interesowania muzyczne niż wy
marzyli rodzice. Inwestując w kla
syczna edukacie svna Uwielbia 
now>rzesnv ’azz rock Pisze * 
p'owa izi audvc'e muzyczne w ra
dio Ma taKże swói program w 
TV Nie chce być i nie jest cie
niem swoich znanych rodziców

Młośnicy kwiatów, tych kru
chych, naturalnych i tych 
utrwalonych, zatrzymanych 
w swym Dięknie — „sztucz

nych”. powinni koniecznie odwie
dzić tę ekspozycję, aczkolwiek o* 
kreślenie sztuczne nie iest adek
watne do tego co prezentuje au
torka pani DANIELA KOPYD- 
ŁOWSKA na swoiej wystawie w 
Biurze Wystaw Artystycznych w 
Płocku.Artystka uprawia rzadką dzie
dzinę- sztuki, jaką iest wykony
wanie i komponowanie całych 
bukietów stanowiących odrebne 
kompozycje plastyczne Niektóre z 
nich sa tak bliskie oryginałowi, 
że ma się ochotę dotknąć nową- 
chać Inne stanowią impresję. au
to! ki na temat kwiatów Wyko- 
vi iP je zazwyczaj z pięknv< h 
tkanin najczęście ze szlachetnego 
edwabiu Insoirowane ooezia . 
muzyka romantyczna k o m p o ^ e  
Kopvdłowskiei łączą dwie d i  - 
izmy sztuki -  malarstwo i rzeź
bę zdumiewając jednocześnie 
ogromną wiedza autorki na temat
kwiatów . .Pani Daniela doskonale orientu- 
ie się kiedy jakie bukiety zdo
biły polskie wnętrza Do me] 
wiec zwracali się scenografów ,e 
filmów i spektakli teatralnych. bv 
zaprojekto-wała kompozycje kwia
towe do .Nocy i dni”, „Rodziny 
Połanieckich”, czy „Trędowatej 
jo  i bukiety układali _w filmach 
Helena Modrzejewska i bohatero
wie „Polskich dróg”.

-— Piękno wielbiłam od zarania 
swojego świadomego życia wy
znaje. -  Szukałam go wszędzie 
— w poezji, w muzyce, w ota
czającym mnie świecie i zadawa
łam sobie pytanie, kto lub co po
zwoliło człowiekowi na pierwszy 
zachw yt- Według mnie były to 
kwiaty, barwne, kruche, bezbron
ne a przecież triumfujące.

Aczkolwiek na ogól wszystkie 
bukiety Danieli Kooydłowske; 
można kupić w BWA, to do nie
których artystka jest szczególne 
przywiązana, nie odda ich za żad
ne skarby. Takie właśnie są 
„Osty”, czy inspirowany fotogra

fią japońskiego kimona haft ja
poński.' W oryginale był zbliżony 
do słota, artystka wybrała jednak 
inny odcień i powtórzyła ten ulu
biony motyw wielokrotnie, ale za 
każdym razem inaczej.

B ukiety Danieli Kopydłow- 
skiej istnieją razem z wa
zonami, naczyniami, w któ
rych się znajdują, tworząc 

jedna kompozycję. Bywa że 
właśnie pomysł zaczyna się od 
wazonu Kiedyś w jej domu stał 
Drzez 5 lat piękny wazon, nim do
czekał się swoich kwiatów, a in
nym razem zwykła brązowa po-

pielnlczka posłużyła do fascynu
jącej kompozycji złożonej z jas
krów i łodvg orlika Powstał w 
ten SDOsób bukiet p rz y  nom mający 
rozetę w gotyckim oknie.

Naibardziei malarska kompozy
cja wydały mi sie róże — kobal
towe. pasujące charakterem do 
nowoczesnego wnętrza, w którym 
zestaw mebli trzeba czasem soiac 
kolorem malarskim, a nie natu
ralna barwa W tym samvm ty- 
- „ niezwykłe) urody „K e-
lich noov” i insoirowane muzyka 
.F >"<! Chopina”

Kwiaty wvkonvwane przez ar
tystkę wvmaaaja ogromnego, 
żmudnego wysiłku. Pani Daniela 
żartu :e że iest Skomionem Wee 
się nip nodciaie Rukiety promie- 
r>: 'in pięknem.- iak ona sama — 
s’*romna. życzliwa ludziom, n e  
lubiącą wv wiadów

„Nigdy ni° zamykam ptaka w 
klatce — tak samo n’’e mogłabym 
w ramv obrazu w płaszczyznę 
rhóina zamknąć żvwe1 istoty, 'aką 
dla mnie jesł każda roślina W 
kompozycji daję im powietrze i 
światło, barwę i cień. pozwalam 
niemal na ruch Tworząc portret 
wybranego modela opowiadam o 
swoich doznaniach. Jeśli miły 
gość tej wystawy chociaż w jod- 
ńv-m przypadku podzieli mói za
chwyt. to trud tworzenia nie był 
daremny”.

Autorka pokazała na płockiej 
ekspozycji plon ostatniego półro
cza. Zachwytów było dużo i bę
dzie jeszcze więcej, czego autorce 
życzę.

LENA SZATKOWSKA 
Fot.: S. Bąklewicz

T ym razem tylko płockiej, 
bowiem chóry szkolne z 
województwa nie uzyskały 

na rejonowych przeglądach wy
starczającej ilości punktów, by 
uczestniczyć w XIV Wojewódz
kim Konkursie Chórów Szkol
nych a capella. ale i tak sala wi
dowiskowa Szkoły Podstawowej 
nr 10 pełna była rozśpiewanych 
dzieci i młodzjeży, co z radością 
skonstatował przewodniczący jury 
pan Andrzej Borzym i członko
wie komisji z Polskiego Związ
ku Chórów i Orkiestr.

Uszczuplenie godzin pozalek
cyjnych w szkołach nie zniechę
ciło do pracy prawdziwych ani
matorów kultury, dyrygentów 
chóru. W płockim przeglądzie 
wystąpiło 7 chórów szkolnych w 
następującej kolejności; SP nr 17 
— dyrygent Wanda Chojnacka

ŚWIĘTO PIEŚNI CHÓRALNEJ

SOS DLA KULTURY

SP nr 20 — Renata Stawska (z 
ręką na temblaku), SP nr 1 — 
Jolanta Przychodzeń, SP nr 5 — 
Aleksandra Zarnecka, SP nr 23 
— Mirosław Stafirski, LO im. 
Wł. Jagiełły i 6-letnie Studium 
Nauczycielskie.

Największą liczbę _ punktów 
(86,6) „wyśpiewał” chór Szkoły 
Podstawowej nr 23 pod dyre
kcją Mirosława Stafirskiego. 
Młodzi wykonawcy (istnieją za
ledwie od roku) zrobili bardzo 
dobre wrażenie muzykujących 
długo dzieci. Trzy głosowy chói’ 
zabrzmiał bardzo przyjemnie i 
czysto, prezentując przy tym 
zróżnicowany repertuar. Będzie Pod dyrekcją Włodzimierza Szpotańskiego chór z płockiego 

SN wyśpiewał I nagrodę. Zdjęcia Stanisław Bąkiewicz

Wśród szkól podstawowych najlepszy okazał się chór SP nr 
23 pod batutą Mirosława Stafii skiego.

reprezentował województwo pło
ckie na przeglądzie w Warsza
wie.

Zbliżony poziom (różnica tyl
ko 2 pkt.) reprezentował chór 
SP nr 5 pod dyrekcją Aleksan
dry Żarneckiej. Ubiegłoroczny 
laureat przeglądu w tym roku 
uzyskał drugą lokatę, ale ich wy
stęp, usatysfakcjonował panią 
dyrygent, a ona sama urzekła 
widownię plastyką ruchu.

W kategorii szkół średnich az 
88 punktów i pierwsze miejsce 
(także prawo do występów w 
Warszawie) otrzymał chór 6-let- 
niego Studium Nauczycielskiego 
w Płocku, dyrygowany przez 
Włodzimierza Szpotańskiego.
Koncertowi SN wtórnie kibico

wała cała dyrekcja Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Pe
dagogicznych w Płocku. Wzru
szone dziewczęta odśpiewały dy
rygentowi bardzo pięknie trady
cyjne „sto lat”.

Licea ogólnokształcące to je
dynie chór z LO im. Wł. Jagieł
ły pod dyrekcją Marka Siemień- 
ca, który wykonał m.in. trudne 
psalmy Mikołaja Gomółki. Przed
stawicielka Kuratorium Oświaty 
i Wychowania, wizytator Eleono
ra Kuczkowska wręczyła cenne 
nagrody — magnetofony dla dy
rygentów zwycięskich chórów. 
Koncert prowadzili Marianna Za
lewska i Jan Kowalczyk, dorad
cy metodyczni WOM — organi
zatora przeglądu. (szl

W poniedziałek 23 marca br w 
Teatrze'Dramatycznym im J. Sza
niawskiego w Płocku odbyło sie 
zebranie założycielskie Fundacji 
Obrony Kultury Komitet organi
zacyjny wystosował ponad sto za
proszeń do „przedstawicieli myśli 
samorządowej, intetektualtstó w, a 
przede wszystkim ludzi biznesu”. 
Przybyli jednak przede wszystkim 
cl, którzy na pieniądze z Fundacji 
liczą, zagrożeni likwidacja szefo
wie płockich placówek kultury. 
Darczyńców czy ewentualnych 
sponsorów było zaledwie sześciu.

My ze swej strony popieramy 
gorąco inicjatywę publikując po
niżej założenia programowe Fun
dacji

Fundacja Obrony Kultury FOK 
postara się wypracować takie for
my działania, .aby bvłv one ko
rzystne-tak dla kultury jak i H’a 
tych •przedstawicieli biznes-’, któ
rzy powstanie Fundacji FOK u- 
możliwiaja:

1) Podstawowym czynnikiem 
będzie — Fundusz założycielski. _

2) Fundacja zajmie się organi
zacja i obsługa powołanych przez 
Fundacje corocznych Targów Pło
ckich. Na Targach — producen
ci i handlowcy z miasta i woje
wództwa, będą prezentować swoje 
oferty produkcyjne i handlowe.

3) Fundacja powoła biuro infor
macji reklamowej, które zapewni 
najbardziej nowoczesna reklamę 
produktów i ofert handlowych.

4) Fundacia wyda folder, który 
oprócz wiadomości z terenu mia
sta i okolic, będzie reklamował 
nasz region ood względem tury
stycznym, inwestycyjnym oraz 
przedstaw’i ofertę inwestycyjną i 
handlowa kapitałowi zagraniczne
mu.

5) Ukonstytuowany Zarząd Fun
dacji będzie dążył do pozyskania 
dla Fundacji, płocczani sympaty
ków spoza granic kraju.

6) Ustalona zostanie składka na 
Fundację wg możliwości potencja
łu gospodarczego udziałowca.

7) Fundacja zamierza powołać 
Dom Fundacji, w którym prowa
dzona bv była działalność eosno-

8) Fundacja będzie organizować 
koncerty z nagrodami sponsorów. 
Wpływy z podwyższonej ceny bi
letów — na kasę FOK.

9) Fundacja powoi aa Loterię 
Lokalną — Płocka.

10) Fundacja będzie prowadzić — 
rewie mody — producentów prze
mysłu konfekcyjnego.

11) Fundacja będzie dotować — 
emerytów, nauczycieli muzyki ! 
artystów.

12) Nagrody Fundacji, dla re
stauracji prowadzących działalność 
charytatywną.

W gmachu Teatru — Teatr za
pewni reklame przedsiębiorcom — 
monitory z planszami reklamowy
mi oraz komunikaty podawane 
przez głośniki

13) Fundacja poda nr swego 
konta, na który beda mogły, wpły
wać k.wotv ofiarodawców.

14) Staraniem FOK przedsta
wiana w prasie będzie lista i u-* 
fundowana nagroda — medal cna 
■najhojniejszego sponsora miesiąca 
i roku.

15) Fundacja zwróci się do swo
ich posłów i senatorów woj. płoc
kiego, aby podmiotom- gospodar
czym, które prócz funkcji zarob
kowych. wypełniają ważne funk
cje społeczne a szczególnie w kul
turze, zmniejszyć stone procento
wa podatku. Tego rodzaju ulga 
zachęci do inwestowania _ w te 
ważne a wyjątkowo zaniedbane 
sfery działalności.

16) FOK będzie promował wy
bitnych uczniów szkół artystycz
nych i ruchu amatorskiego i u- 
możliwiał im dalsza naukę.

.17) Fundacja przez swych przed
sta w ic ie li zgromadzonych w na
rządzie FOK, będzie miała mo
żność wpływania na decyzje po 
dejmowane w sprawach kultury, 
w naszym regionie przez władze.

18) Fundacja będzie dotować te 
działy i instytucje kultury, które 
tego niezwłocznie będą potrzebo
wały, co umożliwi także władzom 
rozeznanie zagrożeń poszczegól
nych działów i instytucji.

darcza, klub. restaurac 
jardowa, sala rekreacy 
byłby siedziba Fundacji.

a.-sala bi- 
na i który

Komitet Organizacyjny 
Przewodniczący 

MAREK MOKROWIECKI
j iKCT.il »«BA»jcaa

Regionalny 
Informator

PŁOCK
Teatr Dramatyczny im. J. Sza

niawskiego, ■ ul tvowv Rynek li. 
tal 260-71: 31 03, godz 1'8 -  Na
sze miasto. 1.04. godz 11 -  Nasze 
miasto 2.04. godz. 17 -  Nasze mia
sto 4—5 04. godz. 13 — Nasze mia- 
sco 6 04, godz. 18 — Popioły — 
Zespół VOO Teatr — Scena Ruchu 
z Lublina

Płocka Orkiestra Kameralna, u!
Kolegialna 23 tel 289-17; 10.04.
godz 10 i 11-30 -  koncerty. szkol
na godz 17.30- koncert otwarty 
W D-ogramie estradowe wykona
nie operetki Franciszka Lehara 
. Wesoła wdówka”, (sala teatru!

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum
ska 2 tel 244-91. ekspozycja sta
ła- Secesia”. „Ikonografia i kul
tura” Płocka”. „Wyroby z metalu 
firm warszawskich”. Muzeum 
czyhne od wtorku do soboty w 
godz 9—15, ■ niedziela 10—lo. w 
poniedziałki nieczynne.

Muzeum Diecezjalne, ul Tum
ska 3a. tel- 228-23: wystawa -  
r-eźba średniowieczna, późniejsza i 
ludowa Muzeum czynne codzien
nie w godz. 10—14, niedziela 11 
15 w poniedziałki nieczynne.

Biuro Wystaw Artystycznych, ul 
Nowy Rynek U, tel. 289-82: wy
stawa Danieli Kopydłowskiej — 
„Kwiaty”. W trakcie trwania wy
stawy w kąciku sprzedaży piękne 
pastele o tematyce kwiatowej au
torstwa warszawskiej roaiarro 
Anny Chełmn icklej-Żaeh.

Dom Kultury, ul. Tum ska » 
(wejście od ul. Sienkiewicza), tel. 
095-12: zajęcia stałe w sekcjach i
zespołach muzycznych. W 
działki w godz. 19-22, piątki 18- 
oi -  kurs tańca towarzystkieeo i. 
II i III stopnia. 4.04, godz. 17 
spektakl „Korowód” — Klub „Ar
cher i grupa teatralna „Dokąd . 
5.04, godz. 19 — „Ptes czyli Kot 
—. Stanisław Tym. Cena biletu 50 
tys. zł.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. 
Tumska 9, tel. 228-30 : 3.04,_ godz 
17 _  „Książki — to najlepsi twoi 
przyjaciele, nie zdradza, nie wy
śmieją, a nauczą wiele” — impre
za dla dzieci z okazji Międzyna
rodowego Dnia Książki. 4.04, godz.
14 _  Giełda komputerowa —
wymiana programów, wiedzy, cie
kawostek. 6.04, godz. 12 roz
strzygnięcie VIII Międzynarodo
wego Konkursu Twórczości Plas
tycznej Dzieci l Młodzieży — To
ruń ’92. Od 6 do H8 kwietnia czyn
na wystawa pokonkursowa „To
ruń ’92”. . . ‘Klub Inteligencji Katolickiej, ul. 
Mostowa 1: sekretariat czynny w 
każdy piątek w godz. 16—17. _

Poradnia Psychologiczno-Religij-
przy katedrze płockiej czynna 

w godz. 17-19. Katolicki telefon 
zaufania nr 264-20 w godz. 10—17.

Klub Międzynarodowe! Prasy I 
Książki, pi. Narutowicza 5. teL 
246-40: 31.03, godz. 17 — koncert

Estrady Kameralnej Filharmonii 
Narodowej. Wystawa fotograficzna 
PTF „Serce krajobrazu”.

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

Aptek*, do 6#tJ (goi?. 8 ra-ntS 
dyżury nocne S świąteczne peMli 
apteka przy ul. Kobylińskiego 6.

Radio Katolickie, 09-401 Płock, 
ul Wieczorka 7, śkr. poczt. L2, 
tel. 236-67 UKF MHz (s te reo ) . co
dziennie godz. 6—8 — audycja in- 
formacyjno-muzyczna.

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

Biblioteka muzealna udostępnia 
na miejscu księgozbiór z zakresu 
historii, numizmatyki, wojskowo
ści, etnografii, archeologii i histo
rii sztuki. Czynna codziennie o- 
prócz sobót i niedziel w godz. 10— 
15.Muzeum Bitwy nad Bzurą, Park 
Wiosny Ludów, tel. 331-41: ekspo
zycja ’ stała „Dzieje bitwy nad 
Bzurą”. Muzeum czynne codzien
nie oprócz poniedziałków i <ini 
światecznych w godz. 10—16. Ka
sa kończy sprzedaż biletów na 
15 minut przed zamknięciem Mu
zeum.

kwietnia w godz. 10—17 czynna 
wystawa malarstwa I1M Marirko- 
wića.

Za zmiany w programie redak
cja nie ponosi odp^wiedzi^noścl.

opr. ws

KUTNO ŁĘCZYCA

Kino Polonia, tel. 424-58 : 31.03 
3.04, godz. 16 i 18 — Predator II — 
USA, 1. 15. 4—9.04, godz. 16 i 1® — 
Nieśmiertelny II — USA. 1 1*5.

Muzeum Regionalne, pl mar
szałka J. Piłsudskiego 21. tel. 
479-64: wystawa czasowa ot. 
jy monument' — medale Ewy Ol
szewskiej-Borys”. Monograficzna 
wystawa jednej z czołowych pol
skich artystek sztuki medaliersk:ej

Muzeum-Zamek. ul. Pocztowa 1, 
tel 24-29: wystawa czasowa ..Mo
da orad-le-owa”. Mu-eum czynne 
codziennie w godz. 10 16.

Firma
Handlowo-Usługowa

Import-Eksport

2 J A W I P O L 1
Łęczyca ul. Ozorkowska 23, 

tel. 33-51,58-73

SIERPC Zaprasza
* !

Wystawa stała „Wnętrza eklekty
czne” pfezentude gabinet i gale-ieL/.llC u - i - c , ~  „---- . TT
umeblowane dziełami sztuki z J-i 
pot. XIX w. , „ ,

Galerii „Antyk” oferuje zabyt
kowe rzemiosło artystyczne, o- 
blekty numizmatyczne, malarstwo 
l grafikę. Muzeum czynne codzien
nie w godz. 10—16 z wviatkiem 
poniedziałków i dni pcśwlatecz- 
nych.

Muzeum Wsi Mazowieckiej, tel- 
75-28-83, 75-28-26; skansen w <>- 
kresie zimowym czynny codzien
nie oprócz poniedziałków w godz. 
9_14. .

Wystawa ' stała „Sierpeckie 
wspomnienia” i wystawa czasowa 
„Biblia w sztuce ludowej” pre
zentowane w salach ratusza, czyn
ne codziennie z wyjątkiem ponie
działków, w dni powszednie cod/. 
9—16, w soboty i niedziele 10—13 

Miejska Biblioteka Publiczna, uk 
Płocka 30, tel. 75-28-53: do o

do n o w o  otw artej 
WYPOŻYCZALNI 

NACZYŃ STOŁOWYCH

Ceny promocyjne 
Serdecznie zapraszamy

SA-621
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P rawidłowo funkcjonujący onanizm potrzebuje czkanie oko
ło Kalorii na kanny kilogram ciała. I\p. osoba ważąca 
6j kg spożywając dziennie potrawy wartości 1800 kalorii za- 
caowa swoją wagę — nie chudnie, ani nie przytyje. Liczy 

s:ę oczywiście wszystko, także kostka czekolady między posiłkami, 
o której łatwo zapomnieć (około 50 kalorii), czy jabłko (100 ka ) 
i herbata. Napojów można spożywać do woli (pomagają nawet przy 
wydalaniu produktów, spalaniu tłuszczu), aie najlepiej nie słodzo
nych.

Poprzez ruch możemy pomóc organizmowi szybciej zgubić niepo
trzebne kilogramy (oczywiście oprócz diety, a nie zamiast).

Dla przykładu podajemy ile kalorii mcżna stracić dodatkowo przez 
pół godziny: gimnastykując się — 180 kal, bieg truchtem — 280 kal. 
szyb Ki bieg — 365 kal, grając w tenisa s.oiowego — it>.> kat. jadąc 
rowerem — 115 kal, oglądając telewizję — 40 kal, Uprawiając seks 
—. kal, zmywając — 96 kal, czytając — 43 kal, dźwigając żaku Dy 
(około 7 kg) — 45 kal, wchodząc po schodach — 249 kal, rozmawia
jąc przez telefon — 15 kal.

TABELA KALORII 
NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW

; J tryna
p  BRNICa t nie mogę na żaden sposób...

’ ja c *ODA — oczerniasz mnie, potworcą jesteś! 
eJj- im bardzięj się zbliżysz, tym nieznośniejszy je-

# ^ERęj^
^ abDda — nieszczęście nam grozi!

ASOlą ___u? kądź zarozumiały!
A  .̂esteś bardzo ciekawy... 

r ;;OG, o ita°)a iaska jest słodka jak niebo...
S A r ! ! 6 -  nie odpchaj mnie!

Rpcij ,^°ja wolą jest odwagą, moje serce ogniskiem... 
j **USZr a  —• przyjdź dzisiaj wieczór..;
/ALKO trA , pi(łkna dziewico, daj mi nadzieję...

A 3 • — skróć czas mych cierpień!
Ê-SYną niech ci się dobrze powodzi! 

strĄRZĘBXN, P°daj mi rękę do zgody. 
tr*°ne! * " ’ jagody — nie rozpaczaj, jeszcze nie wszystko 
k^ a r epa
V. pARk i" ~~ wszystkim nie mogę dogodzić...
k 2la fio r y  t0 zbytki!R a ~~ n *c naszą miłość rozłączyć nie może! .
ryC^CZOcij m°g,? 2 tobą w cziery °czy mówić...

KERvtv».TePs2e tylko twa piękność ma wartość!
surowra powierzchowność kryje czasem naj-_

vfAŁlNĄ * ’ ®k,wka — nie kpij ze mnie!
§ l RcHE\V Szanu^  ciQ...

-  A  szcz^śllwy.. kto cię posiadać będzie, 
wierność znajdzie nagrodę...

(V?^ELą  twoja miłość jest szlachetna...
(wAREr  _ słodkaś jak ten morel!

\V łnreCZ 2 m0 ĉ^ oczu> niecnoto!
U S Z K A * 1 — dziękuję serdecznie, całuję rączki.

4 > a

Ł;Q\v
^ yrazić*

2as}uR2 E c z g Zeraźasz mrde twą namiętnością...
~~ czy za moją miłość na twój śmiech szyderczy

szukaj, a znajdziesz •

S P RlEvVlarV A W0 °dpłaCiĆ!)śó • UCHą  . d°bry, ale prostak...
iest Westa lzlrnowa) — czemu tak twoje życie kwasisz, mło-

T^ANcZ-1

skromność jest twym najpiękniejszym stro- 

chociaż nie zważasz na mnie, jestem przecie wiecznie

moc i namiętność mej miłości nie mogę

szukaj, a znajdziesz — skromność i prostota.

Są»a

W 
>N
Q{

• * 3

I*ŁES .
iH y * .

mogę żyć bez ciebie... 
vA °3e naiskrytśze życzenie się spełni.S tn xĄ’ owon “a.JSKryt6ze zyczenie się spełni.

ECZn ik  ~~ tw°j ohraz Jest mi wszędzie bliski.
n ~~ ty Jed.vnie jesteś słodyczą mego życia! 

s g !N.\K _  ^  -  obmierzły!
A  kockać cte nie mogę, ale tylko szanować.

TyR RAG zn°ś cierpliwie małe dolegliwości.
\Vi R'Vą A  . nasza miłość musi jeszcze tajemnicą zostać... 
WIGURO*! n/ e zagladaj do flaszki! /
Zp ^ I ą A (pVin°gr ona) — twoje całusy są słodkie! 

RĄWlNA0tlara.ie ci wierne serce...
— wiosnę miłości zwiastują twe słowa!

(Bom i wnętrze” 1991)

u l C tJN l A U S T R I A C K I E J

Spowiną PO WIEDEŃSKI!
lzyąyy W iednv§lam ładne-' wo' Piero w tym momencie solimy. 

!tharchp',1?  kawałku, ja- Posypujemy drobno posiekaną 
sól  cebup - Pietruszka cebulką lub szczypiorem. Obkła 

c,JkC  natkn _,a’ ziemniaki, ko- damy ugotowanymi, pokrojony» a C U,a‘ytką ni V * UttUV uguiuwanyroi, poKrojony-
iJn,,; ewja p et^uszki. pieprz mi w talarki i obsmażonymi 
IV,'te v...~'“a smietanv ziemniakami.mi. - śmietany. 

ęso wkładamyJ S ! L ł. sota? wk'adamy, d0 ° s?b n o , w sosjerce podajemy 
i°dziri Got, - ą s5ę wodą z sos koperkowy przyrządzony z 
N ję a ż .  berty•]emy. oko}° 2—3 wody, mąki łyżki masła, usie- 
‘tty, ni- 2 ro's0>,le mi?kkie. Wyj kanego koperku, natki pietrusz- 

^ adamv U’. kro,imy w Pla" ki, podprawiony solą, pieprzem, 
na półmisku i do- cukrem i śmietaną.

jabłko
chleb
masło
pieczarki
jajko
ogórek
miód
ziemniaki
marchewka
kefir
sałata
mleko pełne 
mąka ( 
olej
rzodkiewka
śmietana
sól

1 sztuka 
1 kromka 
1 łyżka 
10 dag 
1 sztuka 
10 dag 
1 łyżka 
10 dag 
O dag

1 pojemnik 
łówka 

1;4 litra 
1 łyżka 
łyżka 
'mzek 
1 łyżka

75 kalorii 
80—100 

116 
24 
83 
10 
30 
87 
41 

112 
16 

170 
74 
83 
15 
80 
0

sardynki w oleju 19 dag 240
szynka r 1 aster 60
czekolada 10 dag 530
woda sodowa 0
szpinak 10 dag 25
tuńczyk 19 dag 242-
pomidory . , 10 dag 19
kanuśta y’ćw>a 24
cukier' 80

łyżeczka ?0
cebula 1 sztuka 23
r.abnez 1 }’.r7>A 2* 0
lody 1 kulka 50
se- żółty '■''aster 123
ogórek ’ -*"ka 10
ryż gotowany 10 dag 122
ketchup 1 łyżka 29

CO MÓWIĄ GWIAZDY?

HOROSKOP NA 1992 ROK
( D O K O Ń C Z E N IE )

Panna (24 sierpnia 
— 23 września)

Od przybytku głowa nie boli, co 
potwierdza się w Twoim przy- 
pad-ku. Ten rok będzie nietypowy, 
a nawet wyjątkowy. Nieoczekiwa
na ekspansja w interesach, super- 
pozytywny obrót spraw na Twoja 
korzyść. W sumie korzystny i ak
tywny okres, głównie początek 
marca i kwiecień, maj oraz po
czątek lipca, pO'd warunkiem pra
cy w zespole i słuchania rad 
wspólnika. Zwielokrotnia się Two
je zdolności twórcze, niespodzie
wanie pojawią sie szczęśliwe fak
ty lub zmiany, które zmodyfikują 
cały Twój los. Awanse, nagrody, 
opatrznościowe, spotkania, nowe 
ekscytujące plany, przebłyski ge
niuszu. krótko mówiąc — postęp. 
Osoby Urodzone przed 13 września 
czeka fantastyczna kariera, a mo
że i małżeństwo. To znakomity o- 
kres, w którym zbieg okoliczności 
Odpowiada w sposób nieomal opa
trznościowy Twoim naj,głębszym 
pragnieniom. Panno, przed ^obą 
wspaniały rok i musisz wyciągnąć 
z niego to, co najlepsze.

Wag* (24 września 
— 23 października)

W sumie ten rok jest podobny 
do poprzedniego. Osoby urodzone 
przed '3 października ustabilizują 
swoją sytuację, a może uzyskają 
długo oczekiwana rekompensatę 
na polu zawodowym. W sprawach 
osobistych może się to skończyć 
małżeństwem, najlepiej pod koniec 
roku. Nie zabraknie jednak mgli
stego klimatu i niejasnych sytua
cji. Dysonanse te narażają na na
głe wstrząsy, czasem wręcz tea
tralne sytuacje, a w każdym ra
zie — na nieoczekiwane zmiany, 
które, zależnie od Twojego osobi
stego kosmogramu, mogą dotknąć 
jakiejkolwiek dziedziny życia. Nie 
należy lekceważyć skutków dyso
nansu, który podrażnia ! męczy

system nerwowy. Możliwe kłopo
ty z nerkami i wątrobą. W marcu 
i sierpniu okresy dynamiczne. Zo
staniesz doceniony i masz szansę 
na wynagrodzenie Twoich zasług 
i umocnienie pozycji. Strzeż się 
jednak kwietnia, jak również 
przełomu czerwca i lipca, kiedy 
poczujesz się spętany, nie będziesz 
wiedział, co; począć, a Twoje pla
ny wydadzą Ci się mgliste i  nie
osiągalne.

Skorpion (24 października
— 23 listopada)

Ogólnie ten rok będzie pozy
tywny, choć Saturn wprowadzi 
pewien zamęt. Dla osób urodzo
nych przed 28 października będzie 
to przedłużenie zmartwień z ub.r. 
Jeśli jesteś z drugiego dekanu 
(9—12 XI), problemy staną Ci koś* 
cią w gardle na początku marca i 
w lipcu—sierpniu, kiedy będziesz 
obiektem dwuznacznych i sprzecz
nych wpływów. Jednocześnie 
przywali Cię nadmiar obowiązków 
i pracy, możesz też być zmęczony 
fizycznie i psychicznie, lecz za
razem rozentuzjazmowany pozy
tywnymi zmianami. Osoby z osta
tniego dekanu zajmą lepszą pozy
cję społeczną, a także odczują 
głęboką przemianę osobowości i 
światopoglądu. Metamorfoza może 
zajść równie dobrze w sprawach 
osobistych,' a wtedy, jeśli chodzi 
o zmianę partnera lub partnerki, 
napewniej stanie sie to na począt
ku kwietnia, w połowie maja, na 
początku lipca, pod koniec sierp
nia lub też pod koniec paździer
nika. Rok 1992 dla Skorpionów 
rysuje się zachęcająco, a nawet 
podniecająco. Konieczna jest jed
nak świadomość stanu zdrowia, 
wskazane więc są badania.

Strzelec (24 listopada
— 22 grudnia)

Szczególnie drażliwe będą kło
poty •dimłhistracyjne lub proble

my finansowe, wynikłe z ewen
tualnych zmartwień ostatniego 
kwartału 1091 roku. Wielu Strzel
ców odczuje obecność jakiegoś dy
lematu, czy to w sprawach miłos
nych (koniec marca lub koniec 
maja), czy w ogóle w jakimkol
wiek działaniu, w życiu codzien
nym — w kwietniu i pod koniec 
maja. Jednak Twój wrodzony op
tymizm da Ci okazję do ponow
nego ustawienia spraw, które 
przybrały zły obrót, do wypro
stowania zwichrowanych sytuacji 
Od lipca do początków września 
kłopoty ze zwierzchnikami. Nale
ży uważać na wszystko i nie spie
szyć się z decyzjami ani z dzia
łaniem. Dla niejednego Strzelca 
będzie to czas wyboru uczucio
wego i skłonności do łapania 
wszystkich srok za ogon. Pewna 
stabilizacja pod koniec roku. O- 
gólnie rzecz biorąc ten rok będzie 
dość neutralny dla ostatniego de
kanu, dla drugiego natomiast bę
dzie umiarkowany, poza grud
niem.

Koziorożec (23 grudnia 
— 20 stycznia)

Między marcem a lipoem Ko
ziorożce odczują nastrój psychicz
nego i materialnego rozwoju no
wych okazji i poprawy warun
ków życia. Zbiorą owoce propo
zycji, jakie wyłoniły się pod ko
niec minionego roku. Urodzeni w 
ostatnim dekanie, zwłaszcza przed 
15 stycznia, umocnią się w swo
im środowisku społecznym, dzię
ki większej sile przebicia w spra
wach _ zawodowych. Szczególnie 
wrzesień będzie f antastycznie noś
nym okresem. Zalecana jest o- 
strożność, szczególnie w spra
wach administracyjnych, skarbo
wych lub finansowych. Nie jest to 
dobry moment na zaciąganie dłu
gów, z których spłacaniem będzie 

późniei kłopot. Ogólnie jednak rok 
1992 będzie rokiem bombowym, 
przebojowym i pełnym ekspansji.

Przede wszystkim w marcu, maju, 
wrześniu lub w listopadzie -  
trzeba się odważyć na wszystko 

wszystkiego spróbować. W kwiet
niu i czerwcu — lipcu nie będzie 
dla Koziorożców rzeczy niemożli
wych W sprawach zdrowia — 
możliwość zapaleń lub infekcji 
Wirusowych, migren.

Wodnik (21 stycznia — 19 lutego)

Bieżący rok będzie lepszy niż 
poprzedni, ale nie tak dobry jak 
1993. Na roczątku roku dokona 
się wspaniałe ujawnienie Twojego 
ego, umocnisz swoją pozycje i 
zostaniesz wynagrodzony za po
przednie wysiłki. Wodniki z dru
giego dekanu (31.1—9.II) osiągną 
usankcjonowanie pracy zawodowej 
i pewność miłosnego związku. D’a 
wszystkich istotne jest wykorzy
stanie czasu na poznanie siebie i 
wyeliminowanie z życia spraw 
powierzchownych. Inaczej mówiąc 
jest to chwića zagospoda*owania 
własnego życia, dojścia do sedna, 
wydobycia najgłębszych pragnień, 
ale również poznania własnych o- 
graniezeń. Powołaniem jest prze
kształcenie, metamorfoza. Ołów w 
złoto Wodniki zmieniać będą w 
kwietniu, na przełomie maja i 
czerwca, w październiku i grud- 
-niu. Nieocenione w poszukiwaniu 
rozwiązań lub podejmowaniu ży
ciowych decyzji będzie uczucie ze 
strony najbliższych, a także po
moc partnera. Wodniki trwale u- 
mocnią istniejące dotychczas wie- 
zy, co stanie się powodem wiel
kiej radości. Możliwe sa jednak 
psychiczne problemy z adaptacją 
do danej sytuacji. Bądź więc. 
Wodniku, przygotowany na odpar
cie tych trudności, na pogodzenie 
się ze zmianami, jeśli będzie to 
konieczne. Doprowadzaj do końca 
swoje pomysły i odkrycia.

epr. (kaz)

CO Cl POWIE
WINNE GRONO.

I 1 zingera ° wieku ukazała się — nakładem Józefa Feit- 
. _ wa kwipZt . szyna — książeczka zatytułowana „rozmo-

^cińskiip czyl.i znaczenia roślin ułożone w polskim
się z niei -u uzytku i zabawy płci obojej”. Dowiaduje- 

i'Varzy\va j ze uie tylko kwiaty mają „symboliczną mowę”, 
^ocóty .°c®. r ównież. Zanim więc postawimy na stole kosz 

dzięki odnn -  ̂ Parzyn” ~  posłuchajmy ich mowy. A może 
nasze ucznoi kompozycjom — spróbujemy przekazać

ananas bllskim?
~~ dai oni jeden całus, trwałość słodkiej przyjaźni.

BEZ Cz a r n y ^ 6 mi miłe two ê przyjście...
CzISz> jednak 1- * Ja§ody — na moje nieszczęście źle o mnie są-BOb _  się mylisz!

b OROWk a  biłeś m.nie!
BKUKIEW ch°ciaż niepozorne, ale słodkie...

. s t e ^ f W N I A  l Z™ a6md Si? przyr0dy'
BlJRAK -
^ bula
C«RZAn

gdybym śmiał twoje różowo-aksamitne

lekkomyślności nienawidzę! 
Jedno z nas ustąpić musi! 
stroisz chimery...

▲ Prawo dziewięćdziesięciu 
dni w  medycynie chińskiej mó
wi, że każda rzecz czyniona lub 
spożywana dzisiaj, da rezultat za 
dziewięćdziesiąt dni. Jeśli dzi
siaj w  jakiś konkretny sposób 
będziemy się zachowywać, to po 
dziewięćdziesięciu dniach po
wróci to jak bumerang. Prawo 
to dotyczy również pór roku. 
Na przykład zbyt wiele chłodu 
(dopuszczonego do ciała) w  zi
mie — 90 dni później, wio
sną, dolega reumatyzm. Nad
miar gorąca to lecie — 90 dni 
potem, jesienią, pojawia się go
rączka. Cykl ten powtarza się 
dalej co 180 i 270 dni itd. Oczy
wiście, kolejne rezultaty pier
wotnego zaburzenia równowagi 
organizmu sę coraz słabsze, ale 
ciągle obecne.

A Kobieta w ciąży po zro
bieniu „trwałej”, czy farbowa
niu włosów, może spodziewać 
się w trzy -miesiące później kom
plikacji związanych z ciążą. Mi- 
m m r ■   ~  -

CHCECIE, TO W IERZCIE...
mo pozornego braku związku  
między tym i zdarzeniami, to 
jest między nimi istotny punkt 
wspólny: włosy na głowie i u- 
kład płciowy należą do ruchu 
wody. Chemiczna, obca naturze 
ingerencja może wpłynąć w po
średni sposób na zdrowie' matki 
i  płodu.

A Według tradycji chińskiej 
fasola w zależności od koloru 
ma różne oddziaływanie. Czarna 
fasola wzmacnia narządy płcio
we, kobiety stosujące w diecie 
czarną fasolę mogą bardzo la- 
two • zajść vi tym czasie w ciążę 
Biała fasola wzmacnia pęcherz 
moczowy, czerwona fasola — 
nerki.

A Jeśli obok łóżka, w  którym  
zasypiamy, stoi zegar, który 
głośno tyka i jego częstotliwość

jest więks-za lub mniejsza niż 70 
na 1 minutę, to organizm bez
wiednie przystosuje się do ta
kiego rytmu. Dlatego możemy 
mieć więcej uderzeń serca niż 
70, a tym  samym rozdrażnienie, 
niepokój, zaburzenia snu itp.

A Proso jest w medycynie 
chińskiej jednym z najważniej
szych, prostych leków przeciw
ko nowotworom■, gdyż alkalicz
ny odczyn bardzo podnosi natu
ralną odporność organizmu. Ge
neralnie działanie prosa jest na
stępujące: wzmacnia energię ży
ciową oraz nerki i środkowy 
ogrzewacz, odświeża krew, neu
tralizuje gorąco lata, harmoni
zuje żołądek, wzmacnia oraz re
guluje przewód pokarmowy. Za
lecam stosowanie prosa w przy
padku fizycznego i umysłowego

wyczerpania oraz przy skłon
ności do wymiotów w początko
wym  okresie ciąży. Mówiąc a 
prosie mam na myśli różne od
miany kaszy jaglanej.

A Kwaśne mleko Chińczycy 
uważają za „napój nieśmiertel
ności”, przedłużający życie. Ja 
zalecam jy. róuureż osobom cier
piącym na nadciśnienie.

AW kuchni polskiej znajdu
jemy bardzo dużo potraw opar
tych na mięsie i tłuszczach wie
przowych. Uparci zwolennicy tak 
niezdrowych potraw niechaj spo
żywają je wraz z grzybami i o- 
wocami. Takie ' połączenie nie 
pmeoduje zachwiania równowa
gi energetycznej organizmu.

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI

GUBIMY KALORIE

TYGODNIK PŁOCKI



R O ŚLIN Y W N A SZY M  DOM U

KAKTUSY
A STRO LO G IA I TY

S f c Y B T '

( m  u  » 1 9  n i)
Pani spod znaku Ryb sprawia wrażenie tak bezbronnej, że każdy 

mężczyzna pragnie otoczyć ją opieką-. W rzeczywistości jednak jest 
odporna i doskonale umie sobie dawać radę w życiu. To urodzona 
aktorka. Potrafi dopasować się do każdej sytuacji, zmieniając nawet 
„na zawołanie” poglądy i przyzwyczajenia. Zaletami Ryb są wraż
liwość i intuicja. Wadami — wyrachowanie i egoizm.

Rybom najlepiej odpowiada szef spod znaku Raka, który potrafi 
być wyrozumiały. Na przyjaciółkę najchętniej wybierają osobę spod 
tego samego znaku, a na męża — Lwa. Lew we wszystkim ulegać 
będzie żonie — Rybie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy Ryb- 
dobrze czuje się w towarzystwie mężczyzny Byka. Ma on dokładnie 
to co Ryby lubią: pieniądze i dużo energii,.która pozwala mu myś
leć i działać za siebie i za partnerkę. . .

Ryby unikać powinny Baranów. Jako bez porównania bardziej dy
namiczne wszystko sprzątną Rybom sprzed nosa. Lepiej dobierać 
sobie towarzystwo spod znaku Koziorożca lub Panny.

(rodzina Cactaceae — kaktusowa!e)

Rodzina ta ma około 230 rodza
jów, 2800 gatunków i ponad 669 
odmian. Kaktusy mają wielu a- 
matorów m.in ze względu na ich 
niewielkie wymagania. Mają 
wręcz nieprawdopodobną wytrzy
małość na suszę, a także waha
nia temperatury. Łodygi kaktu
sów są grube, soczyste tkanki ich 
wypełnione są wodą (na’ zapas).

Środowiskiem naturalnym kak
tusów • jest Ameryka Północna i 
Południowa. Niektóre gatunki wy
stępują w Afryce i w Indiach. 
Wszystkie wyda:a . kwiaty (gdy 
rosną w odpowiednich warun
kach), często pachnące, o jaskra
wych barwach.

K ĄCIK  M ODY

KAPTUR .99

W
tych kilku słowach można nowością/ wciąż podchodzimy do
określić
wiosną
Kaptury

najmodniejsze nich nieufnie, licząc na to, że ja- 
kurlki "i płaszcze, ko sezonowy kaorys w następnym 

nie sa absolutną sezonie już sie nie pokażą. Nic ta
kiego jednak się nie dz:eje. Kao- 

V) tur twardo trzyma się zarówno
^  kurtek płaszczy, jak i swetrów

oraz bluzek wieczorowych. ..Musz
ka” to awangardowa linia, za
zwyczaj zwieńczona wysokim, ale 
miękkim kołnierzem.

Największym przebojem jest 
wzorowany na modzie lat 60._ wi
rujący trapez. Wąskie ramiona, 
jeśli z poduszkami to bardzo ła
godnymi, za to szeroki dołem, ca
łość w kształcie litery A. Do te 
go- często mały kołnierzyk i sze
rokie, od w i.lane mankiety, orze-ci 
nane , kieszenie z patkami. Uszyty 
z lekkiego, doskonałego ga‘unko- 
wo matenału. Król u i a miękkie, 
mięsiste tksnmy wełniane, w ko
lorach — hadź soczvstvch. do:-za- 
łych owoców czerwień cżv złoci- 
stożółtv. ba^ź -a ste'owe beże, per 
lowe ecru, bicie.

Długość — wirować powinno 
wokół kolan — ani wyżej, ani ni
żej. Pod soodem krótsza spódnica, 
wciąż modne szorty bądź „leggin
sy”. lub zwężające sie spodnie. 
Nogi pokazuiemv w dobrych ga
tunkowo rajstopach — cielistych, 
nie czarnych (chyba że całość 
rod płaszczom takich wvmaga) 
Je-z-ze tylko rtomne okulary na 
sootkanie -'zbiry czopowej na 
wiosenny spa-cer.

Ewa

W IO SENN Y TEST

CZY LUBISZ SWOJE CIAŁO?

iiim> *\v-

Jednym z najpopularniejszych 
jest echinokaktus. Ta roślina ku
lista lub cylindryczna (jak na ry
sunku). Wierzchołki są wełnisto 
owłosione, całe pokryte pęczkami 
cierni, które zależnie od gatunku 
mogą być białe, żółte, czerwone 
albo czarne.

Chętnie uprawiany jest także 
gymnokalicium, mały kaktus, ma
jący szerokie, podzielone na pła
skie wzgórki żebra z pęczkami 
kolców lub ostrych włosków Ten 
kaktus stosunkowo łatwo zakwita

Kaktusy też wymagają okresu 
spoczynku. Od jesieni do wiosny 
najlepiej test im w temperaturze 
około 12 st C. Nie można jednak 
ograniczać im światła — tylko 
podlewanie i temperaturę. W o- 
kresie wegetacji należy, zapewnić 
im jak najwięcej słońca. Najlepiej 
rozmnażają się z nasion.

ZIOŁA LECZNICZE
ELIGIUSZA KOZŁOWSKIEGO

Świetlik łąkowy

Dziś na prośbę czytelnika z Ży
chlina powtarzamy VI zestaw ziół, 
podajemy także informację ..o 
tym, jak parzyć i pić zioła ze 
wszystkich zestawów.

Zestaw VI: Stosować przy cho
robach popromiennych, po wszel
kiego rodzaju napromieniowa
ni a-eh.

Uwaga! Zestaw VI chroni przed 
skutkami wybuchu elektrowni ją
drowej w Czarnobylu.
— korzeń lukrecji
— ziele krwawnika
— liść :eżyny
— ziele rdestu ptasiego
— ziele skrzypu polnego
— liść poziomki
— liść orzecha włoskiego .
— korzeń łopianu
— owoc jałowca
— kłącze pięciornika
— liść maliny

Parzenie ziół

Łyżkę stołową ziół należy zalać 
wrząca woda i odstawić na 20 
minut. Pić 3 razy dziennie po 
szklance przed posiłkiem. _ Te sa
me zioła można zaparzyć dwu
krotnie. _

Poszczególne mieszanki ziół pije 
się przez 7 dni oddzielnie, np. po 
7 dniach stosowania jednego ze
stawu rozpoczynamy parzenie ziół 
z drugiego zestawu.

Dzieciom do lat 10 zioła przy
gotowujemy w porcjach zmniej
szonych o połowę.

(mgj)

TOWARZYSKIE ABC
Wydaje się. że wszyscy o tym wiedzą, a w każdym razie wiedzieć 

powinni. Dlaczego zatem obrażamy się na znajomych, którzy uprzej
mie odmawiają zaproszenia na kolację na jutro, skoro obowiązuje

M GOŚCI, KTÓRYCH CHCEMY PODJĄĆ W DOMU, ZAPRASZA 
M i OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE PIĘĆ—SZEŚĆ DNI PRZED 
TERMINEM PRZYJĘCIA. . . . . . .  .. 0

Jeśli zapraszamy ciocię, powinna to zrobić gospodyni, jes.i wujsa 
_ męski przedstawiciel rodziny. Nie musimy, ale powinniśmy in
formować, kto poza tym będzie na spotkaniu. Szczególnie _wtedy_ 
gdy wiemy, że ukochana ciocia nie cierpi serdecznej przyjaciółki 
wujka.

■  JEŚLI NIE JESTEŚMY ZAINTERESOWANI W UTRZYMYWA
NIU BLIŻSZYCH KONTAKTÓW Z ZAPRASZAJĄCYMI — NIE 
PRZYJMUJEMY ZAPROSZEŃ. TAKŻE WTEDY, GDY NIE ZAMIE
RZAMY REWANŻOWAĆ SIĘ.

Jest to bowiem towarzyski wymóg każdego, kto chodzi na przy* 
tocia. Jeśli chcemy być zapraszani i my musimy zapraszać. Jest 
rzeczą nie do przyjęcia regularne bywanie u przyjaciół^ na imieni
nach i wymawianie się ciasnym mieszkaniem czy małymi dziećmi — 
gdy nadchodzą nasze.

m  PUNKTUALNOŚĆ NIE JEST TYLKO CECHĄ KRÓLÓW. 
KODEKS TOWARZYSKI NIE ZEZWALA NA LEKCEWAŻENIE TEJ
ZASADY' _ KTO TO ROBI NARUSZA DOBRE OBY7CZAJĘ. TO NIE
UPRZEJMOŚĆ, TO OBOWIĄZEK GOŚCI. . . . .  ,

A już skandaliczne i bardzo w złym guście jest_ spóźnianie się 
i niepodanie usprawiedliwiającej przyczyny. Najlepiej jeśli godzi
nę rozooczecia spotkania określimy widełkami — między 18 a 18.30 
W tym czasie należy przybywających gości częstować wyłącznie ape- 
rititom. Nie mocnym alkoholem, ale lekkim, zaostrzającym a pety 
cocktailem (np. vermut z ginem, sok pomidorowy z wódką). Dopiero 
gdy wszyscy się zejdą, zapraszamy do stołu, chyba ze autentycznie 
nie mamy gości gdzie posadzić i musimy od razu przy storn. Zapra 
szamy oczywiście do stołu wcześniej starannie przygotowanego.

ggap a g  aaastaiamsBEr•zzrnmmmsmBWBnmmmm

I  SALONU „IWONAW

Idzie wiosna. Zdjęliśmy nakry
cia głowy i w wielu przypadkach 
stwierdziliśmy, że włosy sa do 
niczego. Matowe, zrudziałe od 
farby i połamane od trwałej. Na 
wiosennym wietrze nie chce 
„trzymać się” żadna, najstaranniej 
nawet zrobiona fryzura.

W tej sytuacji nalepi ej włosy 
krótko obciąć i przez jakiś czas 
dać im odpocząć. Dobrze ostrzyżo
na głowa nawet na, dworze nie

traci swego kształtu. W krótkich 
włosach dobrze jest większości 
pań. A do lata włosy trochę od
rosną i będzie można pomyśleć o 
bardziej fantazyjnym uczesaniu.

*rr*K

'/ *’ V/* * u  -.V

\

[ 1) Gdy w iiiat.ze oglądasz się na
ga, podobasz się sobie?

I — przeważnie tak — 6
tak ~  50

— nie — 0

2) Czy lubisz swoją pleć? ^
raczej tan —

I — tak - — w
nie *5

3) Uszczypnij się w grzbiet lewej
dłoni i sprawdź, po jakim czasie 
ciało się wygładzi:

do 40 1. pow. 40 L
natychmiast — 10 — 15

| — za sekundę — 5 — 50
za 2 sekundy — 0 — 5

4) Czy nic sądzisz, że masz więcej 
tłuszczu w okolicy bioder niż byś 
sobie tego życzyła?

|— trochę za dużo — 5
za dużo — 5)

— tyle, Ile powinnam — 10

5) Ile razy w tygodniu jesz obiad?
codziennie — 1
5 razy , — 5

— 2 razy — 10

6) Czy lubisz wyglądać efektow
nie, gdy jesteś tylko sama?

nie zwracam na to uwagi — 5
— tak — 0

nie — 10

7) Czy uprawiasz jikiś sport, czy 
regularnie ćwiczysz?

czasami — 5
ta k — 10
nie 7 — 0

8) Budzisz się rano:
punktualnie na czas — 10
wstaje, kiedy ir.am 
na to ochotę — 5
muszę korzystać z 
budzika — 0

9) Czym się kierujesz przy wybo- 
1rzc ubrania?

modą — 5
|— wygoda — 10

noszę tylko rzeczy obcisłe — 0

19) Jakie nosisz buty?
— modne na wysokim

obcasie — 0
modne na niskim 
obcasie — 5

— szerokie i wygodne — 10
11) Czy używasz drogich kremów 
kosmetycznych?

czasami — ]
tak — 5
nie — 0

12) Czy uprawiasz trening auto- 
genny, ćwiczysz jogę?
— od czasu do czasu — 3

codziennie znajduję 
czas na relaks — 10
nie wierzę w to — 0

13) Jak często pijesz alkohol?
— codziennie — 0
— od czasu do czasu — 5

w zasadzie nie piję — 10
14) Ile ważysz?
— o 15 proc. więcej niż

wynosi norma d!a 
mojego wzrostu — 26
w sam raz — 10

— o 20 proc. więcej,
niż powinnam — 5

15) Czy stosujesz diety odchudza
jące?
— czasami — 10
— nie — 20
16) Masz odczucie, ie  jesteś osoba 
wygodną

nie — 6
tak — 20

— czasami — 16
17) Czy odczuwasz dolegliwości, 
które Cię martwią?

raczej nie — 10
— nie — 5

tak — 5
18) Czujesz się fizycznie bez za
rzutu?

raczej tak — 5
— tak . — 20

nie 0
19) Czy umiesz się skoncentrować?
~ nie — 0

tak — 10
czasami — 5

20) Ulegasz nastrojom chwili?
nie — 10

—, tak — 0
od czasu do czasu — 5

21) Czy miewasz uczucie, ie  ciągle 
Cl zimno?

nie — 10
— tak — o

czasami — 5
22) Dbasz regnlarnie ©i
— twarz — 5

ręce — 5
— całe ciało — 15
23) Czy masz prawidłową posta
wę?

nie — 0
— tak — 2f
— Ki* jest na jgorsza — 5

24) Gdy coś Ci dolega: „ I
— sięgasz po iekars.wo
— robisz sobie kompres 

lub filiżankę mocnej 
herbaty

— czekasz, aż samo 
przejdz.e

25) He filiżanek kawy lub 1,1 
herbaty wypijasz dziennic? [i
— więcej niż 3 ^
— 2 do 3
— n ie  p iję ani k aw y,

ani herbaty . /
26) Ile dziennie wypalasz pm"
sów? x i
— 5 d o TO
— 20 do 40 J
— m e palę p)
27) Czy często przebywasz 
świeżym powietrzu?
— często
— ilekroć nadarzy |̂1

się, okazja

PORA NA  
PO DSUM OW ANIE
0 —45 pbt. c :p

Twoje ciało w ogolę 
obchodzi. Uważasz, że najW ,0C 
sze jest to, co masz w 6 jA' 
Dobrze, że dbasz o swoi aI);A 
ale wcale nie • musisz tak S; 
bywać ciała. Uważaj, bo m i 
zbuntować. Już pora zaeza 
zauważać.

50—160 pkl. . J
Czyżbyś nigdy .r, i e słyszy ^  

to nie szata zdób} człowieka • ^  
tnio koncentrujesz się na J 
szafie zapominając, jak_ w J> 
atutem kobiety jest właśnie jtr
wie i wypielęgnowane
Zmieniając proporcje, odna' d 
nowy rodzaj zadowolenia i

165-260 pkt. . M
Twoje zainteresowanie 

ciałem można ocenić jedyn ^ 
trójkę. Dla Ciebie ważne l es .
jak ono funkcjonuje, ale_ to. ^  j  
ogóle funkcjonuje. I le5t *ogo ie  iuiłK.c-jouuijc. t
tym dobrze. Pamiętaj Je“n " \<f 
może Ci być jeszcze lepiej — 
starczy mała korekta.

Powyżej 265 pkt.
Możesz być z siebie zadów o j  

Trudno Ci cokolwiek 
Dbasz o swoje ciało i posw j 
mu należna uwagę, traktują , 
jako ważną część własnego

TYGODNIK PŁOCKI STR. 8
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Różne

^ ^ T l a s t r y k o w e  o  
S ' _ 20x2°. 25x12,5, 25x25, 
U « *  w różnych kolorach, 

stopnie schodowe 
M al^K tA O B E T O N IA R S K I
tel,2092° iDuże 11 k/P,ocka'

.5 7 r r — — 004071 
Ptock

m DROBI
ZESPÓŁ Muzyczny na bale, 
wesela. Płock tel. 35-513

004647

CYKLINOWANIE podłóg, 
271-33

004662

TANIE USŁUGI hydrauliczne. 
Tel. 295-13 Wrzesiński

004668

004069p.p~——-—  uu^uoa

B,ielskawo . Ka 1 * Tamo, facho-

9.00 do 1̂ 00 Zaprasza'!ny od
004096

COPI. FLEX 
Płock> Grodzka 11, 

tel. 265-14 
oferuje , 

kserokopiarki
lnów,

e  1 używ ane/, ; 1 1  

s ^rw is

PR2esAt d 0V,DE0 - 
Wy kon<s Â JA N ,E* napra-

na 2, tel. 36-617
004367Us q . —

c^ artkM e0J°9  “ dr Białecki,
Chirurg!df*R8, so b o ły10-12,

'"“- “t t is r 1
-------------004609

^ YP ^ n L GINEK0L°G IC Z - 
P,Cla 10 / t '? l?y " a u l Ty s W - 
Wadowsko* Jub ,*ata7: dr 
I8, dr Błai p?n-> wt°rek 16-

" * f t s t s s ,H o -
— ------------- 004603

^Ch't^sU |C7iLben2yn°

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

_________________ 004669

N A PR A W Y  te le w izo ró w
Adamski, tel. 218-75
_____________________  004671

SZYLDY - REKLAMY - LITERY
z foli samoprzylepnych perfe
kcyjnie wykonane przez kom
puter. Dow olne wym iary, 
kolory, kroje pisma.Sprzedaż 
anten satelitarnych. PPW "UNI
KAŁ" Płock, Kobylińskiego 4, 
Tumska róg Kolegialnej.
Tel. 294-84.
___________________________004683

M-3 nowe o pow. 57 m.kw. III 
p. przy ul. Królewieckiej 1 za
mienię na M-3 lub M-2 z osied
la Łukasiewicza. Wiadomość: 
tel. 324-44.

004690

Biuro Rachunkowe prowadzi 
księgi podatkowe, rozliczenia z 
Urzędem Skarbowym. Płock, 
11-go listopada 5 m 43, 
tel. 263-54.
___________________________ 004730

AUTOALARM, własne zasila
nie, centralny zamek, powiado- 
m ien ie. A LA R M Y  w 
pomieszczeniach. "SYSTAL" 
Płock, 288-51.
___________________________ 004617

Wykonuję roboty blacharsko- 
dekarskie, tel.35-45 Łęczyca.

Ł-5/92

Posiadam dom do wynajęcia 
na działalność gospodarczą o 
pow. 70 m.kw. z działką. 
Wyszogród, ul.Zamieście 25.

004691

Angielskiego uczę dzieci.
Tel. 263-21

004694

Naprawy domowe, czarno- 
białe-kolorowe. Popławski, 
291-74.

004695

Malowanie, tapetowanie, pra
ce początkowe. Tanio, szybko, 
solidnie. TeI.270-14

004701

FO LIE  O K IE N N E  przeciw- 
włamaniowe, przeciwsłonecz
ne. "SYSTAL" Płock, 288-51. 
___________ _______________ 004618

Potrzebna samotna pani do 
lat 50 na stałe do opieki inwali
dy. Oferty Nr S-30/92 składać: 
Biuro Ogłoszeń "TP", Sierpc, 
ul.Piastowska 11 a.

S-30/92

Uwaga! Firma Zachodnia zle
ca pracę chałupniczą. Zapew
nia bardzo wysokie zarobki. 
Informacje listowne /koper- 
ta+znaczek+ 5000 koszty/. 
*BATIMEX" 62-204 Gniezno5 
skr.poczt. 33.

81/92

N iem iec lat 45, ewangielik 
wzrost 182, 80 kg, materialnie 
niezależny nawiąże kontakt to
warzyski z panią 30-36 lat, mo
że być z dzieckiem. Wskazane 
zdjęcie. Listy na adres: Kutno, 
3 Maja 32*

85/92

Żaluzje - produkcja od 75.000,- 
.Łódż 81-94-06, 84-32-34.

SA-113

Videofilmowanie, Gąsecki 
229-69.

004703

K-51/92QP ŷ 7̂-~—
4°0, ^ C2E ciągniko- 

We ’\a/0 ̂  rurki kwaso- 
nVVar3ncia^2e c 'śnieniowe, 
9̂*402 p .na ^  miesięcy. 

l8b»te|. 0 t ° liń ska
33'°0 lub 33-650.

004522XAQistIS * T -------- --
pa tyka  korePetycje: ma- 
ł0c^73.5f 2yka- Dojeżdżam

004545

Sf rb e b ^ m°Wan*a zleceń

004585
^ ^ o w AN ie

004538

Osiedle W yszog rod zka  38 
m.kw. część budynku niezależ
na, 2 pokoje, kuchnia, łazien
ka., na biura, usług i p lus 
telefon lub mieszkanie. 
Rzeczna 19 po 16,00.

004705

Firma "STEMPLEX" to
PIECZĄTKI z komputera w je
den dzień. Zaproszenia ślub
ne, etykietki, druki firmowe i 
samoprzylepne, bilety wizyto
we kolorowe, polimerowe for
my fleksograficzne. Płock, 
Nowy Rynek 1, tel. 203-08 
"Antypodkowa" paw. 105.

004738

Anteny - 209-76.
004735

Pos iadam  do w ynajęcia  
"Bar Piwny" w Grabinie 28/1 
gm.Łąck z  pełnym wyposa- 
żen iem . W iadom ość  na 
miejscu.

004714

Masaż leczniczy, nastawianie 
kręgosłupa. Wojciechowski 
Krzysztof Przedszkole Nr 38 
ul.Szopena, wtorki i czwartki od 
16,00 do 17,30.

004715

Tel. 293-73.
SA-90cli

tnie^ k a ^ 6taPet°wanie

-------- ^
2lecJS?AN|pE7 Wi'

nia°P 8nnH mki- 263*32-
Napt-  '00do10 '3°-

^AW/T ----- 004624

Tel 7 '  Pieć!,r5 ek aut°maty-
gazo

'"y / /  ar)ie do towa- 
rr|atr/ erty tn ille rea|izuje-
S r ^ ń e  7 rZ V s k i e  ‘ 
b- /U “lr>ikowi 'Z n a jd z ie m y
^  tnie-pk ,;?0e,tycIla Part
S S lii^  ck9>skr.85.

_  004643

%  * różnvm P°2na samo-
H i , nh^ be ŷ leku- Oferty

n 6 p focP 2n?-Fot°m ile 
K 9- skr. 85.

004644

Związek Kynologiczny orga
nizuje od kwietnia kurs tresury. 
Zapisy w Biurze Związku - 
Płock, ul.Piaska2/wtorki-piątki 
7,00-20,00./

004718

Naprawa - Przestrajanie TV,
Video, Sat. Płock 321-97 
Tarczyński.

_______004723

Solarium "HELIOS" bezpiecz
niejsze niż samo słońce - za
prasza na opalanie twarzy i 
całego ciała. Płock, 
ul.Tysiąclecia 101 piętro.

004720

Zakład Hydrauliczno-Ślusarski 
poleca usługi Wodno-kanaliza
cyjne, C.O., gazu ziemnego, 
kraty, og rod zen ia  i inne. 
Tel.292-94.

004724

Uwaga! Tylko do końca kwiet
nia montaż telegazety z 20% 
bonifikatą. Skorzystaj z okazji. 
Płock, 321-97.

004722

Komputerowe wyważanie kół, 
wulkanizacja, bieżnikowanie 
opon. Płock, ul.Wiosenna 1,
Imielnica.

004726

Pieczątki-tanio, szybko, 
solidnie. Płock, Tumska 6. 
Zapraszamy. 004739

PAL-SECAM, pilot, telegazeta, 
naprawy telewizorów. Płock, 
Obrońców Stalingradu 20/1 /w 
podwórzu/ mgr inż Michalak, 
243-70. . 004740

Przyjmę uczn i do zakładu 
wulkanizacyjnego. Imielnica, 
ul. Wiosenna 1, tel. 125-10

004743

MEDIN-LEKARZE SPECJALI- 
ŚCI-MEDYCYNA DALEKIEGO 
WSCHODU.Leczenie kamicy 
żółciowej, nerkowej/bezopera- 
cyjnie/, impotencji, niepłodno
ści, łysienia także męskiego/, 
powiększanie, ujędrnianie biu
stu metoda nieoperacyjna, nie- 
hormonalna. 37-36-38 Łódź. 
A d re s  ko re sponden cy jn y  
Łódź-1, przegródka-1 /koperta 
zwrotna.

SA-114

Usługi, sam ochody 20 ton 
skrzyniowe, tel. 76-31-89 
Mochowo, od 8,00 do 15,00.

004746

Zamienię M-4 Kutno na Płock 
lub Gostynin. Tel. 252-44 
wew. 234,

004749

Korepetycje: matematyka, fi
zyka. 249-46.

004750

Potrzebna zdolna fryzjerka. 
Płock, ul. Nowy Rynek 1 p. 109. 
Maria Dąbrowska.

004753

PUSTAKI "ALFA", bloczki fun
damentowe, krawężniki oraz 
inne prefabrykaty betonowe i 
żelbetonowe, a także usługi 
budowlane oferuje Zakład Bu
dowlany Maszewo Duże 60, 
tel. 209-89 004501

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

S-23/92

SPRZEDAM M-2 35 m kw. oraz 
kanapę narożną. Płock, 
Szarych Szeregów, tel.347-47.

004684

OKRUSZEK - oferuje 
własnej produkcji CHRUP
KI KUKURYDZIANE 
BEZGLUTENOW E. Płock, 
ul. Spółdzielcza 22, 
tel. 35-231. Ceny hurtowe.

004445

SPRZEDAJEM Y nowe i uży
wane opony z Niemiec. Ceny 
konkurencyjne, duży wybór. 
Zapraszam y. W ulkanizacja 
Płock ul. Bieiska 61, w godz. 
8,00 - 18.00: soboty 8,00 - 
14,00.
___________________________ 004602

SPRZEDAM M-2. Płock 261-47
___________________  004639

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

__________________ 004656

MEBLE "FORTE", kpi. wypo- 
czynkow e, s to lik i. P łock , 
ul.Rembielińskiego 3. 
SPRZEDAŻ RATALNA.

004675

SPRZEDAM mieszkanie włas
nościowe w Gostyninie 32 m 
kw./ dwa pokoje/.Wiadomość: 
Teł.55-16.

G-6/92

SPRZEDAM działki budowla
ne 0,15 ha, 0,70 ha przy szosie, 
wodociąg, światło, 4 km od 
Sierpca. Wierzbicki Ireneusz, 
Gorzewo 09-200 Sierpc.

S-28/92

SPRZEDAM n ie ruchom ość 
Koz ieb rody  w oj.c iechano
wskie, 0,5 ha-dom, budynek 
gospodarczy-murowane. Wia
domość: Wołomin, 76-38-20, 
Wiśniewski

004681

KUPIĘ rozbity samochód 
zachodni, tel. 15-079.

004685

KPL. WYPOCZYNKOWE,
regały, narożniki, amerykanki, 
kpi. kuchenne - Płock, Króle
wiecka 12 /za Eldomem/ 
"VISTA\

004676

Sklep producenta MEBLI 
SWARZĘDZKICH działający 
10 lat w Płocku oferuje 
taniej bez pośrednictwa 
SOLIDNE, TRW AŁE, EFE
K T O W N E  m e b io ś c ia n k i 
MAT, POŁYSK, STYLOWE, 
inne. SPRZEDAŻ, ZAM Ó
WIENIA. Płock, Słowackie
go /róg W ysp iań sk iego / 
godz. 12-18.

004543

SPRZEDAM samochód Wart
burg 85 po wypadku w całości 
lub na części. W iadomość: 
Płock, Reja 26/63

004704

SPRZEDAM działkę 985 m.kw. 
w Sierpcu, rozpoczęta budowa 
domu /parter/.W iadomość: 
Sierpc, tel. 75-14-33.

004706

SPRZEDAM posiadłość wiej
ską. Telefon grzecznościowy 
204-49 w dniu ogłoszenia.

004707

SPRZEDAM działkę budowla
ną 12 ar.Wiadomość: tel. Łęg 
68.

004711

SPRZEDAM kontener przysto
sowany do handlu. Tel. 150-99 
po 16,00.
________________________  004710

SPRZEDAM tanio gospodar
stwo 13 ha z zabudowaniami. 
Wiadomość: Płock 213-96.
___________________________004713

WYRÓB, SPRZEDAŻ sztuka
terii ozdobnej, 32-273
___________________________ 004722

SPRZEDAM działkę budowla
ną 630 m. kw. w Proboszczewi- 
cach Nowych. W iadomość: 
Płock, ul.Śniadeckego 1 /Wi- 
niary/.

004716

SPRZEDAM domek parterowy 
z działką 700m kw. Lisiecki 
Bogdan, Płock-lmielnica, 
Darniowa 8. Bliższe informacje- 
tel. Miszewo Murowane 117.
___________________ '_______ 004687

SPRZEDAM przyczepę samo- 
zbierającą, C-385 zamienię na 
mniejszy lub sprzedam.Sulko- 
wski Stanisław, Dobrzenice 
Duże, gm. Mochowo, tel. 75- 
30-64.
______________________  004689

SPR ZED AM  ciągnik C-360, 
beczkę 1000 L, młodą krowę 
nad ocieleniem. Dobrzeniecki 
Witold, Malanowo Stare,
09-228 Ligowo.
__________________________ 0046S3

SPRZEDAM działkę budowla
ną w Gąbinie. Wiadomość:Sta 
re Budy 16 gm.Łąck.

004697

SPRZEDAM działkę budowla
ną o pow. 700 m kw. z budyń 
kiem  gospoda rczym  
uzb ro joną , w Bulko- 
wie.Wiad:Płock, tel.232-97 
w godz. 18,00-20,00.

004700

SPRZEDAM lub wydzierżawię 
sklep. Płock 31-741.

004728

SPRZEDAM oryginalny hak i 
bagażnik dachowy do samo
chodu Opel Kadett/1.3S, 1.6D/ 
Płock 34-642.

004729

SPRZEDAM spawarkę 
"BESTER" tel. 138-66.

004731

SPRZEDAM M-3 nowe 54 m 
kw. Gostynin 48-61.

004732.

SPRZEDAM pawilon 12 m kw. 
drewniany przy ul.B ielska- 
Ostatnia. Tel.268-39. po 16,00.

004696

SPRZEDAM gospodarstwo 11 
ha, budynki murowane.Cena 
przystępna. Zdzisław Pasiko
wski, WoiaTrębska kAYębek

83/92

SPRZEDAM kombajny: do ku
kurydzy CASALIS 600MTG 
i Bizon Super z przystawką 800 
M TG .O ferty: G ostyn in
skr.poczt. 18, tel. 12-61.

84/92

SPRZEDAM działkę rzemieśli- 
niczo-budowlaną 500 rrr kw., 
uzbrojoną.Kutno na osiedlu 
Tarnowskiego, tel.352-75.

86/92

KUPIĘ Cartridge’e zGrami do 
Gam eboy’a firmy Nintendo. 
Tel.Płock 314-43.

004717

SPRZEDAM szczenięta szor
stkowłose rodowodowe. Płock 
368-17.

004719

SPRZEDAM mieszkanie 
M-3.Tel. 254-13.

004721

SPRZEDAM  pawilon handlo- 
wy.Płock 34-676 po 18,00.

004725

SPRZEDAM Nysę 1982 r. w ca
łośc i lub na części.W iado- 
mość: Wojciech Mielczarek, 
Świerczewskiego 18, Łęczyca.

L-3/92

SPRZEDAM pilarkę. Kutno, 
Konarskiego 16.

87/92

SPRZEDAM c iągn ik  C-360. 
Z ie lak , A le ksand rów  gm. 
Strzelce.

88/92

SPRZEDAM Stara 28 wywrot- 
kę-5mln.,Gaz 53 skrzyniowy z 
nowymi częściami zamienny- 
mi-4 min. Wartburga 353S 
1984 r. Kutno, tel. 356-97.

89/92

SPRZEDAM dużą wieżę Diora 
z kolumnami, komputer Atari 
120XE z magnetofonem, mag
netowid SANYO, nowe łoże sy
pialne Las Vegas.Kutno, tel. 
356-97. %

90/92

SPRZEDAM kiosk handlowy 
drewniany Sierpc.
Teł. 75-18-40. " 25 92

SPRZEDAM dom z oficyną w 
centrum miasta z przeznacze
niem na usługi, handel, hur
townię. Wiad. ul. Mickiewicza 
10, Sierpc teł. 75-13-32

S-27/92

SPRZEDAM dom jednoro- 
dzinny do zamieszkania, dział
ka 715 m kw. Radziwie. Płock, 
544-22 do 15.00.

004744

SPRZEDAM maszyny szwalni
cze, stebnówki, overlocki, guzi- 
karkę, noże krojcze, silniki, 
części zamienne, tkaniny, sze
roki asortyment dodatków kra
w ieckich. W iad. S ierpc tel. 
75-12-70 do 15,00 i 75-33-98 
po 15,00.

S-29/92

SPRZEDAM stal teową, kątow
nik, ceownik, pręty 20 ton /nie- 
drogo/.Gąbin tel. 374 po 20,00

004734

SPRZEDAM działkę 100 m kw. 
w Płocku pod pawilon handlo
wy z pozwoleniem na budowę. 
Tel. 288-45 po 16,00

004733

KUPIĘ te lex. W iadom ość  
Sierpc tel. 75-12-70 do godz. 
15,00 lub 75-33-98 po 15,00

S-31/92

Dom z halą rzemieślniczą w 
Płocku SPRZEDAM lub 
ZAMIENIĘ na M, tel. 226-93.

004737

SPRZEDAM grunt rolny o pow. 
4,50 ha. Aleksandra Korzenie
wska, Machcino k/Płocka.

004741

SPRZEDAM dom jednorodzin
ny z garażem w centrum Pło
cka, tel. 236-49.

004742

SPRZEDAM segment miesz- 
kalno-handlowy, surowy stan 
125 m kw. - 140 mln..Sierpc 
75-31 -30 wieczorem.
__________________________ S-32./92

SPRZEDAM VW Jetta, benzy
na -1987r., stan idealny. Płock, 
uł.Gintera 4 m 25, tel. 5-36-81 
do 15,00.

004747

SPRZEDAM M-2 31 m kw.
w Busku Zdroju. Tel. 247-45 
Płock.

004748

SPRZEDAM pawilon handlo
wy 24 m kw. "Nowy Manhatan".
Wiadomość na miejscu 
paw. 48.

> 004751

SPRZEDAM Dacię i Żuka. 
Edw ard O strow sk i 09-445 
Czerwińsk.

004754

SPRZEDAM Żuka /b laszak/ 
stan bardzo dobry. Raciąż, 
ul. Mławska 45a woj. ciechano
wskie

004756

SPRZEDAM pustaki typu "Alfa" 
oraz płyty stropowe WPS. 
Wiadomość: tel. 203-73, 
123-88.

004757

SPRZEDAM G o lfa  1300- 
1989r., biały, 33 tyś km. Sierpc 
tel. 75-43-06

S-33/92

H urtow nia P 
W yrobów Spożywczych

zaprasza codziennie 
oprać? niedziel i świąt 
w godz. 14,00-19,00.

Najtańsze ceny: 
np. batony 

DRAGOLAND’
- noozłszt.

adres: Płock Radziwie 
ul. Dobrzykowska 25 

tel. 204-40 
w godz. 7,0(1-1 ().()().

V -------------------- ---------Q.Q4703 1
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KSEROKOPIARKI

; p t e s i  p tilśM is  frfteagpw&o

pełnożiarriiste i wyborowe, yp *  
_ dwadzieścia asortymentów! % 

^ N I S K I E  CENY, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. 
2 Zapraszamy hurtowników.

— ............  ...............

nowe t  uzymne ,SPRZEDA J
m a ter ia ł?  ek sp lo a ta cy jn e  
c z ę ś c i  zam ienna

SERVIS

'BANK. XEpQX MNCO\ M d l Canon

MOSTOSTAL 
EXPORT S.A.

00-926 Warszawa 
ul. Krucza 20/22

MOSTOSTAL

z & t- r u d

TtoaiKA z im m

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 

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

W E K T R A C O M F '
Płock, ul. Kalinowa 78

fcatrudm: *
©informatyków ■'
•  osoby posiadające dobrą znajomość obsługi komputerów 

typu IBM/PC
Informacje:

poniedziałek - piątek 8.00-16.00.. tej. 201-30

Urząd Miejski
w Sierpcu

ogłasza konkurs na dyrektorów 
Państwowych Przedszkoli
nr. 1, 2,3, 4 ,5  w Sierpcu.

W
Zainteresowani winni do dnia 18 kwietnia 
1992r. złożyć w sekretariacie U.M. /ul, Piasto- 

, wska l la ,  09-200 Sierpc/ oferty zawierające:
! •  koncepcję kierowania wybraną placówką

•  życiorys
•  dokumenty potwierdzające stosowne przygotowanie

zawodowe .
•  opinię z dotychczasowego miejsca pracy. 
Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o 
terminie i formie rozpatrzenia przedłożonej 
oferty.

SA-110 \

;

SALETRA AMONOWA
Zakłady Azotowe Włocławek

Fabryczny Punkt Sprzedaży 
Gostynin ul. Zamkowa 18 
fel. 40-76
SCENY FABRYCZNE

Urząd M iasta Płocka
r ogłasza przetarg nieograniczony ]

na sprzedaż samochodu Nysa-mlkrobus, ■ jj 
rok prod. -1988, cena wywoławcza 26.500.009,- j

-Zj
“Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 1992 r o godz. 

10,00 w budynku Urzędu Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1, 
pokój 60, II piętro.

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1,
I piętro, pokój 33 najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem
przetargu.

Samochód można oglądać codziennie za wyjątkiem sobót 
w godz. 8,00-15,00.

Informacji o stanie technicznym samochodu udziela + 
Wydział Obsługi Urzędu teł. 283-10, pok. 60

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu 
—i bez podania przyczyn. f~

............. ............. .................... ........ ■................. ..... .......... SA-TOS

P ło c k  u l  G rodika 11

Tel/fax 255-14

P R Z E D S IĘ B IO R ST W O
Ijt A l |  USfcUCM*W©-HANMX>WE

Płock, ul. SIENKIEWICZA 13B T E E  256-19

Poleca:
przewierty i przeciski pod jezdniami, torami, 

rzekami o średnicy od f  100 do 800 mm.
004709

Jako jedyna w woj. włocławskim

HURTOWNIA "WOLCZANKT
Włocławek ul. Kruczkowskiego 19, teł. 34-99-62

Zaprasza
handlowców i' klientów indywidualnych 
do hurtowych i detalicznych zakupów:

| koszul i bluzek damskich "Wólczanki" 
H spodni 

U  piżam
swetrów skarpet i innych 

* w godzinach od 10.00 do 19.00

UWAGA - SZCZEGÓ LN IE WAŻNE:
dla handlowców hurtowych stosujemy ceny 

f a h t ^ c z n e ^ t e r n u n j ^

SA-82

/Wiosenna wyprzedaż

Spółka p.w. "LA SB U D "
w Łącku teł. 14-054

• ogłasza wyprzedaż tarcicy "bocznej"
•  deski grubość 25 mm kl.III już od 750 tyś.zł /m3
•  deski paletowe grub. 22 mm, szer. 10 cm i 14,5 cm 
Wyprzedaż będzie prowadzona do końca kwietnia 92r.

.! ZAŁADUNEK" BEZPŁATNY 2- )
^ ■ ZAPRASZAMY! „ ' sa-w

FABRYKA CZEKOLADY

w Żychlinie
99-320 Żychlin, Al. Racławickiel 
teł. 41, telex 83695, Kutno 338-16

zatrudni:
1. Z-cę dyrektora d/sliandlowych
2. Z-cę Głównego Księgowego
3. Specjalistów do spraw zaopatrzenia i zbytu
4. Sekretarkę •
5. Panią do prowadzenia domu z wyżywieniem 
i zamieszkaniem

\j5. Ślusarzy remontowych z praktyką • "%r '

Oferty prosimy składać na adres firmy.

m

Przedsiębiorstw®
G O L D  H E L L E N  w K utnte

'Wytwórnia Pasz w Płocku, til. Bielska 61 j
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

Kupon upoważnia' 
do 10% zniżki ceny.

nowo otwarty punkt przy
jęć przy ul. Gałczyńskiego

\róg Łukasiewicza. ■. 
ZAPRASZAMY

oo4seg

"BETON STAL"!
Płock Biała 

/kombinat M ZRiP/

tżatm dnis
murarzy, tynkarzy, 

glazurników . 
Kontakt z Dz.Kadr, 

tel.522-79
C04682l® |

SA-112

^owszeclny 
Zakład Ubezpieczeń S.

I Inspektorat w P łock i ' 
ul.Dobrzyńska 17

wydzierżawi _
i lokal o powierzchni użytkowej 200 m.kw. na cele gg 
biurowo-usługowe oraz działkę o pow. 1270 
m.kw. w Płocku przy uh Dobrzyńskiej 17. 0
Termin składania ofert upływa z dniem 
15 kwietnia 1992 r.

Oferty prosimy kierować pod w/w adres 
iub adres nowej siedziby, 

j ł inspektorat PZU - Płock, ul.Królewiecka 1 
skr.poczt. 28, telefony 241-15 lub 286-37.

.....................  ' ............ " .....  .... ......................... - ŚA-ifi

|  M asz problemy z utrzymaniem
|  swych pomieszczeń w czystości?
i  „ r  ................................. ~Zadzw oń 290-75 wew* 4 lub

|  Fachowcy z "DUN-POL-u" załatwią Twój 
|  problem szybko i solidnie,
|  Jesteśmy tańsi niż sprzątaczka "na etacie"* 
|  Oferujemy pełen zakres usług związanych 
I  ze sprzątaniem. Jesteśmy gotowi również i 
|  na stałą współpracę. v ^ 1

BYDGOSKIE KONSORCJ^ 
kapitałowo-inwestycYJ1 

S.A.

INSTYTUCJA FINANSO^A
wyspecjalizowana^  

TAtPw  transferze KApnv

I D  masz wolne środki finansowe, 
CU Inwestycyjne,

i

I
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m  i _ O  Szukasz dobrej inwestycji? ^
R  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - absolutna dyskrecja - G w a r a n t r  S
— Klientom od powierzonego kapitału wysokie zyski liczo^ 0 N ^ci^*

jgj-w stosunku rocznym.  ̂ k. oan.29
® Od kapitałów przeliczanych

□  3-miesięcznych - 42 procent 
CU 6 -miesięcznych -4 9  procent $

P  CU 9-miesięcznych - 54 procent A
12-miesięcznych - 62 procent , f  

Oferujemy różne formy i sposoby inwestowania kap‘^ 0  
także indywidualne. Prowadzimy również doradztwo

I we i wszelkie inne usługi związane z obrotem kapitało'*' 
a także powiernictwo majątkowe.

PROW ADZISZ WŁASNY INTERES,
M ASZ KŁOPOTY ZE ZDOBYCIEM ŚR O D fC ^
LUB CHCESZ JE DOBRZE ZAINW ESTOW A^ć 

PRZYJDŹ DO NAS - JESTEŚMY DO TWOICH ^
Płock uł.Dworcowa 2 "NOWATOR", teł. 271-f ̂

ZAPRASZAMY
w godz. 9,00 -15,00, środa w godz. 11,00 -1 7 ,^ ’
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Wojewódzkie Biuro 
eodezji i Terenów Rolnych

w Płocku, ul. Bielska 59
a przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. Nysatv
Aro typ 24on’ rok prod- 1984, cena wyw. 8.000.000,- 

3> Tarpan p?^ ''rok prod- 1986> cena wyw-15.000.000,- 
4. Tarpan ??V rok prod- 1984> C8na wyw• 3-000-000,- 
5-Tarpan p?^’ rok prod* 198s> cena wyw. 6.000.000,- 
6: Qaraż hia ’ rok prod*1984> cena wyw. 5.000.000,- 
7> Zwyżka co ny Skr ĉanv 2.500.000,- 
p amoch. skręcana 2.000.000,-

10'00aUcze«ędZie się 15 kwietnia 1992 r. o godz. 
w kasie 7Z<!atn^  PrzetarSu winni wpłacić wadium 
CZeJ nain -a(?u w ^ystikości 10% ceny wywoław- 
W przypadk11̂  ^>00 w dmu przetargu,
gu, Ii prz ku nie sprzedania pojazdów w I przetar- 
godz. 12 oo1̂  0c^ ędzie sie w tym samym dniu o

^ . P o t U> eZakład nie ponosi odpowiedzialno- 
? y można oglądać na dzień przed przetar- 

parkingu przy ul.Bielskiej 59 >
od godz. 8,00-13,00.
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Urząd Skarbowy w Kutnie
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 07 kwietnia 

1992r. o godz. 10.00 na stadionie RKS "Stal" w Kutnie przy 
ul. Kościuszki odbędzie się sprzedaż z licytacji samochodu 

m-ki "Autosan" nr. rej. PLB 705B rok produkcji 1974, 
wartość szacunkowa 42.500.000 zł.

Cena wywoławcza wynosi 314 wartości szacunkowej 
w/w pojazdu.
Osoby przystępujące do licytacji zobowiązane są wpłacić wa
dium w wysokości 10% wartości szacunkowej w kasie Urzę
du do godz. 9.00 w dniu licytacji.
Powyższy samochód można oglądać w przeddzień licytacji.
O ile licytacja wyznaczona na godz. 10.00 nie dojdzie do . 
skutku, druga licytacja odbędzie się w tym samym dniu o 
godz. 12.00. Cena wywoławcza będzie wynosiła 1/2 wartości 
szacunkowej. Urząd zastrzega sobie prawo unieważnienia 
licytacji bez podania prztczyny.
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Barbara Oĥ dU'^e*onowe3° w p,ot* u ^8W- l-szy
iż w dniu o o ?ydska Podaje do publiczne! wiadomości, 
jonowym 1  di tnia 1992 r- 0 90dz.11 -09 w Sądzie Re- 
ruchornoś ,̂P °Cku sa!a Nr 18 odb§dz‘e Sl$ licytacja nie- 
do Gra ,̂ 01 P łożone j w Zągotach gm. Bielsk riaieżącej 
dzidki od  ̂  * ? u9eniusza Walmont składającej się z * 
roweg0 pow,e/2chni 3 ha, budynku mieszkalnego parte- 
Parterowe St6  ̂konstrukcf* budynku gospodarczego 
°biekty k09? 2 P^ybudówką szklaną, szklarnie dwa 
?9rzewani?Strukci' stalowej wyposażonej w centralne 
ści budyń-®’ Wyposazen>e kotłowni usytuowanej w czę-

6°8.436°??23^ta 20stała oszacowana na kwotę 
Pujący d006T CQna wywoławcza 450.364.700,- Przystę- 
licytacia ur?"2etar9u winien złożyć na jeden dzień przed 
SL^ ‘ aaiLJm v/ wysokości 60.048.000,-

'm m  m  ,%m m m
hs

M iejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej

09-400 Płock, ul.PoIna 7

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonawstwo 
robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

Wykaz obiektów, zakres robót oraz formuła przetar
gu /oferta cenowa lub stawka r-g itd. /  do otrzymania 
w Dziale Produkcji pok. 24 lub 29 ul. Polna 7.
Oferty w zalakowanych kopertach Iz zaznaczeniem na 
kopercie jakiego obiektu dotyczy /  należy składać w ter
minie do dnia 6 kwietnia 1992 r.
Oferta winna zawierać oprócz części kosztowej, * 
termin wykonania oraz opinnie o dotychczasowym 
wykonawstwie.
I etap przetargu odbędzie się w dniu 7 kwietnia 1992 
r. godz. 11,00
II etap przetargu / ostateczny wybór oferenta /  odbę
dzie się w dniu 8 kwietnia 1992 r. godz. 11,00 dla ro
bót ogólnobudowlanych, 9 kwietnia 1992 r. godz.
11,00 dla robót instalacyjnych w świetlicy Zakładu. 
Ogłaszający przetarg ma prawo odwołać lub wycofać

z przetargu obiekty bez podania przyczyn. ■—
SA-l 06 I

Co (ODCINEK 23)
Co masz aa myśli?

, yiesz... .
C2®śn;rrłu 'żebrp011'^ po jego torsie, potem końcami palców mus- 

-- v SzePneU)’- otrzymując dłoń na płaskości brzucha. Jedno- 
thne 0 choaż m • •Xj~: ‘ aoJ miły... Nie wzbraniaj się, to będzie przy je-

°Padając piersiami na jego tors, rozwarła mu war-

< * * 1  isijj 'l .sUi'y roztaczała się beztsresaa kopuła nieba z mi- 
-is!s>5 -Vtni n u Karni gwiazd, niby ziarenkami białego maku roz- 
r'“- lni tnrui,1f 1'anat°wym obrusie.' Ich błyski podobne przyja-

ir» .-i3  ̂ ĘCflO,mt nip>.'»rv MĆmtdr7v}u ń/ai /4rvtvinh,07Qcsvixra*

Kie

bro,

ochronnej roli, gdyż miejsce gdzie kiedyś znajdowała się wjazdo
wa brama teraz było puste. Zapewne już dawno została przez 
nieznanego sprawcę zdjęta z zawiasów, tak samo zresztą jak i 
znajdująca się obok niej furtka.

Sierżant wraz z plutonowym Hu-mańskim minęli ją i zbytnio 
się nie kryjąc ruszyli brukowanym kamieniami wjazdem w głąb 
fabrycznego terenu.

Bezchmurne niebo migotało mrowiem gwiazd świecących dość 
jasno, by rozproszyć ciemności nocy. Toteż wyraźnie widzieli 
przed sobą czarne kontury głównego budynku z prześwitami 
otworów okiennych jak i znajdujące za nim zarysy dachu jakie
goś magazynu. Znajdowały się po lewej stronie wjazdowej drogi, 
po prawej zaś spoczywały po odbytej służbie resztki jakichś szop 
czy wiat, których dogorywania strzegły rosnące pod murera 
drzewa i wybujałe, przez nikogo nie trzebione zarośla. Otaczały 
także i zabudowania główne, gdzie korzystając z bezkarności roz
rosły się w gęstwinę, z której tu i ówdzie przedzierały się ku 
górze pędy młodych drzew.

Całe to miejsce, opuszczone i zaniedbane, zdawało się trwać 
w obojętnej rezygnacji ze swego losu. Jednak ani Poszwa, a<ni 
jego towarzysz nie zdawali się ulegać cmentarnemu nastrojowi 
otoczenia, raczej zaabsorbowani zachowaniem ciszy i nasłuchi
waniem czy nic jej nie mąci w mroku pustych budynków.

Trwały jednak w swej nieruchomej martwocie 1 ciszy. Kiedy 
znaleźli się przy nich, Humański wysunął się do przodu i jako 
już obeznany z terenem, prowadził za sobą sierżanta.

Skręcili z brukowanej drogi i minąwszy kępy krzaków stanęli 
przed otworem wejścia zionącego czernią wnętrza. Plutonowy 
zapalił latarkę i ruszył bez wahania przed siebie. Znaleźli się 
w niedużej sieni, czy też dawnym pomieszczeniu wartowniczym. 
Z pełnego zacieków sufitu opadłe płaty tynku zalegały gruzem 
beton podłogi, chrzęszcząc pod stopami. Z kolei minęli jakiś ko
rytarz z kilku bocznymi pomieszczeniami, w których także bra
kowało drzwi. Humański zatrzymał się przy ostatnim, i skinąwszy 
na sierżanta, zniknął mu z oczu.

Poszwa dostrzegł ceglane stopnie i ruszył w ślad za towarzy- 
izem. Na dole minęli krótki korytarzyk z bocznymi drzwiami, 
wyposażonymi w mocne skoble i kłódkę. Na ten widok Poszwa 
mruknął:

— Ciekawe, co tam chowają...?
W głębi czerniały dwa kolejne otwory przejściowe. Na prawo 

szeroki, na lewo wąski i nieco niższy.
— Co tam jest? — spytał cicho Poszwa.
— Na prawo obszerna hala magazynowa, a z lewej następne 

schody w dół.
— Są jeszcze i inne pomieszczenia?
— Są, i to nie byle jakie!
— Obejrzyjmy najpierw tę halę.
Zgodnie z zapowiedzią plutonowego była istotnie duża, o stropie 

wspartym na dwóch betonowych słupach. Zalegały ją sterty pus
tych i już zmurszałych skrzyń oraz bezładnie rozrzucone beczuł
ki do piwa. Poszwa przesunął po nich białym kręgiem swojej 
latarki i polecił towarzyszowi:

— Jeśli jest tu gdzieś światło to je zapal, bo okien tu nie wi
dzę.

Wkrótce rozbłysły pod sufitem dwie żarówki. Sierżant dokła
dniej zaczął lustrować otoczenie. Przyświecając sobie latarką za
głębił się w zionące mrokiem przejścia nomiedzy stertami skrzyń, 
po czym skierował się ku beczkom. Piętrzyły się miejscami w 
pryzmy, wokół leżały też pojedyncze sztuki. Wreszcie wzruszywszy 
ramionami obrócił się do towarzysza, rzucając z rozczarowaniem:

— Niczego tu istotnie nie ma: Zobaczmy, może gdzie indziej 
znajdziemy coś ciekawszego... — Zamilkł nagle w pół słowa, za 
jedna z beczek ujrzał bowiem kawałek brązowego kapelusza.

Leżał przewrócony na bok, oparty brzegiem ronda.- Poszwa 
niemal rzucił się ku niemu i gwałtownie podniósł z zakurzonej 
podłogi.

— Jakiś kapelusz? Ciekawe czyj ! skąd się tu wziął? Przecież 
nikt przytomny takich rzeczy nie gubi...

— Właśnie... Nikt przytomny... — Poszwa wpatrywał się w 
trzymane w ręku nakrycie głowy 1 dorzucił po chwili: — Zdaje 
się, że wiem do kogo należał...

— Wie pan? Zatem do kogoś znajomego?...
— Tak, znajomego... — machinalnie powtórzył sierżant, po czym

Obra, - ■■* * *
i:s- a saem i S:<? na«’e i Nora obudziła się. Poderwała się prze- 

Ot^ p°koni Jeszcze pod wrażeniem przeżytej wizji, rozejrzała 
tg aczała

cis?y ciemność. Jedynie nie zasłonięte, otwar- 
cze riWa*a s i /  ? W niei jaśniejszy kontur.
lii sr,a/a .,nogi } rzuciła ku memu. Wychyliła się i jesz-
nych Zc'3gal0 etycznie, chłonęła zimne powietrze nocy. U do- 

' ł&tarnj ,,!t  ,miastd upstrzone  ----- - —— —1-*~^świecącymi paciorkami ulicz-
roztaezara się bezKiesna kopuła nieba

nieco uśmierzyły jej dotychczasowe
r\. ^  Przehv(CZaIa z wolna uspokajać się, jednak nadał pełna 

wslrz«sie-
edy 7 °kna i zaczęła kolejno zapalać wszystkie 

0a ri.a fotel3S światło wygnało zewsząd wszelkie Cienie,
^ rń f -i i WrOniła m vćl» c/anntrr*Vi oł^TAZÓW#

to ^ ia ną f345 ich
3vvrót do^r * Wt-óciła myślą do sennych

ie roZeE.°przed3iego Przerażenia> więc wstała i teraz już 
d ^apte° r a tu n k /3, si<̂ dookoła, jakby w znanych sprzętach
biaj^/3 jej / ? ? ,ra.ni'a :̂a sobie wizytę starego antykwariusza i ra- 

TePa Potett/16/ '  Obiecała mu wówczas zastosować się do 
. jednak , aw^a otrzymaną flaszkę i zapomniała o niej. 

bj j odsj0r..pe‘r)a lęku odnalazła ją i stanąwszy przed lustrem 
50ltładnje pier*  ̂ przechyliła flakonik na podstawiony pa- 

pr2ygiari ^^reśliła pomiędzy nimi wskazany znak. Przez 
Z T j}' kr?v^,.aia się jeszcze małemu trójkątowi z trzech czer- 

l a t  yrn zd7^ C-̂ c^ kresek, po czym wróciła do pokoju.
 ̂ Ponr-,Jłlvfleriia zaskoczeniem jego wnętrze wydało się te 

«0st̂ ® poczuj n'° ; ---------

" K R Z Y Ż Ó W K A

Poziomo: 1) pierwiastek chem. 
z rodziny lańtanowców, 5) dynastia 
szwedzka i polska, 7) pierwotniak 
z nibynóżikami, 8) zakrzywiony 
ptasi ipazur, 9) bylina ozdobna z 
rodziny amaryłkowatych. 10) nie
jedna nad ogniskiem, 13) grecki 
Mars, 14) but sportowy, 19) ryba, 
której samiec chroni jaja w pys
ku., 20) taniec, 21) noszona w 
XVII w. przez straż miejską.

Pionowo: 1) nakaz opuszczenia 
pomieszczenia, 2) magmowa skała 
głębinowa, 3) inaczej (perliczka, 4) 
szlachecki, 5) góralskie ognisko, 
6) polarna lufb wieczorna, lii) a- 
merykański myśliwy, 12) akt 
prawny, 15) łobuz, nicpoń, 15) sło
miany lufb gontowy, 117) barok, go- 
tyk lub rokoko, 18) przyrzeczenie, 
przysięga.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru

HOROSKOP
Baran — (21.03—20.04)

W sprawach finansowych Bara
ny powinny być ostrożne. Przed 
Tobą bardzo duże wydatki w naj
bliższych dniach. Ód środy poja
wią się ważne sprawy urzędowe, 
ale od razu je załatwisz. Zwróć 
uwagę na swoich bliskich. Okaż 
więcej serca i zrozumienia. Dzień 
szczególny — piątek.
Byk — (21.04—21.05)

Wszystko co rozpoczniesz w tym 
tygodniu ma szansę powodzenia. 
W cląmu znajdziesz wsparcie naj- 
biiżssych, w pracy • uznanie' prze
łożonych. Samotne Byki mają 
szansę spotkać osobę, która stanie 
się im w przyszłości naijbiiższa. 
Pamiętaj jednak, o starych znajo
mych. Dobry znak — Baran. 
Bliźnięta — (22.05—21.08)

Decyzje, które podejmiesz . w 
tym tygodniu, zadecydują o Two
jej przyszłości. Zaplanowany wy
jazd nie doszedł do skutku, ale 
ni© mas2 powodu do zmartwie
nia, Już w czwartek możesz szy
kować się do podróży. Odwiedzi
ny Strzelca będą miłe, ale i kło
potliwe. Nie okaż swojego nieza
dowolenia.
Rak — (22.08—22.07)

Otrzymasz kilka propozycji i 
będziesz miał kłopot co wybrać. 
Przyda się trochę więcej zdecydo
wania i pewności siebie. Staraj 
się być bardziej samodzielny. W 
finansach niewielka poprawa. U* 
waiaj na nerwy i nie prowokuj 
do konfliktów w pracy. Jeśli to 
możliwe, weź kilka dni urlopu. 
Lew — (23.07—22.08)

Powiedzie się interes, który roz
począłeś. Nie ominą jednak kło
poty finansowe. Obiecane pienią
dze przejdą koło nosa. Ktoś ze 
znajomych będzie wymagał Two
jej pomocy i opieki. Sobotnie 
spotkanie z Baranem wiele da do 
myślenia. Dobry dzień — czwar
tek
Panna — (23.08—22.09)

W sprawach uczuciowych nieo
czekiwane komplikacje i niezado
wolenie. Zastanów się czy nie za
niedbujesz bliskiej osoby, którą 
do niedawna adorowałeś. Istot

na deślą pod adresem redakcji 
(Płock, Stary Rynek 27) rozwią
zania na kartkach .pocztowych * 
dopiskiem „Krzyżówka nr M”, 
wezmą udział w losowaniu nagród 
książkowych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11 
Poziomo: j) skrót, 5) sura. 7) 

agent, £) Antek. 9) synagoga, 10) 
gawra, 13) tabu, 14) tokarz, 19) 
derkacz, 29) pole, 21) kandelabr.

Pionowo: 1) stangret, 2) ratow
nik, 3) taksator, 4) pean, 5) Stogi, 
6) rózga, Uli) fasada, 12) fuszer, 15) 
opos, 15) Arek, 17) zdun, 19) arie.

Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki nr 11 nagrody książko
we wylosowali:
1) Anna Boguszewska, zam. 03-200
Fler.oc, ul. Płocka
2) Roman Dyttas, zam. 09-400 
Płock. ul. Bielska
3) Zofia Kow-alska, zam. O9-40T

• Płock, ul. Lachmana

nyah decyzja nie da się odwlekać 
w nieskończoność. Pamiętaj o 

kwiatach dla Strzelca. Takich 
przyjaciół masz mało.
Waga — (23.09—23.10)

Tydzień dobry — znaczna po
prawa samopoczucia i przypływ 
energii. W pracy szansa na umoc
nienie autorytetu. Wykorzystaj to 
umiejętnie. Uważaj na zdrowie. 
Nie lekceważ nawet przeziębienia. 
Rak czeka na gest z Twojej stro
ny. Ureguluj zaległe rachunki. 
Dobry znak — Strzelec.

Skorpion —  (24.10—22.11)
W sprawach zawodowych czas 

na podjęcie męskiej decyzji. Nie
bawem minie zdenerwowanie i 
spokojnie spojrzysz na swoje _ oso
biste sprawy. Spróbuj szczęścia w 
grach liczbowych. Wiosenny spa
cer z Baranem umocni Wasze 
więzi. Dzień korzystny dla spraw 
finansowych — piątek.
Strzelec — (23.11—21.12)

Wszedłeś na niebezpieczną ścież
kę, krętą i trudną do pokonania. 
Wiele ryzykujesz, niewiele bę
dziesz mógł dzięki tym działa
niom wybrać. Ale skoro taką po
djąłeś decyzję, nie pora roztrzą
sać słuszności Twojego kroku. 
Czas pokaż© czy miałeś rację. 
Koziorożec — (22.12—20.01) 

Przeżyjesz prawdziwy miłosny 
dramat z rozstaniem i zazdrością. 
Trudno, bywa i tak. Po prostu ni« 
wyszło. Będziesz potrzebował słów 
otuchy 1 pocieszenia. Strzelec jak 
zawsze okaże się niezawodny. Nie 
odrzucaj jego pomocy. W pracy 
uznanie i szacunek.
Wodnik — (21.01—20.02)

Trochę zaległej pracy zostało 
jeszcze do wykonania a terminy 
gonią. Dlatego przestań szukać 
pretekstów, które upoważniają Cię 
do odwlekania. Trzeba przysląść 
fałdów i skończyć to, co zaplano
wałeś. Nie zarywaj tylko nocy. 
Zdrowie na to nie pozwala.
Ryby — (21.02—20.03)

Za bardzo bierzesz do serca swo
ją nową pracę. Nie możesz się tak 
przejmować, bo nie masz czasu 
dla siebie. Zadbaj jednak o swój 
wygląd zewnętrzny. Idź do fry
zjera, kosmetyczki, a  maże spraw 
sofcie nowy ciuch. Nie odrzucaj 
propozycji Raka.

PORADY PANNY ADY

w
KTO MNIE POLUBI?

io przytulne i zachęcające do spoczynku. Jedno- 
. »-*v. „i, porywającą senność, więc wygastła światła

C S  »M
^  wizji

więc wygasiła światła po- 
Poprzednio tylko lampkę przy tapczanie i wsu- 

_°łdrę, za chwilę zaś znów ogarnął ją sen, tym 
i majaczeń...

ter ‘; > y m u /aĆ^’ a . właściwie ich ruiny, otaczał z trzech stron 
r- Poz0Sł , < kiedyś z odłamkami szkła na koronie, z których 

resztki. Jednak teraz nie spełniał swej DALSZY CIĄG NA STR. 1*

Droga Redakcjo! Nia mam przy
jaciółki ani bliskiej osoby, która 
by mnie wysłuchała. Mam nor
malną rodzinę, nawet siostrę, al© 
ona ma chłopaka i cały wolny 
czas powięca wlanie Romkowi. 
Mama jest ciągle zapracowana i 
nie ma ch wiill dla mnie. Tata pro
wadzi własny interes i rzadko by
wa w domu. A jd czuję się bar
dzo samotna i zagubiona. Nie 
śmieję się tak jak inne dziewczę
ta. Ciągle mi sie wydaje, że nie 
mam powodu do radości.

W zasadzie nie mam wrogów. W 
szikole jestem jedną z  lepszych 
uczennic (klasa maturalna). Cza
sem pomagam koledze w lekcjach. 
Dziewczyny mnie lubią. Nawet 
Ewa zaproponowała mi, żebym 
poszła z  jej „paczką” do kawiarńL 
Może źle zrobiłam dziękując za 
zaproszenie. Później dopiero po
myślałam sobie, że nie nie stało na 
przeszkodzie...

Poradźcie mi, jak zyskać sym
patię innych ludzi? a  może ja

jestem zupełnie inna? Czekam nie
cierpliwie na Waszą odpowiedź.

, Ola
Od Ady: Sądzę, że masz więcej 

powodów do radości niż do smut
ku. Jak sama napisałaś jesteś łu
biana w szkole, a to chyba dużo 
Koleżanki też Cię akceptują za
praszając do kawiarni. Chyba jest 
dużo winy z Twojej strony, te  je
steś sama. Zastanów się, co zrobi
łaś aby zmienić ten stan rzeczy? 
Mama nie ma czasu, to fakt. Ais 
równia dobrze może®! porozma
wiać % mamą pomagając jej w 
kuchni. Tata też na pewno znaj
dzie trochę czasu. Możesz opo
wiedzieć mu o swoidh wątpliwoś
ciach i sukcesach w sźkole. Kole* 
gę, któremu pomagasz w lekcjach, 
możesz zaprosić do domu na do
bry film. W Twoim wieku wszy
stkie sposoby poznawania ludzi 
dozwolone. Uwierz w siebie.

TYGODNIK PŁOCKI S T R .il
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PROGRAM I
18.10 Program dnia
1(5.15 Dla dzieci: Tik-Tak
17.05 Język ang. dla dzie

ci (28)
17.15 Teleexpress
17.35 „Królik Bugs przedsta

wia
18.00 „Druga rosyjska rewo

lucja” (2)
18.50 Zaproszenie do teatru 

TV „Mężczyzna” G Zapolskiej
18.55 Test — mag. konsumen

ta
19.15 Dobranoc: „Mały ping

win Pik-Pok”
19.30 Wiadomości
20.05 „Dynastia”
21.00 Co do grosza — p.yta- 

aia i odpowiedzi
21.30 Oskary '92, cz. 1 — re

transmisja z Los Angeles
22.45 Wiadomości wieczorne
23.25 Oscary ’92, cz. 2 — re

transmisja z Los Aangeles (100 
min.)

PROGRAM II
15.45 Powitanie
15,50 ,,Denver — ostatni di

nozaur”
16.15 Sport — hiht 5 — dys

koteka śniegowa
16.30 Panorama
16 40 Okruchy rzeczywistości
17.05 Przegląd kronik filmo

wych
17 40 Moja modlitwa
18.00 Program lokalny
13.30 ..Pod wspólnym da

chem”
19 00 .Pokolenia” — ser. USA
19.20 Rozmowy o Rzeczynie- 

posooUtei
19.30 Język angielski (25)
20.00 Wielki sport — puchar 

Vmervki w żeglarstwie
20.30 Grek Zorba — obieży

świat — rep., o tournee baletu 
Teatru Wielkiego z Łodzi

21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Perłv z lamusa: „Hra

bina Władynow” — film fab. 
pr'"*-' ari"

23.30 Muzyka Polonica Nowa 
— XVITT Festiwal Polskiei
M uzyki W spółczesnej 

2 ? 00 P anoram a

PROGRAM I
i

8.00 Dzień dobry
9.00 W adomośc: poranne

9.10 Domowe' przedszkole
9.35 Porozmawiajmy o dzie

ciach
9.40 Program dnia
9.45 Głowa do góry — ma

gazyn
10.00 „Kobieta za ladą” (3)
10.50 Głowa do góry (2) —

magazyn
11.15 Kultura na wsi
12.00 Wiadomości
12.10 Pro-gram dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna
16 10 Program dnia
16.15 Dla, młodych w.dzów: 

Latający Holender
16 45 „Wychowawca” — se

rial pro-d. USA
17.15 Telees press
17.35 Klinika Zdrowego Człc-

13 00 Bill Cosby Show”
18.30 Rewizja nadzwyczajna 

— program D, Baliszewskiego
19.00 10 m.nut dla ministra 

pracy
19.15 Dobranoc — węg erslkie 

bajki ludowe
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie Zoo (wyd, spe

cjalne)
20.20 Studio sport — Półfina

ły .europejskich pucharów w 
piłce nożnej

22 10 Reflex — program pu
blicystyczny

22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 „Daleko od szosy” (5)

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 Rano

8.00 Telewizja biznes
8.15 „STARCOM - kosmiczne 

tiły zbroine Stanów Zjednoczo
nych” — ser. a nim. prod, USA

" 8.40 Świat kobiet -  mag.
9.00 Program lokalny
9.30 Rano
9.40 ..Pokolenia”

10.00 CNN
10 15 Język niemiecki (25)
10.45 Rano
15.45 Powitanie.
15.50 „STARCOM — kdsmiez- 

*iły, zbrojne Stenów Zjednoczo
nych” — ■ ser. atiim. prod. USA

16.15 Sport — magazyn teni
sowy

16.30 Panorama
16.40 Ekóstres
17.00 Losowanie gier liczbo

wych Totalizatora Sportowego
17.05 „Telewizja: nowy wy

miar rzeczywistości” — film 
dok. prod. USA

13.00 Program lokalny
18.30 „Allo a-llo” — serial 

prod. angielskiej
19.05 „Pokolenia” —- serial 

prod. USA
19.30 Język angielski (55)
20.00 „z biegiem rzeki” (1) 

— ser. prod. australijskiej
21.00 Panorama
21.25 Express reporterów
22.00 Studio Teatralne Dwój

ki : David Williamson „Prze
prowadzka”

PROGRAM I
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Porozmawiajmy o dzie

ciach
9.40 Program dnia

9.45 Przyjemne z pożytecz
nym

10.00 „Gliniarz i prokura
tor (9)

10.50 Przyjemne z pożytecz
nym

11.05 Sto lat
11.35 Groźne słowo informa

cja — wojskowy progr. dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna
16.10 Program dnia
16.15 Dla młodych widzów: 

Kwant
17.15 Teleexpress
17.35 Magazyn katolicki
18.00 „Sherlock Holmes i dok

tor Watson” (5)
18.30 Zwierzęta Ameryki (4)
19.00 Dziękuję — Jacek Kuroń
19.15 Dobranoc: Dziwny świat 

kota Filemona
19.30 Wiadomości
20.05 „Gliniarz i prokura

tor” (9)
21.00 Pegaz
21.30 Telemuzak — magazyn.

1 muzyki rozrywkowej
22.00 Studio publicystyki Je

dynki ,
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 „Diveftimento sylwe

strowe” — program Jeremiego 
Przybory

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 Rano

8.00 Telewizja biznes
8.15 Nowe przygody He-Ma- 

na — ser. prod. USA
,8.40 Świat kobiet — mag.
9.00 Programy lokalne
8.30 Rano
9.40 „Pokolenia”

10.00 CNN
10.15 Język angielski (25)
10.45 Rano
15.45 Powitanie
15.50 „Nowe przygody He- 

Mana” ser. anim. pr. USA
16.15 Sport — Nauka gry w 

tenisa
16.30 Panorama
16.40 Reporterzy .Dwójki 

przedstawiają
17>05 Studio , im. Andrzeja 

Manka: „Pogłos” i „Szkoła te
atralna” — filmy dok.

18 00 Program lokalny
18.30 „Marc i Sophie” — ser. 

prod. francuskiej
19 00 „Pokolenia”
19.20 Jaka konstytucja — Sta-'3 

' ny Zjednoczone
19.30 Język francuski (repe- 

tycia 1. 17 —20)
20.00 Magazyn piłkarski —

Po pucharach »
20.30. Klinika Natury —Hatha 

jogi
21.00 Pan-orama
21.80 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.00 „Hamak” — film f b. 

p r d czechosłowackiej
23.20 Non-stop kolor
21.00 Panorama

PROGRAM I

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne 
9 10 Domowe przedszkole 
940 Program dnia
9.45 Szkoła dla rodziców.

10.00 „Dziedzictwo Guldeai- 
fcurgów” (5)

10.45 Szkoła dla rodziców (2)
11.00 New York, New York

— reportaż *
11.40 Moja modlitwa
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15—16.10 Telewizja Eduka

cyjna
16.10 Program dnia
16.15 Dla , najmłodszych: Ciu- 

chcia
17.05 Język angielski dla dzie

ci (29)
17.15 Teleexpre&s
17.35 Laboratorium /
17.55 Ża kierownicą
18.00 „Dziedzictwo Gulden- 

burgów” (5)
18.45 Loża — magazyn te

atralny
19.15* Dobranoc: „Bouii”
19.30 Wiadomości
20.05 „Irlandczycy” (3)
29.55 Polskie Zoo (powt.)
21 15 Magazyn 60/90
21.45 Studio publicystyczne 

Jedynki
22.15 Raport
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 Orator urn liverpoolskie 

Paula McCartneya
0.40 Cienie przeszłości 
1.35 Zakóńczeinie programu

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.40 Rano
8.00 Telewizja biznes

8.15 „Pif i Herkules” — ser. 
anim. prod. francuskiej

8.40 Świat kobiet — mag.
9.00 Program lokalny
9.30 Rano
9.40 „Pokolenia” — ser. pr. 

USA
10.00 CNN
10.15 Język angielski (55)
10.45 Rano

15.45 Powitania 
15.50 „Pif I Herkules”
15.15 Z kart krakowskiego ar

chiwum — Dietl |  inni 
16.30 Panorama 
16.40 Benny Hill 
17.05 „Mika Waltai: pokora i 

pasja” — film dok. produkcji 
fińskiej

18.00—21.00 Programy regio
nalne

21.00 Panorama

21.30 Sport
21.40 „I będzie jeszcze je

dno” — film fab. prod. USA 
23.20 Benny Hill 
24.00 Panorama

j l l l l S i i l i t
iii

PROGRAM I

7.25 Program dnia 
7.30 Wieści

7.55 Wszystko o działce 
8.20 Rynek agro 
9.00 Wiadomości poranne 
9.10 Ziarno 
9.35 5—10—15

10.30 Jęz. angielski dila dzieci' 
10.35 „Wojownicze żółwie

Ninja”
11.00 Świątynie przyrody
11.30 Telewizyjny koncert ży

czeń
12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia
12.15 Podróże na celuloidzie 

Piotra Parandowskiego
12.50 Czy po drodze nam z 

EWG?
13.00 Wojskowy program dok.

>■ 13.30 My i świat
14.00 Walt Disney przedsta

wia: „Kacze opowieści”
15.15 Telewizyjny Teatr Roz

maitości — Gabriela Zapolska 
„Mężczyzna”

16.15 Taniec jest życiem — 
reportaż o Gdańskiej Szkole 
Baletowej

16.45 Czas rodzin
17.15 Teleexpre*ss
17.30 Butik
18.00 „W 80 dni dookoła świa

ta” (5)

18.50 Z kamerą wśród zwie
rząt

19.00 Małe wiadomości DD 
19.10 Dobranoc: „Wodniaczlki” 
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie Zoo 
20.20 Film fab.
21.50 Przegląd wiadomości ty

godnia
22.05 Tableau 
23.35 Sportowa sobota 
0.10 „The kifłer elite” — 

film sensacyjny prod. USA

PROGRAM II

7.30 Panorama 
7.35 Kaliber — mag. woj®, 
8.00 Halo Dwójka 
8.20 „Mała księżniczka” (3) 

— ser. anim. projl. japońskiej 
8.45 Magazyn kobiecy

9.10 Tygiel
9.40 Tacy sami

10.00 Z ziemi polskiej — 
film dok.

10.30 Magazyn przechodnia
10.40 „Outsiderzy”
11.00 PKF
11.10 Akademia Polskiego Fil

mu : ■ „Małe dramaty”
13.00 Zwierzęta świata
13.30 Seans filmowy
14.00 Video junior
14.30 Rody polskie — Radzi

wiłłowie, cz. 2
15.10 Studio sport — Koszy

kówka zawodowa NBA
16.00 Program dnia
16.05 6 z 49 — teleturniej
16.25 Losowapde gier lic łbo

wych Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Za chwilę dalszy ciąg 

programu
17.10 „Port lotniczy” — Due- 

sseldorf (li) — serial produkcji 
niemieckiej

18.00 Program lokalny
18.30 „Dalida” — życie stało 

się nie do zniesienia” .
19.05 Studio sport: Puchar 

Świata w skokach przez prze
szkody

20.00 Koncert orkiestry „Alex 
Big Band”

21 00 Panorama
21.30 Camerata 2 — magazyn 

muzyczny
22.10 „Na południe ód Bra- 

zoś” (1) — serial prod. USA
23.10 Program muzyczny
24.00 Panorama

mmm
PROGRAM I

8.00 Rolnictwo na świedie 
8.35 Notowania
9.00 Teleranek

10.00 Język angielski dla dzie
ci *31) ,

10.05 „Operacja Mozart”
10.30 „Rzeka Żółta” (6)
11.20 Telewizyjny koncert ży

czeń
11.50 Szkoła pod żaglami
12.20 Tydzień — magazyn ról- 

nicży

13.00 Tęczowy nauste-feos
13.45 W Starym Kinie „Wróg

publiczny nr 1” — film fab, 
prod. francuskiej

15.30 Studio ąport — Finał 
pucharu świata w ujeżdżaniu

16.30 Pieprz i wanilia
17.15 Teleexpress
17.35 7 dni — Świat
18.05 „Paradise — znaczy raj” 

— serial prod. USA
19.00 Wieczorynka — Walt 

Disney przedstawia: „Nowe 
przygody Kubusia Puchatka”

19.30 Wiadomości
20.05 „Rodzina Straussów” (5)
21.05 Sportowa niedziela
21.35 Kabaretowa lista prze

bój ów (6)
22.35 Świat filmu animowa

nego
23.05 Teatr, czyli świat — x 

Januszem Gajosem rozmawia 
Andrzej Żurowski

PROGRAM II
8.00 „Rodzina Straussów” (5)
8.55 Słowo na niedzielę
9.00 Powitanie
9.10 Rebusy — teleturniej
9.30 Program lokalny

10.30 „Ulica Sezamkowa”
11.30 „Róbfa co chceta” — 

„Epokowe spotkania, czyli mu
zyczna jazda bez trzymanki” — 
program Jerzego Owsiaka

11.50 Zwierzęta wokół nas
12.20 Przecież to znamy
12.40 Podróże w czasie i prze

strzeni
13.30 Auto
14.00 Klub Yuppies?
14.25 Studio sport — Zawo

dowa liga hokejowa NHL
15.10 Soięeie
15.25 Kino Familijne: „Księ

żniczka A te” ( 2)
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
18.40 Minilista przebojów
17.15 Ballada o drodze
18.10 Bliżej świata
19.00 Wygrałam zakład... — 

Ewa Pobłocka
20.00 Godzina szczerości — 

Lech Kaczyński, prezes NIK
21.00 Panorama
21.30 „Fostar and Laura” — 

film. prod. USA

23,00 CfeciJoe Jaa»« 00 
cert zespołu Joa Oo#

PROGRAM 1

*13.30 Wiadomości
13.40 Program dnia *j$)f
13.45—16.10 Telewizja

cyjna
16.10 Program dni*
16.15 Luz — pr.
17.15 Telecxpress ■
17.35 Antena T,gA
48.00 ..Alf” — serial
13.30 Kraje, narody, 7 . ■ 

nia
19.00 Opinia publiczr8 »
19.15 Dobranoc: „Re*9
19.30 Wiadomości ... Je811 
20.05 Teatr Tełewiri1: ,t

Claiude Brisville „KoI ĵLgj (fl
21.45 Good News F e ^ e  ł
22.45 Wiadomości
23.00 „Paszport” — 111 

prod. radz.-fraoc.

PROGRAM 1

16.25Powitanie
16.30 Panorama , „
16.40 Sonda — chwasw l̂st 
17.10 „Artysta i je#J

„Rafael” (6-iOst.)
17.40 Ojczyzna —
18.00 Program lokalny^
18.30 „Biuro, biuro” ”
19.00 „Pokolenia” — sei’ 
19.20 Fotel Dwójki ja
19.30 Język niem. (26̂ *'
20.00 Wielka piłka <̂ bf.
20.30 Reporterzy , fc

przedstawiają: PozhfJ
swoich., ubezpieczycieli

21.00 Panorama
21.30 Sport $ $
21.40 Stan rzeczy — P

publicystyczny . o&
22.00 „Król olimpiad”. , tfP

wieść o życiu i st-‘
ry’ego Brundiagela (3) 
prod. USA ,,i ^

22.50 Dr A. Kaszpird^ 
seans IV  , śpis<

23.30 Usta milczą, d’̂  
wa

24.00 Panorama

1

SALON MODY
ŚLUBNEJ

C KUPON NR 1 ważny do 30 kwietnia 1992r)
§  zaprasza na w iosenne zakupy
»  i z tej okazji proponuje Państwu atrakcyjną ofertę.
® Przy zakupie powyżej wartości 1 min za okazaniem teg°
1! kuponu otrzymacie Państwo tOO.OOOzł.

» A w dniu 3 kwietnia 1992 r. dodatkowe 100.000 zł.
Płock, ul.Rembielińskiego 8 /po Pewexie/ j a j l  

Arkadia to początek szczęśliw ego małżeństwa.
n e H B H B  w ś  ®§f s s  *  * w n f ^

■ '*• *' •“ <■: ■« - 
J ć a m m m a /m

r s s r s  's s s s s s s jr s s s s s s s s s s s r s s s jr /s s s  s r ' /.
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otkozouJŁm.
— Jeszcze zupełnie nie stwardniał. Zwłoki zalano nie dalej fll 

dzień, dwa. temu...
— Tego, który nosił brązowy kapelusz?... — Plutonowy mi11’0 

woli ściszył głos.
— Biedak dał się zaskoczyć. Zapewne w czasie napaści k 

łusż spadł mu z głowy i potoczył się za beczkę. Nie zauważ"
..go i tak pozostał...
— Teraz nie pora, ale rankiem trzeba będzie go wydobyć.
— Nie — zaprzeczył krótko sierżant. — Na razie musi tu z°”

stać, gdyż nie możemy ich spłoszyć! Dlatego zatrzyj z powrot^ 
podłogę i odnieś narzędzia na miejsce. * ;■ *

Kolejne schody były strome i prowadziły do niedużego, nisłó1/ !) 
go pomieszczenia. Po obu jego stronach znajdowały się taP, 
drewniane drzwi, zbite z grubych desek, zaopatrzone w moó18 
okucia i kłódki. Na ich widok sierżant westchnął:

— Byle wytrychem ich nie otworzymy. Potrzebne byłoby °\ 
powiędnie oprzyrządowanie... — słowa ubolewania podkreślił O1®' 
chnięciem ręki.

DALSZY CIĄG ZE STR. 11
mruknął na wpół do sebie: — Zatem skorzystał z mojej informa
cji. Ale co potem?

— O kim pan mówi?! I co by tu robił?! — Plutonowemu 
udzieliło się napięcie Poszwy.

— Co robił? To samo co my. Był zakonnym braciszkiem, który 
trudnił się dziennikarstwem.

— Kapelusza przecież nie zapomniał... Zatem tu go dopadli?
— Tego właśnie się boję... Dlatego muśliny dobrze przejrzeć 

resztę pomieszczeń!
Skierował się do dwóch kolejnych przejść, czerniejących w 

przeciwległej ścianie z jednoczesnym pytaniem:
— Dokąd prowadzą i do którego najpierw wejdziemy?
— Prowadzą do dwóch korytarzy z poprzecznym przejściem. 

W lewym są tylko otwarte nisze zawalone śmieciami i gruzem, 
w prawym pomieszczenia, a  w nich materiały należące chyba do 
tej wytwórni witraży. Skrzynie z kolorowym szkłem, jakieś stare 
maszyny, kilka beczek....

— Zatem obejrzymy je najpierw — zdecydował Poszwa, — Na 
nisze rzucimy okiem w drodze, powrotnej.

Zagłębili się w prawy korytarz. Zanim jednak Humański od
nalazł przełącznik światła. Z ciemności przed nimi doszły krótkie 
piski umykających szczurów. Nie zwracali jednak na to uwagi, 
tym bardziej że kiedy wreszcie zabłysło światło zdążyły już 
umknąć. Jedynie Poszwa zauważył:

iS
i

. iPo ominięciu tego przejścia plutonowy znalazł i nacisnął >
łącznik. Zapaliło się kilka zawieszonych u góry żarówek, s
żując obszerne wnętrzne dużej hali. Jej strop podpierał w śro®' > 
ku potężny, murowany filar, od którego rozchodziły się żeb^ H 
łuków. Jednak uwagę sierżanta zwróciło przede wszystkim V/)''  ̂
sokie podium, wznoszące się przy jednej ze ścian. Wiodły r>a J 
nie schody, składające się z kilku szerokich stopni. Na tym P0'  ̂
moście zaś, nieco w głębi, stała podłużna lada podobna do ołir ? 
rza. Była przykryta czarnym półtnem, a nad nią na krótki)/ $ 
łańcuchu zwisało żelazne naczynie, przypominające kształt#11 i 
amplę na kadzidło. ’ '

— Ciekawe do czego to wszystko służy? — odezwał się  ̂
mański, zatrzymując się przy sierżancie.

— Trochę się domyślam, mam jednak nadzieję, że dowiemy  ̂
tego z całą pewnością. Teraz pora chyba wracać...

Kiedy opuszczali piwniczne pomieszczenia. Poszwa nie zapo#' 5 
niał wziąć z sobą kapelusz brata Palika. )

i
i

Ow sen *nie tylko x powodu treści, ale i przez barwną piasty' J 
czność, _ głęboko utkwił w pamięci Nory. Ciągle 'bęaąe pod jct° S 
wrażeniem, zastanawiała się, co mógł oznaczać? Czy stan o ^   ̂
zbiór reminiscencji z jakichś dawnych wrażeń, czy może zawi# J 
rał jakąś wróżbę czy nawet ostrzeżenie?

Toteż rozpamiętywała jego wszystkie szczegóły, zastanawia^ ) 
się nad emocjami, jakim ulegała, jak i nad rolą, którą w ty# S

znajdowały się jakieś skrzynie i beczki. W innym oparte o ścia 
ny stały płaskie, zbite z desek opakowania, z pomiędzy których 
było widać • błyski kolorowego szkła. W następnym pomieszcze
niu znajdował się wielki, warsztatowy stół z rozrzuconymi, wi
dać już niezdatnymi do użytku, narzędziami.

Ale uwagę sierżanta przykuło stojące obok wiadro, łopata oraz 
ryżowa szczotka na długim kiju. Chwilę przyglądał się im, po 
czym pod wpływem zrodzonego podejrzenia zmarszczył brwi i 
mruknął:

— Ciekawe, co tu mogR kopać?...
— Trzeba poszukać tego' miejsca...
Znaleźli je już w następnej piwnicy. Niedużą' komora była 

zupełnie pusta, poza kilku porzuconymi ■ workami po cemencie. 
Jednak uwagę sierżanta zwróciły przede wszystkim smugi pias
ku i cementowego pyłu wyraźnie pozacierane na betonie podłogi. 
Oświetlił je i przyglądał się przez chwilę, po czym polecił pluto
nowemu:

— Przynieś łopatę i szczotkę. To warte bliższego obejrzenia.
Kiedy otrzymał żądane narzędzia, ujął za szczotkę i dokładnie

zaczął odmiatać smugi pyłu i śmieci na stronę.' Kiedy uporał się 
z tym, ujrzeli sporą, podłużną pla-mę, znacznie ciemniejszą od 
reszty podłogi.

Poszwa odstawił szczotkę, ujął łopatę i uderzył jej ostrzem 
w to miejsce. Łopata pozostawiła na powierzchni wyraźne rysy, 
a gdzieniegdzie odprysnęły nawet niewlekie grudki betonu. Sier
żant spojrzał na towarzysza.

Informacja Baczmary dotycząca wróżki, o której już zress^ ' 
słyszała, trafiła więc na podatny grunt i doprowadziła do d# J 
cyzji aby także skorzystać z jej uzdolnień. Była zwłaszcza c#' $ 
kawa czy ów sen zrodziła jej podświadomość, a skoro tak, z j£' > 
kich źródeł pochodziły wrażenia, które potem objawiły się w »!
plastycznej wizji? ^

Drzwyi otworzył jej młody Murzynek, ubrany w kolorowe szX ? 
rawary i wzorzysty kaftanik. Obrzucił ją spojrzeniem dużyc# $ 
ciemnych oczu, połyskujących na niebieskawym tle białek.

— Czy pani Barnay przyjmuje? — spytała, zaskoczona jego w i' J
dokiem. Jj

— Owszem, proszę... — odpowiedział z dziecięcą godnością, od' 5
stepując od drzwi. — Pa*ni Barnay czeka na panią...

— Czeka? — zdziwiła się, —• Skąd wiedziała, że będę?
— Nie wiem, proszę pani... Opisała jak pani wyglada i rożka' 

zała nikogo poza tym nie wpuszczać.

Nie wdając się już w żadne wyjaśnienia, ruszyła ku wskaż3' 
nym drzwiom. W pokoju panował półmrok. Na tle czarnych zs' 
słoń z kabalarskirni znakami, wyszywanymi złotą nicią, "ujrzała Jj 
młodą jeszcze kobietę, o krótko, po męsku ostrzyżonych włosacd 5 
i wielkich, ciemnych oczach, połyskujących w łagodnym świetl« i 
stojącej obok niej lampy, przykrytej pergaminowym" abażurem S

^ ----- —  --------- -V -— V (cdtf) *
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