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Opłatek w Krzyżanowie
Płonące torfowiska i potężna 

akcja ratowniczo - gaśnicza 
“rozsławiły" tego lata gminę 

Krzyżanów. Nie o takiej jednak sła
wie marzyli jej mieszkańcy. Kata
klizm sparaliżował życie całej gmi
ny, uniemożliwił także, co zrozumia
łe, zorganizowanie dorocznych 
dożynek. “Dlatego postanowiliśmy 
spotkać się w szerszym gronie przy 
wigilijnym stole" - powiedział wójt 
gminy Tadeusz Woźniak. Prze
wodniczący Rady Gminnej - An
drzej Trzaskalski ujął to krótko: 
“Jest czas łowienia ryb i suszenia 
sieci”.

Tak więc 23 grudnia do odświęt
nie udekorowanej sali Zespołu 
Szkół Rolniczych w Mieczysławo
wie przybyło ponad 100 zaproszo
nych gości. Honorowe miejsce zajął 
ks. Biskup Sufragan Łowicki- Józef 
Zawitkowski, dalej parlamentarzy
ści Ziemi Płockiej - poseł Walde
mar Pawlak, senator Adam Stru
zik, wojewoda płocki - Jerzy Wa- 
wszczak, przewodniczący Sejmiku 
Samorządowego - Jakub L. 
Chmielewski. Przyjechali księża i 
wójtowie sąsiednich gmin, radni, 
sołtysi i strażacy. Słuchali kolęd, 
pięknie wykonanych przez chór 
“Młogoszyn" i fragmentów “Kazań 
Świętokrzyskich” pióra ks. Biskupa 
Zawitkowskiego w interpretacji ucz
niów szkoły w Krzyżanowie.

“Rok 1992 był dla gminy trudny, 
a rok 1993 nie będzie lżejszy” - 
podsumował Andrzej Trzaskalski. 
Przyznał, że być może, jako rada 
nie zawsze podejmowali decyzje 
słuszne i satysfakcjonujące wszy
stkich. Jakub Chmielewski nie po
twierdził tej oceny: “W tym trudnym 
roku sprawdził się samorząd”.

Biskup Zawitkowski mówił bar
dzo osobiście: “Podczas każdej 
mszy świętej, gdy biorę ten chieb, 
biorę to, co jest trudem i poświęce
niem tych, którzy za mnie zostali na 
roli”. Wzruszyły go recytacje dzieci. 
*Jaką te dzieciaki mają pamięć, że

moje kazania sprzed 10 la tu  Świę
tego Krzyża pamiętają” i powtórzył 
jedno, bardzo ważne zdanie: “Biorę 
do ręki chieb, to znaczy łamię się z 
Tobą opłatkiem, to znaczy, że gdy
bym miał ostatni kawałek chleba, to 
bym się nim podzielił, to znaczy, że 
cię bardzo kocham.”

“Kazania Biskupa trzymały nas 
na duchu w najtrudniejszych chwi
lach "- powiedział później Jakub 
L.Chmielewski.

Po opłatku i życzeniach podano 
12 tradycyjnych dań wigilijnych, był 
też Mikołaj z podarkami.

dokończenie na str. 3
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Sklepy firmowe Cukrowni Borowiczki

zapraszają
przy ul. Bielskiej 52

przy ul. Bielskiej • Targowisko Miejskie 
Witosa 1

09-408 ROCK, 
PL Ul. Witosa 1

tc l. 252-81 do 84, 
fax 252-85, tlx  83541

IELNICA ZA 
WIELKĄ WODĄ

Częścią składową miast są osiedla. Reprezentantami minispotecznośd 
osiedlowych - Rady Osiedla. W Płocku działa ich szesnaście. Zarząd Miasta, 
chcąc bliżej poznać problemy każdej z nich, uczestniczy w spotkaniach rad z 
mieszkańcami. W  przedświąteczny piątek przyszła kolej na Radziwie.

Jak gdyby przewidując litanię pretensji pod swym adresem władze mia
sta wystawiły wyjątkowo mocną.reprezentację: prezydent Andrzej Dręt- 
kiewicz, wiceprezydenci Andrzej Kijek i Jacek Zaglewski, przewodni
czący Rady Miasta Franciszek Wiśniewski oraz kilku radnych, dyrekto
rów zakładów komunalnych i naczelników z Urzędu Miasta. Stanęli oni

TWARZĄ W TWARZ . .
z blisko 100-osobową grupą mieszkańców Radziwia. Ludzi rozżalo

nych, nierzadko sfrustrowanych, często zwodzonych obietnicami bez po
krycia. Tego dnia tylko sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 mogła 
pomieścić tak liczne grono. . ___

Ku zaskoczeniu wielu zebranych spotkanie rozpoczęło się bardzo spo
kojnie i kulturalnie. Prowadziła je w imieniu Rady Osiedla Radziwie Zofia 
Kaczkowska. Uprzejme słowa, kwiaty dla prezydenta, słowem

ISTNY WERSAL
Na wstępie przedstawiciele Zarządu omówili sytuację samorządu lokal

nego. Radziwie to tylko jedna z dzielnic organizmu miejskiego, któremu na 
imię Płock. Dlatego też jej problemy należy traktować z perspektywy całe
go miasta. “Ojcowie grodu” zdają sobie jednak sprawę z tego, iż Radziwie 
należy do najbardziej zaniedbanych osiedli. I dlatego też w najbliższym 
czasie właśnie lewobrzeżna część miasta poddana zostanie największym 
przeobrażeniom. Niedawno, po 30 latach oczekiwań, zatwierdzony został 
plan zagospodarowania przestrzennego Radziwia. Dzięki niemu coraz re
alniej wyobrazić można sobie

RADZIWIE XXI WIEKU
Jeszcze w 1993 roku rozpocznie się na szerszą skalę kanalizacja dziel

nicy, z kranów popłynie woda dostarczana przez miejskie wodociągi. Do
kończona zostanie budowa oczyszczalni ścieków, za dwa lata ruszy pełną 
parą gazyfikacja osiedla, a mieszkania dzięki temu zyskają najbardziej 
czyste ekologicznie ogrzewanie. Niestety, na gaz trzeba czekać, gdyż 
dotrze on do Radziwia z południa, poprzez Kutno i Gostynin. Decydują o 
tym Mazowieckie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, niezależne niestety od 
władz miasta. W  tym roku gaz dotrze do Kutna, w przyszłym do Gostynina, a 
za dwa “jeżeli będzie stabilna sytuacja, jeżeli nie będzie strajków" - jak dyplo
matycznie zaznaczył prezydent Drętkiewicz - gaz popłynie do Radziwia.

Zmianie ulegną również ciągi komunikacyjne. Powstanie nowe skrzyżo
wanie ulic Portowej i Popłacińskiej, usprawniające wyjazd pojazdów w 
kierunku Włocławka i Gostynina. Po wybudowaniu drugiego mostu w rejo
nie Borowiczek odciążony zostanie most im. Piłsudskiego. Ciężkie samo
chody, zaopatrujące się w MZRiP, kierowane będą na nowy most i poprzez 
mającą powstać obwodnicę ominą Radziwie. dokoń(:zenie na 3

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim; od lewej: wicepremier P. Łączko
wski, wojewoda Jerzy Wawszczak. .

J fot. Stanisław Bąkiewicz

W iceprem ier P aw eł L a s kow ski w Płocku.

ZDROWIE - MASZT 
- UNIWERSYTET

W  ramach rutynowej, jak sam ją określił wizyty 21 grudnia ub. roku 
odwiedził Płock wicepremier Paweł Łączkowski, kierujący Komitetem 
Społecznym Rady Ministrów. Towarzyszyli mu: prof. Jerzy Woźniak i ze
spół doradców oraz gospodarz terenu - wojewoda Jerzy Wawszczak.

“To dobrze, jeśli poznaje się problemy społeczne i ekonomiczne w tym 
miejscu, w którym one się rodzą” - powiedział dziennikarzom Paweł Łącz
kowski. Wskazał na trzy elementy wizyty, na pierwszym miejscu wymienia
jąc spotkanie z płockim środowiskiem medycznym na temat reformy w 
służbie zdrowia. '

Lekarz domowy i ubezpieczenia
“Nie ma pan racji - obywatel nie płaci składek na służbę zdrowia,

poprawił jednego z dziennikarzy. Płaci na emerytury i renty a i tu są dziury. 
Z początkiem roku chemy się przeciwstawić z całą mocą niektórym prakty
kom, nie do przyjęcia są datki, wymuszane od pacjentów w różny spo- 
sób.Skarbonki szpitalne,siostry , obchodzące sale na pięć minut przed
zabiegiem”. , . . . .  .

Po pierwsze określony zostanie zakres świadczeń medycznych z tytułu 
bycia obywatelem. Za pewien rodzaj usług planowane jest wprowadzenie 
odpłatności. Musi to być połączone z systemem refundacji.Z dojrząłym 
systemem ubezpieczeń społecznych - obowiązkowym na poziomie pod
stawowym (płaci pracodawca i częściowo pracownik) i dodatkowym.

Przywrócona zostanie instytucja lekarza domowego - wybór ma być 
swobodny, wynikający tylko z zaufania pacjenta.W ten sposób odciąży się 
lekarzy specjalistów - u nas leczenie rozpoczyna się na poziomie o szcze
bel wyższym,niż powinno.

Projekt reformy w służbie zdrowia opracowany zostanie na początku 
roku 1993. Wraz z nim pojawi śię akcja promocyjna."W Okręgowej Izbie 
Lekarskiej te propozycje spotkały się z daleko idącym zainteresowaniem i 
poparciem - powiedział wicepremier.

dokończenie na str. 3



Ograniczenie zniżek w PKP i PKS
Od 1 stycznia znacznie ograniczone zostały upraw

nienia do ulgowych przejazdów w komunikacji pań
stwowej. Nowe przepisy spowodowały utratę upraw
nień m.in. przez emerytowanych i czynnych żołnierzy 
zawodowych, funkcjonariuszy policji, UOP oraz Straży 
Granicznej.

Ulgowo nie mogą podróżować również emerytowa
ni nauczyciele.

Kogo zatem zmiany nie objęły? W dalszym ciągu 
prawo do bezpłatnych przejazdów mają:

* Osoba towarzysząca w podróży osobie niewido
mej lub ociemniałej oraz inwalidzie I grupy wymagają
cemu opieki,

* Opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i 
młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnospraw-

, nej, ale tylko na przejazd z miejsca zamieszkania do 
szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji i z powrotem,

* Inwalidzi wojenni z I grupą inwalidzką, ,
* Dzieci w wieku do lat 4,
* Żołnierze Wojskowych Organów Porządkowych 

wykonujących czynności służbowe,
* Umundurowani policjanci w czasie pełnienia służby,
* Celnicy w czasie kontroli celnej,
* Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wy

konywania obowiązków służbowych,
* Posłowie na sejm RP,
*y Senatorowie,
* Kombatanci oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.
Inwalidzi I grupy mogą podróżować bezpłatnie, ale

tylko w II klasie pociągu osobowego. Natomiast w po
ciągach pospiesznych i ekspresowych osoby te mają 
prawo do 50-procentowej zniżki.

Dwa razy w roku z ulgą 50% mogą podróżować 
emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na któ

rych pobierane są dodatki rodzinne.
Dla dzieci i młodzieży w wieku powyżej siedmiu lat 

do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia, PKP 
przewidziało 50-procentowe zniżki w II klasie pociągów 
osobowych, pośpiesznych i ekspresowych. To samo 
dotyczy studentów, którzy nie ukończyli 26 lat. Rów
nież 50% zniżki, ale tylko na pociągi osobowe mają 
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawo
wych oraz nauczyciele akademiccy.

A oto lista uprawnionych do 50-procentowych zniżek 
we wszystkich rodzajach pociągów:

* Osoby niewidome lub ociemniałe,
* Dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
* Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub nie- 

pełnosprawna( wyłącznie przy przejazdach z miejsca 
zamieszkania do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabili
tacji i z powrotem),

* Inwalidzi wojenni zaliczeni do innej niż I grupa 
inwalidzka,

* Kombatanci i inne osoby uprawnione, emeryci, renci
ści i inwalidzi oraz wdowy i wdowcy po tych osobach,

* Żołnierze odbywający niezawodową służbę woj
skową z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej 
oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w for- 
mnach równorzędnych.

Zmiany w systemie zniżek objęły również PKS. W  
zasadzie są takie same, różnice dotyczą jedynie dzieci 
do lat 7 do czasu ukończenia szkoły, ale nie dłużej niż 
do 20 roku życia oraz nauczycieli szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i akademickich. W tych grupach 
obowiązują bilety miesięczne.

Dyrekcje firm i związki zawodowe mogą wykupywać od 
PKP czy PKS prawa do zniżek dla swoich pracowników.

Tak dalej być nie może
Przed świętami delegacja ZZR  

"Samoobrona" złożyła na ręce 
wicewojewody - Krzysztofa Szy
mańskiego listę żądań skierowa
nych do rządu, z prośbą o ich prze
kazanie wyżej. Rolnicy domagają 
się m.in:

- powstrzymania rozkładu i wy
przedaży majątku narodowego

- opłacalnych cen skupu płodów 
rolnych

- zaprzestania naliczania kar
nych odsetek od kredytów prze
terminowanych oraz uruchomienia 
niskooprocentowanych kredytów 
na odtworzenie produkcji rolnej

- wstrzymania egzekucji przez 
komorników

- rozliczenia Funduszu Restru
kturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa

- ochrony rynku przed niekon
trolowanym napływem żywności z

KRONIKA POLICYJNA ^
Spadł z balkonu

W dniu 21 grucfriia ub.r. podczas scho
dzenia po balkonach z VI li piętra bloku 
przy ul. Dąbrówki w Płocku, spadł na zie
mię i zabił się Kazimierz S. Z ustaleń wyni- 

, że denat był chory psychicznie. 
Malwersanci

Komenda Rejonowa Policji w Gosty
ninie wszczęła 22 grudnia dochodzenie 
przeciwko Bogusławowi P. z Iłowa i Sta
nisławowi N. z Troszyna Nowego (obaj 
po 52 lata), którzy fałszując dokumenta
cję księgowo-kasową RSP w Troszynie 
Nowym, zagarnęli kwotę ponad 100 min 
złotych. Dzień później wsczęte zostało 
dochodzenie przeciwko kierowcy gosty- 
nińskiego PKS, Mirosławowi L  o to, że 
od 12.X - 22.XII ub.r. zagarną kwotę 
145.500 zł, sprzedając ponownie skaso
wane już bilety.

rrZjazd
żołnierzy-górników

9 stycznia o godz. 10 w Szkole Pod
stawowej w Płocku (Radziwie) przy ul. 
Cichej 2 rozpocznie się I Walny Zjazd by
łych żołnierzy-górników. W programie 
Zjazdu m.in. wybory Zarządu Okręgu, 
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i 
delegatów na Zjazd Krajowy Związku 
Represjonowanych Żołnierzy-Górników.

Bimber na święta
W jednym z mieszkań przy ul. Po

morskiej w Żychlinie odkryto nielegalną 
fabrykę spirytusu. W Wigilię policja przy
łapała na produkcji Gabriela L. Zabez
pieczono 35 litrów zacieru.

Z raną postrzałową
Do Szpitala Miejskiego w Gostyninie 

przywieziono 29 grudnia 64-letniego Ta
deusza Ż., zam. w Nowosiadło, gm. Słu
bice, z raną postrzałową klatki piersio
wej. Z ustaleń wynika, że poszkodowa
ny postrzelił się sam w budynku 
gospodarczym.

Śmierć na drodze
Śmierć pod kołami samochodu zna

lazł 25 grudnia ub.r. powracający z pa
sterki 44-letni Janusz W. W miejscowo
ści Kaleń, gm. Szczawin Kościelny zo
stał on potrącony przez kierującego
samochodem Fiat 125p Jerzego W.***

Do tragicznego wypadku drogowego 
doszło też 30 grudnia w Woli Brwileń- 
skiej, gm. Nowy Duninów. Kierujący sa
mochodem Wołga obywatel WNP, 30- 
letni Aleksander S., nie dostosował 
prędkości jazdy do panujących warun
ków atmosferycznych, wpadł w poślizg i 
zderzył się z nadjeżdżającą z przeciwka 
Tatrą. W wyniku tego wypadku śmierć 
na miejscu ponieśli kierowca Wołgi oraz
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zagranicy
Wicewojewoda obiecał spełnić 

prośbę rolników z “Samoobrony”.
(e)* * *

8 grudnia powołany został Tym
czasowy Zarząd Wojewódzki 
Związku Zawodowego Rolników 
“Samoobrona”. Tymczasową sie
dzibą związku jest budynek GS w 
Daszynie. Zainteresowanych prosi
my o kontakt, tel. 19-91.

Przewodniczący 
Stanisław Kurtasiński

dwie jej pasażerki: 27-letnia Galina P. 
oraz 30-letnia Natalia J. Ponadto trzy 
osoby z ciężkimi obrażeniami ciała zo
stały przewiezione do , szpitala. Wołga, 
została całkowicie rozbita.

Ugodzeni nożem
W dniu 19 grudnia do szpitala w Go

styninie przywieziono Zbigniewa S. z ra
ną kłutą klatki piersiowej. Przeprowa
dzone czynności procesowe doprowa
dziły do ustalenia przebiegu oraz 
sprawców zajścia. Mieszkańcy Gostyni
na: Grzegorz C. i Dariusz S. bez przy
czyny zaatakowali poszkodowanego w
okolicy parku im. J. Piłsudskiego.***

W miejscowości Sójki, gm. Strzelce, 
wieczorem 22 grudnia, podczas awan
tury w jednym z mieszkań Władysława 
B. ugodziła nożem w brzuch swojego 
męża, Józefa. Z ciężkimi obrażeniami
został on przewieziony do szpitala.***

W bardzo ciężkim stanie znajduje się 
też Krzysztof W. Gdy przebywał 27 
grudnia na przepustce z Zakładu Karne
go, został nagle na ul. Kilińskiego w Go
styninie zaatakowany przez nieznanego 
mężczyznę. Napastnik zadał mu cios w 
klatkę piersiową.

Samobójstwo
Desperacką decyzję o odebraniu so

bie życia podjął 34-letni Andrzej P. Po
wiesił się w nocy z 28-29 grudnia w Po- 
płacinie, gm. Duninów. (kaz)

PIĘKNIE NAM KOLĘDOWAĆ
W poniedziałkowy ranek, 21 grudnia, 

zawitali do nas kolędnicy. Silna, bo 25 - 
osobowa grupa chórzystów ze Studium 
Nauczycielskiego i Kolegium Nauczy
cielskiego pod kierunkiem Mieczysławy 
Bogfel wprowadziła nas w świąteczny 
nastój pięknie wykonanymi kolędami.

Od nas podążyli dalej do wojewody, 
prezydenta i kuratora. W wigilię odwie
dzili pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Miszewie Murowanym i 
Zakrzewie. Dziękujemy. Będziemy cze
kać na Was za roki (mab)

A CO TAK SUW) 
WOŁĄMCtE?

jflh iw#1

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA
Z  okazji Świąt BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO ROKU 

otrzymaliśmy wiele życzeń i pozdrowień. Dziękujemy: woje
wodzie płockiemu - dr Jerzemu WAWSZCZAKOWI, prze
wodniczącemu Sejmiku Samorządowego - Jakubowi L. 
CHMIELEWSKIEMU, posłance Wandzie SOKOŁOWSKIEJ, 
dyrektorowi Oddziału BBK - Jerzemu OBSZYŃSKIEMU, pre
zesowi Zespołu “Profesor”- Jolancie KRUSZEWSKIEJ, dyre
kcji firm y‘TR ID EN T’.

Wdzięczni za pamięć życzymy wszystkim Czytelnikom i 
Sympatykom DO SIEGO ROKU!

Pam ięci S t. Jas iu ko w icza
W przeddzień 110 rocznicy urodzin Stanisława Jasiukowicza - posła Ziemi 

Kutnowskiej w latach 1920-1935, zastępcy Delegata Rządu RP w Londynie na Kraj 
w okresie okupacji hitlerowskiej, reaktywował się “KOMITET BUDOWY POMNIKA 
DR STANISŁAWA JASIUKOWICZA” powołany przez społeczność kutnowską w 
1986 roku, następnie działający w ramach tajnych struktur RKW NSZZ “Solidar
ność” Ziemi Kutnowskiej i podjął kontynuację zaczętego dzieła.

Ponieważ na ławie oskarżonych moskiewskiego procesu 16 Przywódców Polski 
Podziemnej obok ministra Jasiukowicza zasiadł również drugi syn Ziemi Kutno
wskiej Franciszek Urbański - poseł z naszego rejonu, Sekretarz Rady Jedności 
Narodowej - Podziemnego Parlamentu, organizatorzy Komitetu postanowili rozsze
rzyć działalność i upamiętnić również jego postać. W związku z tym dotychczasowy 
Komitet Budowy Pomnika dr Stanisława Jasiukowicza przyjął nazwę: SPOŁECZNY 
KOMITET PAMIĘCI STANISŁAWA JASIUKOWICZA I FRANCISZKA URBAŃSKIE
GO - KUTNIAN SKAZANYCH W PROCESIE 16 PRZYWÓDCÓW POLSKI POD
ZIEMNEJ

Osoby oraz Instytucje zainteresowane naszym przedsięwzięciem prosimy 
o kontakt na adres:

99-300 Kutno, ul. Krótka 1, m 4, tel. 330-18.

Martyna Grajkowska, Michał Grajkowski, Ewa Krzysztofiak, Krzysztof Mi
chalski, Lech Mrozowicz, Jacek Sikora, Władysław Walos, Teresa Wieczorko
wska, Mariusz A.Wieczorkowski, Zbigniew Wirski

Dyrekcji, Pracownikom i Kolegom 
Spółdzielni Techniczno-Usługowej, Spółdzielni Handlo
wo-Produkcyjnej “ESHAEM” w Płocku oraz Dyrekcji, 

Nauczycielom, Komitetowi Rodzicielskiemu i dzieciom 
z ki. IVd i Vla Szkoły Podstawowej nr 16 w Rocku 
za pomoc i udział w ostatniej drodze Męża i Ojca

Ś.P. Grzegorza ZDAŃSKIEGO
serdeczne podziękowanie składa Żona z synami

Wszystkim, którzy wraz z najbliższymi wzięli 
udział w ostatniej drodze

Ś.P.
ALEKSANDRA WŁADYSŁAWA 
M A R C I N K O W S K I E G O

wyrazy serdecznej wdzięczności składa
Żona z Rodziną

...... ".i ffwp

Rodzinie, Koleżankom i Kolegom, Dyrekcji i Radzie 
Pedagogicznej Z S Z  nr 7 w Płocku oraz wszystkim, 

którzy okazali pomoc i wzięli udział w ostatniej 
drodze naszej najukochańszej Żony i Mamusi

MARII GRAŻYNY WIŚNIEWSKIEJ

serdeczne podziękowania składa 
M ąż z córkami.

W związku ze śmiercią naszej Koleżanki

DANUTY SZULBORSKIEJ
- pracownicy Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “Przyjaźń” w Płocku

wyrazy serdecznego współczucia składa Rodzinie
Dyrekcja, Rada Pracownicza, organizacje związkowe 
wraz z całą załogą ooes*



DZIELNICA ZA WIELKĄ WODĄ
dokończenie ze str. 1

Po ukończeniu sieci wodociągowej, kanalizacji i gazyfikacji 
przyjdzie kolej na utwardzanie nawierzchni jezdni i budowę 
chodników. Wcześniej nie można tego uczynić, gdyż byłoby to 
bezsensowne wyrzucenie pieniędzy w błoto. Nie warto pod 
media rozkopywać świeżych nawierzchni ulic i chodników. Nie
co inną wizję dzielnicy i

PROBLEMY DNIA DZISIEJSZEGO
ukazali jej mieszkańcy. Od kilku dziesięcioleci w Radziwiou 

nic się nie dzieje. Stara nawierzchnia ulic, stare chodniki, brak 
gazu, wody, kanalizacji, kotłowni, przystanku PKS, brak... l tak 
bez końca. W nadmiarze są natomiast błoto i kałuże. Miesz
kańcy ulicy Wąskiej zaprosili prezydenta na spacerek po swo
jej “arterii”. Błoto po kolana, tak że dzieci do szkoły wynosi się 
na rękach.

Bardzo uciążliwym problemem jest słabe połączenie komu
nikacyjne Radziwia z miastem. Mieszkańcy apelowali szcze
gólnie o dodatkowe kursy “ósemki” . W nocy koszmarne sny 
nawiedzają lokatorów domostw przylegających do ulicy Kolejo
wej i Popłacińskiej. Wywołują je autocysterny, wywożące z 
Petrochemii produkty naftowe. Kolejny negatyw bycia miesz
kańcem dzielnicy to poczta, zamykana o godzinie 15.

Stopniowo, z upływem czasu, atmosfera spotkania robiła 
się coraz bardziej nerwowa. Wiceprzewodnicząca Rady Osied
la Zofia Kaczkowska często prosiła o spokój i bardziej rzeczo
we wypowiedzi. Jednak u niektórych osób emocje brały górę. 
Głośno zastanawiano się
CZY RADZI WIE TO JESZCZE PŁOCK?

Pan X stwierdził, że najszczęśliwszą rzeczą jaka wydarzyła 
się w Radziwiu po wojnie była powódź. Dzięki niej powstało 
“Radziwie Górne” czyli Podolszyce. To tam, po klęsce żywioło
wej, zamieszkało wielu mieszkańców “Radziwia Dolnego”...

Pan Y, człowiek w podeszłym wieku, protestował przeciwko 
świeżo zatwierdzonemu planowi zagospodarowania dzielni- 
cy.Zgodnie z nim jedna z projektowanych ulic przebiegać bę
dzie w miejscu, gdzie obecnie stoi jego dom. “Dajcie nam 
jeszcze trochę pożyć” prosił w przekonaniu, że zostanie wyrzu
cony na bruk...

Pan Z zaznaczył, iż nie pozwoli odciąć część swojej działki 
na drogę, gdyż to sąsiad powinien tak uczynić...

Ponownie wrócił problem błota i kałuż, korzeni wybrzuszają
cych chodniki, słabego oświetlenia ulic, gazu, wody, kanalizacji. 
W kolejnych wypowiedziach zmieniały się tylko nazwy ulic.

Przedstawiciele Zarządu Płocka rzeczowo odpowiadali na 
wszystkie pytania. Zaznaczyli jednocześnie, że dopiero od 
2,5 roku istnieje autentyczny, w pełni demokratycznie wybra
ny samorząd, któremu na imię Rada Miasta. Zasiadają w niej 
również ludzie związani blisko z Radziwiem, jak np. panowie 
radni Kuźnicki, Kijek, Olkiewicz. Poza nimi, jak zaznaczył 
prezydent, istnieje w Ratuszu

SILNE LOBBY
ludzi bliskich tej dzielnicy. Przez kilka lat pracowali w Sto

czni Rzecznej zarówno prezydent Drętkiewicz jak i wicepezy- 
dent Kijek. Kilku dyrektorów zakładów komunalnych “zapusz
czało korzenie” na Radziwiu (z różnym skutkiem). Również 
wśród naczelników Urzędu Miasta są rodowici Radziwia- 
nie(anki). “Tym ludziom naprawdę zależy na Radziwiu” - z 
uśmiechem oznajmił prezydent.

Mimo wszystko Rada Miasta nie jest władna rozwiązać 
wszelkich problemów tej dzielnicy. Część ulic, np. Kolejowa i 
Popłacińska, to drogi krajowe, podległe wojewodzie. Poczta jest 
instytucją niezależną, miasto nie może nakazać jej otwierania 
placówek w określonych godzinach, może jedynie o to prosić. 
Podobnie wygląda sprawa przystanku PKS-u. Gigantyczna 
mleczarnia to własność plajtującej Spółdzielni Mleczarskiej i 
ona odpowiada za bezsensowną lokalizację. Miasto poszukuje 
inwestora, który zechciałby coś z tym zrobić. “Gdyby było to 
nasze, miejskie, chętnie oddałbym to nawet za darmo, byle coś 
tam się działo” - zakończył temat prezydent Drętkiewicz.

Nie wszystkich przekonała jednak opiekuńcza elita. Naj
bardziej zawziętych nawracał ksiądz Gutowski, proboszcz 
parafii p.w. świętego Benedykta: “Po raz pierwszy uczestni
czę w tego typu spotkaniu. Obiecuję, że parafia będzie part
nerem we wszystkim, co da się zrobić dla Radziwia (...) Dzię
ki środkom z Zarządu Miasta powstaje u nas świetlica przy- 
parafialna”. Proboszcza zmartwiła czysto roszczeniowa 
postawa wielu jego parafian. “Zbyt często słychać "Mnie się
należy" zamiast “Co możemy zrobić wspólnie”.

***
A wspólnie można wiele. Liczy na to bardzo zawiązany 3 

grudnia Społeczny Komitet Kanalizacji Radziwia. Jego działa
nie to krok w kierunku przeobrażeń dzielnicy. Wszak Rzecz
pospolita Samorządowa to również ONI. Inne wyjście, to 
przyłączenie Gór do Płocka. Wówczas Radziwie stanie się 
nowym Śródmieściem.

ARTUR JAROSZEWSKI

Wicepremier Paweł Łączkowski w Płocku,

ZDROWIE - MASZT - UNIWERSYTET
dokończenie ze str. 1 Dodał także, że nie może oznaczać 

Podzielano opinię,że wadą obecne- to lekceważenia interesów , głównie 
go systemu jest zatrzymanie reformy zdrowotnych społeczności lokal- 
służby służby zdrowia. Bardzo zależy nej.Przetarg na firmę, prowadzącą od- 
nam na pozyskiwaniu środowiska budowę masztu nie został zamknięty, 
medycznego. Reformy nie da się gdyż nadal prowadzone są badania. Do 
przeprowadzić bez poparcia." tej pory nie wszystkie diagnozy były rze-

MASZT POD GĄBINEM telne. “Pewne jest, że ani władze woje-
Drugim powodem wizyty na tak wy- wódzkie, ani centralne nie podejmą żad- 

sokim szczeblu było zorientowanie się w nych działań ryzykownych. Nikt nikogo 
problemach, związanych z ponownym nie będzie narażał na utratę zdrowia.” 
uruchomieniem Radiowego Centrum UNIWERSYTET MAZOWIECKI 
Nadawczego w Konstantynowie. “Sam fakt wystąpienia przez środo-

“Stale zbyt mało piszemy, mówimy, wisko płockie z inicjatywą powołania 
uświadamiamy sobie rangę społeczną i Uniwersytetu Mazowieckiego jest bar- 
polityczną programu Polskiego Radia,o dzo optymistyczy ”- to opinia wicepre- 
zasięgu od Płw.lberyjskiego po Kazach- miera. Był zbudowany zaawansowa- 
stan. Szczególnie dziś, gdy Polska prowa- niem w rozmowach z naukowcami spo- 
dzi szeroką politykę zagraniczną” - podkre- za Płocka. “Ale nie widzę możliwości 
śliłgość-Musimy doprowadzić w krótkim finansowania tego przedsięwzięcia 
czasie do przywrócenia funkcji nadaw- ze środków państwowych w obe- 
czych masztu w Konstantynowie. cnym czasie”- dodał na koniec.

wicepremier k  Łączkowski spowar 
się także z urzędnikami wojewody. “Ma 
pan dorodny zespół administracyjny - 
ocenił dowcipnie. Jak się dowiedzieli
śmy, wizytę w Płocku planował od pół 
roku. Z jej przebiegu był bardzo zado
wolony. (mab)

GRATYFIKACJA PRZEJŚCIOWYM ROZWIĄZANIEM
-  .iadomość o rozpoczęciu w dniu

\  A #22 grudnia ub.r. strajku w “Cote-
V  V  xie” przekazała nam jedna z 

pracownic tego zakładu! Około godz.
11.30 stanęła dziewiarnia, za nią solidar
nie inne wydziały. Wyłączono maszyny. 
Prologiem strajku była wcześniejsza, kil
kugodzinna akcja protestacyjna załogi, 
zorganizowana równolegle z ogólnopol
skim strajkiem “Solidarności”.

- Już wtedy - usłyszałam od osób 
oczekujących na wynik rozmów z dyre
kcją - przewodniczący “Solidarności” , Ry
szard Makowski, w obecności dyrektora 
produkcyjnego powiedział, że pieniądze 
są i je dostaniemy. Dyrekcja wiedziała, że 
jeżeli nasze żądania nie zostaną spełnio
ne, załoga będzie strajkować. Myślę 
więc, że faktyczny strajk nie był dla dyre
ktorów zaskoczeniem.

Mimo, iż wejścia do gabinetu dyr. Ja
na Mańkowskiego nie pilnował żaden 
potężny “ochroniarz”, znalezienie się w 
nim okazało się niemożliwe. “Nie mam 
żadnych informacji dla prasy” - tę wiado
mość od dyrektora przekazała dzienni
karzowi sekretarka. Pozostało więc 
oczekiwanie i próba dowiedzenia się 
czegoś od debatujących w gabinecie 
przedstawicieli trzech związków zawo
dowych. Na zakończenie rozmów cze
kali też dwaj przedstawiciele jednej z 
częstochowskich firm.

- Przyjechaliśmy podpisać kontrakt - 
powiedzieli, - ale w takiej sytuacji zasta
nawiamy się, czy jest sens. “Cotex” jest 
renomowaną na świecie firmą, nasza 
umowa pomogłaby w promocji polskiej 
produkcji, ale jeżeli załoga będzie strajko
wać, obie strony mogą stracić.

Udzielenia jakichkolwiek informacji o 
przebiegu i rezultatach akcji strajko
wej odmówiła stanowczo przewodni

cząca związków branżowych OPZZ, Teresa 
Bonatowska I to właśnie jej postawa wpłynę
ła na zajęcie podobnego stanowiska przez 
Ryszarda Makowskiego oraz przewodniczą
cego ‘‘Solidarności 80", Adama Zielińskiego.

W rezultacie tylko ten ostatni związek 
poparł strajkujących. Mimo wcześniejsze
go wzięcia udziału wszystkich trzech w 
rozmowach z wojewodą, następnego 
dnia (23 grudnia) około godz. 6 rano, za
równo Teresa Bonatowska, jak i Ryszard 
Makowski, wycofali swoje poparcie dla 
strajku. Zostali potem zbojkotowani 
przez załogę za brak solidarności.

- Nasze roszczenia popart jedynie 
przewodniczący “Solidarności 80" - opo
wiada jedna z pracownic. - Zasugerował 
wybranie Komitetu Strajkowego, którego 
członkowie mogliby uczestniczyć w roz
mowach z dyrekcją i Wojewodą Płockim. 
Spotkanie to rozpoczęło się o godz. 9 
rano w biurowcu. Jednocześnie Adam 
Zieliński apelował o podjęcie pracy, żeby 
nie było przestoju, my jednak zdecydo
waliśmy, że będziemy strajkować dalej. 
Czekaliśmy na rezultat tych rozmów.

W październiku ub.r. każdy pracownik 
otrzymał 400 tysięcy złotych z funduszu 
socjalnego jako dodatek do pensji. Tego 
dodatku załoga nie dostała ani w listopa
dzie, ani przed świętami. Podana przez 
pracowników wysokość średniego wyna
grodzenia (1,2 - 1,3 min zł), no i przede 
wszystkim konieczność dokonania przed
świątecznych zakupów, usprawiedliwia 
więc z pewnością niezadowolenie załogi i 
w rezultacie - rozpoczęcie strajku. Z grupy 
przekrzykujących się osób dochodziły 
strzępki rozmów. O tym, że dyrektor bawił 
dwa tygodnie w USA za zakładowe pienią
dze, o tym, że przyjechał w dniu strajku i 
powiedział, że on z “robolami” rozmawiać 
nie będzie. Wspomniano o przejęciu w 
ajencję “Stilany”.

Dyrektor twierdzi - to opinia pracow
ników, - że tam będą magazyny, 
przewodnicząca OPZZ powiedzia

ła, że w “Stilanie” powstanie zatóad produ
kcyjny, który da pracę 100 osobom. My 
wiemy jednak swoje. W naszym zakładzie 
stoją maszyny, na których pracuje tylko jed
na zmiana, gdyby wprowadzić system 
dwuzmianowy, można byłoby zatrudnić du

żo więcej osób. Kto wie, czy nie chodzi 
tu o czyjąś prywatę?

Dyrektor Jan Mańkowski nie mógł od
powiedzieć na żadne pytanie dziennikarza. 
Aktualnie przebywa w szpitalu. Ogólnych 
informacji udzielił natomiast z-ca dyrektora 
d/s technicznych “Cotexu”, Józef Janicki.

- Strąk wybuchł spontanicznie - powie
dział. - Chodziło o wypłaty jednorazowego 
wynagrodzenia. Po spotkaniu z wojewodą 
podjęliśmy decyzję, że te pieniądze wypła
cone zostaną 29 grudnia. Jeżeli zaś chodzi 
o sprawę podwyżek (to kolejny postulat 
strajkujących - przyp. red.), będzie ona 
dyskutowana po powrocie dyrektora.

Rzecznik prasowy wojewody płoc
kiego, organu założycielskiego “Cote- 
xu”, Wojciech Lisocki dodał, że strajk 
miał charakter ekonomiczny, bez podte
kstów politycznych. Na spotkaniu nie 
żądano odwołania dyrektora.

- Spokój, opanowanie i technika nego
cjacyjna pana Wojewody była czynnikiem 
stabilizującym i przyczyniła się do zażegna
nia konfliktu - powiedział Wojciech Lisocki.

Gratyfikacja w wysokości 500 tysięcy 
złotych to rozwiązanie przejściowe i dyre
kcja zakładu - którego prawie 90 procent 
produkcji idzie na eksport - z pewnością 
zdaje sobie z tego sprawę. Na razie roz
czarowane postawą związków pracownice 
zaczęły się z nich wycofywać. Podobno 
przewodnicząca OPZZ z drwiącym uśmie
chem dziękowała za złożenie podań.

- Na spotkaniu z wojewodą - dowie
dzieliśmy się jeszcze od pracowników - je
den z dyrektorów skrupulatnie notował wy
stąpienia członków Komitetu Strajkowego i 
jednej pani powiedział, że ją sobie dobrze 
zapamięta. A poza tym najbardziej nie
zadowolone były... panie z biurowca, że z 
powodu strajku załogi produkcyjnej miały 
więcej pracy przy sporządzaniu dodatko
wych list płac.

Dziennikarzy zapamięta z pewnością 
strażnik, w dość brutalny sposób broniący 
wejścia do zakładu.

KATARZYNA ZALEWSKA

NOWOROCZNY TOAST

W mroźną, księżycową Sylwestrową Noc liczni mieszkańcy Płocka, 
głównie młodzi, spotkali się, aby wspólnie z Prezydentem Miasta, 
posłami, radnymi, przedstawicielami samorządu powitać Nowy Rok. 

Przybywających na tę niezwykłą imprezę witała muzyka, zachęcając do 
zabawy, którą prowadził spiker z Katolickiego Radia Płock.

O godzinie 24 zabrzmiał hejnał płocki, na balkonie Ratusza pojawił się 
prezydent Andrzej DRĘTKIEWICZ z kielichem szampana i złożył zgroma
dzonym, a za ich pośrednictwem wszystkim obywatelom miasta najlepsze 
życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w 1993 roku.

I potem rozpoczęła się prawdziwie szampańska zabawa, gdyż wszyscy 
uczestnicy mieli różne, nie tylko musujące alkohole. Atmosfera mimo siar
czystego mrozu była gorąca, tańczono nawet na dachu dyżurnego wozu 
strażackiego. Ozdobą imprezy stał się imponujący pokaz ogni sztucznych. 
Efekt dźwiękowy był tym większy, że uczestnicy byli bogato wyposażeni w 
race, ognie sztuczne, petardy.

Pięknego pomysłu i świetnej organizacji tej niezwykłej imprezy tylko 
pogratulować Zarządowi Miasta oraz dyrekcji Płockiego Domu Kultury. Do 
zobaczenia za rok!

Zdjęcia: STANISŁAW BĄKIEWICZ

OPŁATEK W KRZYŻANOWIE
dokończenie ze str. 1

Z czego jeszcze znany jest Krzyżanów, oprócz nieszczęsnych poża
rów i bardzo pieknej wigilii, który to pomysł z pewnością podchwycą 
inne gminy.

Znana w województwie jest szkoła w Mieczysławowie, która niedawno 
obchodziła 80 - lecie istnienia. Kształci około 400 uczniów i utrzymuje 5 
filii. Od niedawna jej dyrektorem jest Józef Pawłowski. Chwali współpracę 
z “Polfą”, narzeka na małe zainteresowanie kierunkami rolniczymi. Ogrod
nictwo - owszem, cieszy się powodzeniem, ale do Technikum Rolniczego 
trzeba było organizować dodatkowe egzaminy.

Głośno o działaniach gminnych w kierunku budowy wodociągów terenu 
i gazyfikacji. Doprowadzono już wodociąg do Żakowic, Krzyżanowa 

- Parcel, Różanowic, Siemieniczek, Bron, Siemienie, w trakcie budowy 
jest nitka do Stefanowa. Podjęto działania w celu gazyfikacji gminy, korzy
stając z budowy magistrali Zgierz-Kutno. Nie rozwiązano jeszcze podsta
wowej dla Krzyżanowa kwestii - gdzie powstanie stacja redukcyjna - w 
Kutnie, jak to jest planowane, czy w Wałach - na terenie gminy, o co 
zabiega wójt Tadeusz Woźniak. Jeśli stacja będzie w Kutnie, ok. 1,5-2 km 
od granicy gminy Krzyżanów, miasto - zdaniem wójta - nie będzie zaintere
sowane budową sieci w kierunku Krzyżanowa, lecz w stronę centrum. 
Może to zahamować gazyfikację gminy. Gdyby stacja redukcyjna powstała 
w Wałach, byłyby z niej zasilane dwie gminy: Krzyżanów i Bedlno. Póki co 
magistralę pociągnięto do Ozorkowa, a w trakcie budowy jest stacja redu
kcyjna w tym mieście. Planuje się wybudowanie stacji redukcyjnej w Łę
czycy w kwietniu 1993, w czerwcu w Witonii. Mniej więcej w tym samym 
czasie będą trwały prace na terenie gminy Krzyżanów. Zakończenie budo
wy magistrali w Kutnie przewidywane jest na koniec października 1993 r.

Młodzi mieszkańcy gminy Krzyżanów cieszą się z pewnością z naj
nowszej inwestycji w Urzędzie Gminy. Jest nią sala ślubów, zafun- 
dowana przez Urząd Wojewódzki (koszt ok. 80 min). Wygospo

darowano największe z możliwych pomieszczeń, urządzono ze smakiem 
nowymi meblami. Ślub jest w gminie prawie w każdą sobotę. Dotychczas 
uroczystość odbywała się w gabinecie wójta, skąd wystawiano meble. 
Większość gości stała w korytarzu, o czym może zaświadczyć pani Graży
na Gęsikowska-Żyłka, udzielająca od 20 lat urzędowego błogosławień
stwa młodym parom.

Co jeszcze słychać w Krzyżanowie? Ostatnio głośno mówi się o gospo
darstwie w Łękach Kościelnych, które postanowiło uniezależnić się od 
stadniny koni w Walewicach. Mieszkańcy Marcinkowa i Krzyżanówka z 
niepokojem czekają na zakończenie budowy punktów czerpalnych.

Do kroniki wielkich wydarzeń w gminie przejdzie z pewnością wigilia w 
Młogoszynie. Nie był to sukces jednoosobowy, pracowało na niego wiele 
łudzi z ogromnym zaangażowaniem. Istotne jest to, że pomysł wyszedł 
stąd, z gminy. Wcale nie najbogatszej gminy w województwie.

Małgorzata Białecka
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• KOLUMNA OTWARTA DLA MŁODYCH • REDAGUJCIE JĄ SWOIMI 
TEKSTAMI • ADRESOWANA DO MŁODZIEŻY KUTNA, ŻYCHLINA, 

SIERPCA, GOSTYNINA I INNYCH MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA < 
CO CHCECIE SOBIE POWIEDZIEĆ? • CO CHCECIE POWIEDZIEĆ 

DOROSŁYM? • NASZ ADRES: PŁOCK, STARY RYNEK 27.

Miłym zaskoczeniem jest dla nas zawartość gazetek, wydawanych w szkołach podstawowych. Ambitnie i 
dowcipnie - można rzec po lekturze ‘Tylko szóstki” i “Betanii”. Pierwszą redaguje samorząd szkolny SP nr 6 
w Płocku, drugą - no właśnie, dopiero z uważnej treści środka numeru przypadkowy Czytelnik zorientuje się 
ze chodzi o SP nr 4 w Płocku. Wybraliśmy wywiad z księdzem Tadeuszem Łebkowskim - proboszczem 
parafii, do której należy SP nr 4, przeprowadzony przez Żabę i Maleństwo. Prezentujemy kilka uczniowskich 
mądrości, dobrych rad i humoru z zeszytów szkolnych “szóstki”. Polecamy opowiadanie o Galaktyce Starych 
Psów z ‘Tylko szóstki”. Dołączamy jeszcze jedno pióra Grażyny Szarugiewicz, 9-latki z SP nr 3 w Gostyninie 
która otrzymała I nagrodę w konkursie literackim “Młodzi twórcy literatury” (zorganizowanym przez Wojewó
dzką Bibliotekę Publiczną w Płocku). (mab)

W galaktyce Starych Długopisów..
W  galaktyce Starych Długopisów od pięciu godzin 

trwa ogromne powstanie. Dwa całkowicie różne naro
dy: uczniaki i nauczycielaki do tej pory były połączone 
w jedno państwo - Niepodległą Szkołę. Naród ucznia- 
ków był liczniejszy, ale wciąż pozostający w ogro
mnym cieniu nauczycielaków, sprawujących niepod
ważalną władzę. Głównym zarządcą tego imperium
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była pani dyrektor. Ona to właśnie stała się postra
chem całej okolicy. Jej imieniem straszono nawet małe 
dzieci, gdy się źle zachowywały. Starsze uczniaki ucie
kali przed nią, gdzie pieprz rośnie, a gdy spotkali się z 
nią oko w oko szczerzyli zęby w niewinnym grymasie.

Teraz jednak wybuchło powstanie. Ogromna ilość 
uczniaków obiegła pokój nauczycielaków, w którym 
trwa narada wojenna.

- Proponuję kontrakt jedynkowy - zabrał głos dorad
ca do spraw wojskowych.

- Niestety, chroni ich bardzo duża wiedza - rozkłada 
ręce dyrektor - wykuli się na dziś wszystkiego, by 
ochronić się przed tym atakiem.

- To może wykonajmy plan WUDD (Wpisywanie 
Uwag Do Dzienniczków).

Dobre rady męczy. Później kiedy już bę
dziesz kimś, może to oni będą 
się kłaniać Tobie...

Nie szukaj miejsca dla sie
bie wyłącznie przy pomocy 
mięśni i pyskatej buzi. To nie 
wszystkim się podoba, a cza
sem odnosi skutek przeciwny 
do zamierzonego celu. Kiedy 
musisz komuś odburknąć, kie
dy chcesz się odgryźć, zre
wanżować, albo po męsku - 
dać w gębę, policz do dziesię
ciu, pomyśl, że masz nazwi

sko. Własne nazwisko zawsze 
trzeba szanować, więc... od
puść swemu wrogowi, Głupoty i 
tak nie pokonasz, a co nerwów 
zaoszczędzisz, co sił zacho
wasz, to twoje.

No, chyba, że naprawdę Cię 
wnerwią. Wtedy tak. Idź na ca
łość - z umiarem, ale na całość.

Nauczycielom kłaniać się 
trzeba zawsze, choć to trochę

Jest sposób na chłopaka "nie 
do zdobycia”. Zaproponuj mu 
małżeństwo! Serio. Najpierw się 
wystraszy, potem zacznie się 
tłumaczyć, że czemu tak pręd
ko, że może nie teraz...Później 
pójdzie po rozum do głowy i kie
dy wróci, będzie Twój. Pod wa
runkiem, rzecz jasna, że wyco
fasz propozycję...

(‘Tylko szóstka”)
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(“Tylko szóstka”)

Ciepły świat spotkań

- Nie mają dzienniczków - odparta pani dyrektor.
- A może poprosimy o pomoc naszych czerwonych 

braci - wtrąciła nieśmiało minister do spraw rosyjskich.
- Oni mają swoje kłopoty - odrzekł minister historii. - 

Możemy tylko mieć nadzieję na cud. Nie uratuje nas 
nic. Pozbawili nas głównej broni - dzienników.

- Wobec tego musimy się poddać - rzekła zrezygno
wana pani dyrektor, - ich jest za dużo na walkę wręcz.

Po długiej ciszy odezwał się minister do spraw wy
chowawczych.

- Mam świetny pomysł. Posłuchajcie...
... Tymczasem w pokoju dowództwa uczniaków:
- Obywatelu dyżurny, co tam na froncie? - spytał 

kapitan?
- Cały czas atakujemy pokój nauczycielaków. Broni 

się również biuro fizyczne.
- To oczywiste! Ma dogodne, wysokie położenie. Co 

z amunicją?
- Kończą się jedynki. Ale mamy straszną ilość miernych.
- Macie coś jeszcze?
- Pracujemy nad bombą naganno-niedostateczną 

średniego zasięgu i tablicą uczniak-nauczycielak. Sto
sujemy również kredę do tworzenia zasłony dymnej.

Wtem do pokoju wpada zadyszany szeregowiec:
- Obywatelu kapitanie, dywizja 6® melduje, że na

uczyciele zaczęli stosować straszną nową broń.
- Co to takiego?
- Klasówka z matematyki.
- Już po nas. Można się było tego spodziewać - 

krzyczał kapitan. - Jakie straty?
- Ogromne!!! Na placu boju pozostała tylko 8a.
- Już nie! - rozległ się głos za piecami szeregowca i 

do pokoju weszło kilku nauczycielaków z panią dyre
ktor na czele.

Po upadku powstania uczniowie przeżyli straszną 
/(męczarnię, pisząc 154 klasówki na jednej godzinie le

kcyjnej. Zapanował względny spokój w galaktyce Sta
rych Długopisów. Niepodległa szkoła istniała nadal. 
Czas jednak wciąż płynie.

Mateusz Z. (“Tylko szóstka”)

Wywiad z ks. proboszczem Tadeuszem Łebkowskim przepro
wadzony przez redakcję “Betanii”.

Żaba i Maleństwo: Ile klas i jakie ksiądz katechizuje? 
ksiądz: Katechizuję tylko w Szkole Podstawowej Nr 4, uczę pięć klas VIII. 
Z., M.: Ile jest w nich ładnych dziewcząt, a ile brzydkich chłopców? 
ks.: W  tym pytaniu czuję ciepłe myśli o chłopcach, ale to właśnie ich, 

chłopców, rozpoznaję jako dzielnych i chciałbym wierzyć, że poważnych. A o 
dziewczętach powszechnie wiadomo, że jedne są ładne, a nawet ładniejsze. 

Z., M.: Jaką najczęściej ksiądz czyta gazetę? 
ks.: Najczęściej czytam “Źródło” i... “Betanię”, oprócz tego czytam tygo

dnik “Spotkania”, który jest poważnym czasopismem.
Ż., M.: Czy ksiądz ma jakiś ulubiony program w telewizji? 
ks.: Hm... Bardzo mnie intrygują losy Polaków poza granicami Polski. 
Ż., M.: Jakie ksiądz lubi czytać książki?
ks.: Kiedyś bardzo lubiłem przygodowe. Czytam książki, w których jest 

trochę teologii, trochę filozofii i których treści potrzebne są mi w duszpa
sterstwie.

Ż., M.: Czy ksiądz ma jakieś hobby?
ks.: Mam! Bardzo lubię zbierać grzyby, lubię wędkować, ale nie mam 

na to czasu. Lubię również prowadzić ciekawe rozmowy.
Z., M.: W ubiegłym roku ksiądz był jednym z lepszych zawodników w 

czasie meczu nauczyciele contra uczniowie. Skąd wzięło się u księdza 
zamiłowanie do gry w siatkówkę?

ks.: Siatkówka akurat nie jest moim ulubionym sportem, bardzo lubię 
grywać w tenisa stołowego i mogę przyjąć wyzwanie.

Z., M.: W jaki sposób ksiądz spędził wakacje? 
ks.: W  większości spędziłem tu na miejscu, załatwiając sprawy duszpa

sterskie, ale najważniejszym wydarzeniem wakacyjnym było dla mnie wę
drowanie w Pieszej Pielgrzymce z Płocka do Częstochowy.

Z., M.: Ile razy ksiądz jako pielgrzym uczestniczył w pielgrzymkach na 
Jasną Górę?

ks.: To była moja 12-ta pielgrzymka. Zanim zorganizowano pielgrzymkę 
płocką, ja uczestniczyłem już w pielgrzymkach z Warszawy do Częstocho
wy, prowadząc grupę akademicką “17-tkę” Miedzianą.

Ż., M.: Ile lat ksiądz nosi sutannę? 
ks.: Mam 17 lat kapłaństwa, a sutannę noszę 21 lat.
Z., M.: Jakiej muzyki najczęściej ksiądz słucha? 
ks.: Najczęściej słucham muzyki Straussów i w ogóle najczęściej mu

zyki poważnej.
Ż., M.: Czy ksiądz umie tańczyć?
ks.: Ha, ha! Kiedyś w młodości tańczyłem, a teraz nie próbowałem.
Z., M.: Co ksiądz sądzi o naszej szkolnej gazetce? 
ks.: O! Jest bardzo obiecująca i podziwiam waszą chęć gotowości i 

wydawania waszej gazetki. Z tego co czytałem do tej pory najbardziej 
pamiętam ciekawie napisaną relację z rajdu, a także artykuł podpisany 
przez “Bulinkę”.

Ż., M.: Co ozńacza lub z czym się kojarzy księdzu słowo “Betania”? 
ks.: “Betania” - to najpierw miejsce, gdzie nasz Nauczyciel spotkał się z 

przyjaciółmi i jak wiemy jest to potwierdzone w Ewangelii. Dla mnie “Beta
nia to ciepły świat spotkań z ludźmi. Pasuje ta nazwa do waszej gazetki, 
ponieważ nie znalazłem tam żadnych napaści na ludzi. Podoba mi się 
wasz humor, który tam prezentujecie, a myślę też, że będziecie zbierać 
ciekawe wywiady z wychowawcami i nauczycielami.

Z., M.: W imieniu zespołu redakcyjnego dziękujemy za wywiad.

W akacyjny sen
Był piękny, słoneczny dzień. Z  

mamą i młodszym bratem leżeliśmy 
na kocu. Za nami szumiało morze, 
w górze krzyczały mewy. Zamknę
łam oczy. Nagle usłyszałam wzbu
rzoną wodę i towarzyszący je j dziw
ny śpiew. Podeszłam do fali, która 
podpłynęła pod nasz koc. Zupełnie 
ni stąd ni zowąd wynurzyła się z 
wody wielka, ba nawet ogromna 
muszla. Wzięłam ją do ręki i okaza
ło się, że jest pełna pięknych, kolo
rowych rybek. Jedna z nich odwró
ciła łepek tak, jakby mnie wołała, a 
więc postanowiłam za nią popły
nąć. Wskoczyłam do muszli i znala
złam się w środku morza. Wtedy 
rybka zanurzyła się w głębinie i 
oczom moim ukazał się złoty za
mek. Wyszła z niego królowa ryb i 
powiedziała:

- Chodź do nas, zamieszkasz z 
nami. W jednej chwili pomyślałam, 
że nie będę musiała codziennie od
rabiać lekcji, słuchać wrzasku

młodszego brata, chodzić po zaku
py, kiedy nie mam na to ochoty i... 
weszłam do zamku. Złote drzwi za
trzasnęły sę za mną. Rozejrzałam 
się, ale nikt już nie interesował się 
mną. Przerażona szeroko otworzy
łam oczy. Leżałam na kocu, koło 
mnie bawił się z mumą braciszek. 
Jeszcze chyba nigdy nie byłam tak 
zadowolona, że sen się skończył, 
ale teraz kiedy minęły już wakacje 
często, go wspominam.
Grażyna Szarugiewicz - lat 9 ,1 nagroda

O G Ł O S Z E N I A
•  W  środę w godzinach wieczornych na ulicy Zadługiej przybłąkał się 

wysoki szatyn o niebieskich oczach. Właścicielkę proszę o natych
miastowy odbiór. Inaczej - oddam do uśpienia.

Miłośniczka blondynów.
•  Wypożyczę swojego chłopaka profesjonalnej orkiestrze. Zastąpi 

cymbały, trąbę i fujarę.
Zmęczona Gośka K.

(“Tylko szóstka”)

hlu mor z  waszych zeszytów
Dni są latem dłuższe, bo rozciągają się pod wpływem ciepła.***

Aby głosować, wyborca izoluje się w umie.

Pijacy pod wpływem alkoholu często popełniają samobójstwo i nazajutrz 
niczego nie pamiętają.

Cyfra nieparzysta jest to cyfra nie nasiąkająca parą.

Kukułka jest to ptak, któiy znosi jajo innego ptaka w jego własnym 
gnieździe i vice versa. ,

(‘Tylko szóstka”)
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Po roku działalności

AWANTURA O LEVISA
(dokończenie z poprzedniego numeru)

A propos przepisów. “Levisowi” 
zarzucono niedawno, że budynek 
nie ma okien.

Państwowa Inspekcja Pracy 
znalazła przepis z 1S46 roku, mó
wiący o tym, że w zakładzie muszą 
być okna i oświetlenie dzienne.

“Zastosowanie tego przepisu w 
naszym przypadku jest po prostu 
niemożliwe, gdyż należałoby zbu
rzyć te dwie hale i postawić 5 no
wych. Tylko wówczas światło docie
rałoby do środka sali. Zresztą do
staliśmy zgodę na lokalizację 
zakładu w tych halach a inspektor 
sanitarny, który jest partnerem w 
rozmowach między Inspekcją Pra
cy a nami, zgodził się na zaproje
ktowanie wnętrza bez okien. Teraz 
też, po konsultacji z Instytutem Me
dycyny Pracy ponownie otrzymali
śmy od niego zgodę na oświetlenie 
sztuczne.Samo dzienne w tych ol
brzymich halach (5 tys m.kw.) się
gałoby zaledwie 1.5 do 2 metrów 
wgłąb, a mieszane jest szkodliwsze 
dla oka niż samo sztuczne. Cóż, 
wojewódzki inspektor pracy jest 
bardzo negatywnie do nas nasta
wiony - z niewiadomych powodów. 
Podpiera się swoimi przepisami, do 
czego ma prawo. Inspekcja w War-

.JJCo “Levis 
zrobił dla Płocka?

To pytanie lekko zdenerwowało 
mojego rozmówcę. “Zawarta zosta
ła pewna umowa i my jej przestrze
gamy. Tym, którzy mimo to mają ja
kieś wątpliwości, dyrektor wylicza:

•Daliśmy zatrudnienie ludziom . 
Do tej pory 300 miejsc, dokładnie 
tyle, ile obiecywaliśmy w ciągu pier
wszego roku. Docelowo ma być 
700 w pierwszym etapie. Ale to nie 
jest tak, jak w państwowym zakła
dzie, że jeśli założymy 700 ,to tak 
będzie bez względu na okoliczno
ści. Jeśli klient przestanie kupować 
nasze dżinsy to nie zatrudnimy tyle, 
bo i po co. Wszystko musi mieć 
ekonomiczne uzasadnienie. Obie
cywaliśmy zatrudnić większą liczbę 
osób, ale w ciągu 3 -4 lat, a nie 
pierwszego roku. Zatrudniamy 
ponadto całą rzeszę ludzi, która 
pracuje dla fabryki. Wykonuje mate
riały biurowe, wózki metalowe, od
biera ścinki, prowadzi restaurację 
na terenie firmy. Oni przecież też 
“żyją” z “Levisa”.

•Wszędzie na świecie “Levis” 
stara się dobrze współżyć z lokalną 
społecznością. U nas też Sejmik 
Pracowniczy wybrał konkretne 
przypadki, w których możemy po

że dajemy wszystkie wolne soboty, 
to jest dodatkowo 14 dni urlopu. 26 
jest zgodnie z Kodeksem a 2 opieki 
nad dzieckiem. Przysługują one 
każdemu, bez względu na to, czy 
ma dzieci, czy nie. Natomiast uma
wiamy się z pracownikiem, że jeżeli 
ma dzieci, ma też osobę, która sis
nimi zajmie w czasie choroby .Dla
czego? U nas każde stanowisko 
pracy jest tak rozliczone, że linia 
produkcyjna jest zbilansowana. Je
śli jednej osoby nie ma, inna musi 
wykonać dwa razy więcej pracy, lub 
zostać po godzinach.

ZAROBKI. Aktualnie cała fabry
ka pracuje z wydajnością 1 0 0 -1 1 0  
% w zależności jak liczymy, czy z 
tymi, co się szkolą, czy nie. Są oso
by, które osiągają 150% normy. A 
propos, zaobserwowałam w zakła
dzie znaną nam z niedalekiej prze
szłości i jak widać sprawdzoną też 
na zachodzie twórczą rywalizację. 
Każda szwaczka , która wykona 
100% normy, zawiesza sobie pro
porzec z napisem: “Pride of Levis - 
100% normy” czyli “Duma Levi- 
sa”.W zależności od aktywności 
jest to 100%, 110%, 120% nor- 
my.Żeby mieć proporzec trzeba 
przez określoną liczbę tygodni 
utrzymywać taką wydajność. Tak 
więc najwięcej jest “setek" i “sto 
dziesiątek”. Każda pani wraz z cho
rągiewką otrzymuje kwiaty, bombo
nierkę i upominek - począwszy od 
spodni, skończywszy na kosmety
kach. Na korytarzu wisi tablica z ko-

^ 4 ? - *
_____  ______________ _ .
Taki Uum oczekiwał na otwarcie punktu sprzedaży LevisaTiSóry nadal cieszy się powodzeniem fot. St. Bąkiewicz

szawie do dziś oficjalnie nam nie 
odpowiedziała, natomiast dała 
odpowiedź na interpelację posła z 
Płocka, pisząc, że nigdy nie miała 
zamiaru zamykać fabryki, a jedynie 
my nie wystąpiliśmy do nich z pra- 
śbą. by móc używać sztucznego 
oświetlenia .

Ale to nie koniec. Wraz ze sprawą 
okien pojawiła się nowa całkiem.

Ukwiecić hale
U nas - ciągnie dyrektor- każdy 

czuje się ambicjonalnie urażony, je
śli się go o coś spyta. Więc jeśli już 
daje zgodę i jest do tego jak gdyby 
lekko przymuszony, to musi dać 
warunki. Jeden z warunków, który 
otrzymaliśmy od inspektora sanitar
nego był taki, żeby wprowadzić ze
społy zielone na hali. Bo jak Pani 
wie, w każdej fabryce w Płocku jest 
tak pięknie jak u nas, czysto i wszę
dzie są zespoły zielone. Proszę pójść 
do Petrochemii, FMŹ, Cotexu, a po
tem przyjść do nas i mówić o zespo
łach zielonych - wyrzuca z goryczą.

Dyrektor z o wiele większym zro
zumieniem podchodzi do skarg 
mieszkańców okolicznych domów, 
którym przeszkadza...stukanie ob
casów pracowników, podążających 
rano do pracy.

“Rozumiem mieszkańców. Nasi 
pracownicy przechodzą tuż koło ich 
domów. Ja chętnie bym to zlikwido
wał, gdyby mi miasto pomogło Nifir 
stetv. nie chce pomóc. Proponowa
liśmy, żeby przystanek autobusowy 
został przeniesiony bliżej piekarni, al
bo dostawiony drugi. MPK odmówiło, 
tiumacząc to zbyt małą odległością 
między kolejnymi przystankami.”

Z rzeczy, które też znalazły swe 
odbicie w skargach wspomnę jesz
cze o ...kolorze, na który pomalo
wany jest budynek. Razi w oczy, 
jest za silny, zbyt intensywny - na
rzeka grupa niezadowolonych. Jest 
to faktycznie intensywny blue,kolor 
levisowskich spodni.

móc.Ponieważ jest to pierwszy rok 
działalności, tych kapitałów nie jest 
wiele. Ale dajemy kilkanaście tysię
cy dolarów na zakup aparatu dla 
Szpitala Wojewódzkiego, na dom 
dziecka, dożywianie dzieci w szkole 
życia. Otrzymaliśmy listy potrzebu
jących i z nich wybieramy.

Na listopadowej Sesji Rady 
Miasta odczytany został krótki 
komunikat, będący wynikiem  
pracy Komisji Rewizyjnej. Komi
sja, spędziła wiele godzin w fa
bryce “Levisa”, sprawdzając 
wszystkie zawarte umowy i doku
menty. W raporcie stwierdzono 
jednoznacznie, że wszystkie umo
wy zawarte z “Levisem”,sa tylko.na 
korzyśćmiaste-

Co odróżnia 
“Levisa” od innych 
zakładów?

INNY TYP ZARZĄDZANIA i
dyscyplina pracy. “U nas nie ma 
karty zegarowej, natomiast wszy
scy są w pracy na czas i ja to wiem. 
Wiem w tej samej chwili, kiedy mija 
godzina przyjścia do pracy i kogoś nie 
ma. W pracy, to znaczy przy maszy
nie, praktycznie więc trzeba przyjść 15 
minut wcześniej. Mimo, że pracuje tu 
300 osób, znam wszystkich po imieniu 
( nie sprawdziłam - przyp. red). Wiem, 
co kto robił w danym dniu i czy to robił 
dobrze. Mam do pomocy komputer, 
który następnego dnia podaje mi war
tości produkcji całej fabryki i każdego 
pracownika” - wylicza dyrektor.

Każdy pracownik ma swoją wy
dajność i jeżeli wykona mniej, niż 
100% normy, to zaczynamy z nim 
rozmawiać. Pytamy, jakie ma proble
my, co się stało. Czasem jest chory, 
ma kłopoty w domu, a czasem po 
prostu nie umie czegoś zrobić.

NASZA FIRMA chce być uczci
wa w stosunku do pracownika. Da
jemy wszystkim 28 dni urlopu, bez 
względu na staż pracy. Pomijam to,

Kącik kombatanta (23)
POZBAWIANIE UPRAWNIEŃ 
KOMBATANCKICH
DECYZJE, ODWOŁANIA, WZNOWIENIA

Nadchodzi czas, w  którym Urząd do spraw Kombatantów i OR przesyłać 
będzie do zainteresowanych decyzje kierownika tego urzędu o pozbawieniu, 
zmianie lub ograniczeniu uprawnień kombatanckich. Jest to konsekwencją art. 
25 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.RP Nr 17 
poz. 75). Decyzje w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich podejmuje 
kierownik Urzędu względnie jego zastępca po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego lub weryfikacyjnego opartego na dokumentach dawnego ZBo- 
WiD, które były podstawą do nadania tych uprawnień. Decyzje doręczane będą 
zainteresowanemu na piśmie.

Od decyzji pozbawiającej uprawnień kombatanckich zainteresowany może 
złożyć wniosek do kierownika Urzędu d/s Kombatantów i OR o ponowne rozpa
trzenie sprawy, przedstawiając w szczególności nowe dowody. Stwierdzone w 
wydanych decyzjach oczywiste błędy i omyłki prostowane będą z urzędu lub na 
wniosek zainteresowanego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest 
odwołaniem do drugiej instancji. Postępowanie w sprawie pozbawiania upraw
nień kombatanckich jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Wydana w tym trybie decyzja jest ostateczna i zainteresowany może wnieść 
skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośred
nictwem Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie 
30 dni od dnia doręczenia decyzji. W  wypadku zaskarżenia decyzji do sądu 
administracyjnego, w czasie toczącego się postępowania uprawnienia komba
tanckie ulegają zawieszeniu. Prawomocne decyzje Urząd d/s Kombatantów i 
Osób Represjonowanych przesyła do instytucji realizujących uprawnienia kom
batanckie. Wznowienie postępowania z urzędu lub na wniosek następuje w 
przypadkach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjne
go, w szczególności jeżeli:

- zostaną ujawnione nieznane uprzednio istotne dla sprawy nowe okoliczno
ści faktyczne lub nowe dowody, np. zainteresowanemu uprawnienia nadane 
były na podstawie stwierdzenia WKU, że brał on udział w walkach “z reakcyj
nym podziemiem”, jak WKU stwierdzały wszystkim biorącym udział w walkach 
po 9 maja 1945 r., a obecnie WKU potwierdzi walki z UPA lub Wehrwolfem,

- wyjdzie na jaw, że dowody, na których podstawie ustalono istotne dla
sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub uzyskane w  wyniku 
przestępstwa. . , __

Dotychczasowe legitymacje kombatanckie, wydane przez były ZBoWiD, 
zgodnie z ustawą kombatancką zachowują moc do dnia 31 grudnia 1992 r. 
Niemożliwym jest wydanie nowych zaświadczeń kombatanckich do czasu upły
wu tego terminu, toteż w Sejmie RP rozpatrywany jest rządowy projekt ustawy 
o przedłużeniu ważności dotychczasowych legitymacji kombatanckich do koń
ca 1993 roku.

pik. w stspocz. Antoni Jelec
PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DOTYCHCZASOWYCH LEGITYMACJI 

KOMBATANCKICH
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformował, że 

16 grudnia 1992 r. Sejm RP przyjął (354 głosami przy 24 wstrzymujących się) 
nowelizację art. 27 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojenne
go. Po nowelizacji art. 27 brzmi:

“Zaświadczenia i legitymacje o uprawnieniach kombatanckich, wystawio
ne na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu wydania nowych 
zaświadczeń zachowują moc, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 1993 r.t 
chyba że została wydana decyzja o pozbawieniu uprawnień”.

Oznacza to, że legitymacje wydane przez ZBoWiD i inne upoważnione do 
tego organa centralnej administracji państwowej (byłu Urząd do Spraw Komba
tantów, Biuro do Spraw Kombatantów Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) 
zachowują ważność do końca 1993 roku.

lorowymi zdjęciami zasłużonych 
pracownic.

Podstawowe wynagrodzenie wy
nosi 3 min z kawałkiem za 3 tygod
nie pracy, lub 4 min za 4 tygodnie - 
podstawowe, to znaczy że wykona
ła 100% normy. Jeśli nie wykonuje - 
z reguły odchodzi. Dyrektor powie
dział mi, że stosunkowo niewiele 
osób musiało dotąd odejść z zakła
du. Normalnie na rozruchu “obrót 
ludzki” wynosi ok. 30%, tu jest 
mniejszy, niż 5%.. Na przykład 
szwaczka wykonująca pracę o 
mniejszym stopniu trudności i mają
ca 100% normy zarobi od 3 min 
200 tys do 4 min, a wykonująca naj
trudniejsze operacje od 4 do 4.5 
min zł. Jeżeli wypracuje więcej, jej 
wynagrodzenie rośnie z silną pro
gresją. Np. są panie, które ostatnio 
wzięły do ręki 7 min 800 tys. zł.

W  CIĄGU 8,5 godzinnego dnia 
pracy są dwie przerwy po 10 minut i 
półgodzinna na lunch, odliczana od 
czasu pracy. Obiad jest darmowy, 
sm aczny. Dodatkowo można kupić 
tam batony, kawę, herbatę. Dla 
tych, którzy pracują w nadgodzi
nach są bezpłatne napoje i kanapki, 
tak samo dla II zmiany.

DWIE najlepiej pracujące osoby 
z fabryki wyjadą w wakacje 1993r 
na bezpłatny, zagraniczny wypo
czynek z całą rodziną. Może gdzieś 
na Wyspy Kanaryjskie.

ABY BARDZIEJ ZWIĄZAĆ pra
cowników z zakładem, urządzane 
są kolacje dla tych, którzy mieli 
najmniej nieobecności i najlepiej 
pracowali.Ostatnie dwa spotkania 
odbyty się w “Burger - Boxie”. Pełne 
menu i dyskoteka - wszystko na 
koszt firmy. Zabawa była podobno 
bardzo udana.

“Inny sposób zarządzania - to 
niech pani podkreśli - akcentuje An
drzej Kalita. Tu dyrektor nie siedzi 
za biurkiem, jest między załogą i 
zna jej problemy"

Małgorzata Białecka.

WOŁYNIACY W ZAMOŚCIU
NA UROCZYSTOŚĆ ZORGANIZOWANĄ PRZEZ KOMITET UPAMIĘTNIENIA 
POMORDOWANYCH POLAKÓW NA WSCHODZIE PRZYBYŁY RODZINY 
OFIAR UPA Z CAŁEGO KRAJU ORAZ FRANCJI, ANGLII I KANADY. 
“PRZYJECHAŁEM AŻ Z KANADY - MÓW) STARSZY PAN - BO TO 
NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ. NA CHOCIAŻBY TAKIE ZADOŚĆUCZY
NIENIE KRZYWD CZEKAŁEM 49 LAT”. “PRZEŻYŁAM DZISIAJ JESZ
CZE RAZ TE TRAGICZNE CHWILE, ALE TO DOBRZE, O TYM TRZEBA  
PAMIĘTAĆ, TO JEST OBOWIĄZEK NAS WSZYSTKICH" - DODAJE 
PRZEZ ŁZY STARSZA, SZCZUPŁA, SIWA KOBIETA.

Odsłonięcie w Zamojskiej Rotundzie Krypty poświęconej pamięci około 68 
tysięcy Polaków pomordowanych przez gestapo, NKWD, a przede wszystkim 
przez ukraińskich nacjonalistów, jest jednym z pierwszych kroków wiodących 

do wyjaśnienia tej okrutnej prawdy. 30 maja 1992 roku w pochmurny, sobotni poranek, 
do Rotundy przybyto ponad 800 osób. Przyjechali z różnych stron kraju, a także z 
zagranicy. Wśród nich wielu Wołyniaków, bezpośrednich świadków tamtych tragicz
nych wydarzeń, ich rodziny i przyjaciele.

Pani Teresa Radziszewska, Wołynianka, z mojej sąsiedniej kolonu z Aleksan- 
drówki, której w czasie napadu banda ukraińska wymordowała uciekającą 
całą rodzinę. Jako 9-letnia dziewczynka pasła krowy na łące daleko od domu 

i w tych trudnych chwilach zabrała ją  do siebie znajoma Ukrainka, ukrywając w 
budynkach gospodarczych przed mężem i synami, bandziorami i jak banda prze
niosła się w inny teren, to przywiozła ją  do Żasmyk, polskiej wioski, gdzie był już 
oddział partyzancki.

Pani Teresa Radziszewska była z nami w ubiegłym roku na Ukrainie, zabrała 
stamtąd szczątki swoich rodziców, których miejsca pochowania szukała przez Czerwo
ny Krzyż w Moskwie. Sprawę przekazano do Kijowa, a następnie do władz tereno
wych. Aż wreszcie miejsce to pomogli odszukać jej sąsiedzi - Ukraińcy. Bardzo serde
cznie się z nami witali, płakali razem z nami i mówili: “Co się wtedy porobiło? Żyliśmy 
przecież w zgodzie jak dobrzy sąsiedzi, czy musiało dojść do takiej tragedii?”

Rozmawiając w autobusach w drodze powrotnej do Polski doszliśmy do 
wniosku, że w Zamojskiej Rotundzie powinno znaleźć się miejsce gdzie 
rodziny pomorodwanych na Wołyniu mogłyby czcić pamięć swoich najbliż

szych. Wtedy właśnie uczestnicy tej pielgrzymki zdecydowali się urządzić Kryptę w 
Zamojskiej Rotundzie. Obecni wówczas mianowaliśmy panią Teresę Radziszewską 
przewodniczącą Komitetu Upamiętnienia Pomordowanych Polaków na Wołyniu, 
zobowiązując ją  do dobrania sobie znajomych ludzi - Wołyniaków mieszkających w 
Zamościu lub z bliskich miast, a także zwrócenie się do władz miejskich i wojewódz
kich Zamościa na piśmie z prośbą o przydzielenie jednego pomieszczenia w Rotun
dzie na urządzenie Krypty.

Komitet rozpoczął pracę natychmiast, władze miejskie i wojewódzkie Zamościa 
załatwiły sprawę pozytywnie i bardzo szybko, praca zaowocowała błyskawicznie, 
ludzie zaczęli wpłacać pieniądze na konto Krypty i w okresie 10 miesięcy została 
ona w miarę możliwości urządzona a 30 maja br. odsłonięta i poświęcona.

Wnętrze Krypty: przy ścianie na środku naprzeciw drzwi mały ołtarzyk, na sa
mym środku mały symboliczny grób z napisem “Pamięci tragicznie zmarłych na 
Wołyniu w latach 1939-1944". Z lewej strony w ścianie jest wnęka, w której stoi duży 
dzban na prochy ze zbiorowych mogił, a obok dzbana pudełka, pudeteczka, wore
czki foliowe z kartkami z czyich grobów te prochy pochodzą. Na ścianach wiszą 
herby miast powiatowych z Wołynia, a pod nimi długie rameczki metalowe 27 cm 
szerokości, do których się mocuje tablice ze stali nierdzewnej, na których są wygra
werowane imiona i nazwiska pomordowanych Polaków na Wołyniu.

Jeśli ktoś z szanownych Czytelników Wołyniaków jeszcze nie zgłosił nazwisk 
swoich bliskich pomordowanych na Wołyniu, to proszę pisać na adres: Teresa 
Radziszewska 22-404 Zamość, ul. M. Reja 13a m 9. Wpłaty na Kryptę: 

PKO 0/Zamość 95514-15697-132.
STANISŁAW CZEMERYS ps. “Lis”



Osiemnasta “Jesienna Chry
zantema”- ogólnopolski 
konkurs poetycki organizo

wany od zarania w Płocku przez 
Oddział Stowarzyszenia PAX, przy
niósł tym razem satysfakcję i suro
wemu jury: Zbigniew Irzyk, Stefan 
Jurkowski, Izabela Woźniak, Ur
szula Ambroziewicz oraz Marek 
Grala, i publiczności literackiej, ze
branej na uroczystości wręczenia 
nagród. Być może stało się to za 
sprawą interesującej formuły regu
laminowej. Od dwóch lat jest to bo
wiem jedyny konkurs w Polsce na 
tomik poetycki, aczkolwiek nagra
dzane i wyróżniane sa także poje
dyncze utwory.

wi<ficznych, operują zbyt długimi, 
lokrotnie złożonymi zdaniami, 
poezji obowiązuje od czasów No 
wida większa powściągliwość. Pc 
czątek psalmu:"Wybaw nas pani 
od ducha przemocy"/ KGB(Omc 
nu), Bezpieki i Stasi, od wszystkie 
form Sekuritate/ gdzie człowiek stć 
je się zmiażdżoną glistą" - ten pc 
czątek przestaje być poezją, a staj 
się banalną publicystyką. Sam lat 
reat stwierdził, że poezja jest dl 
niego sprawą uboczną. Przed 
wszystkim czuje się translatorerr 
Zna filozofię chrześcijańską i teolc 
gię, wiersze wynikły z kontaktu 
Pismem Świętym i w tej “księdz 
najważniejszej” jest zakochany

ODKRYW AMY  
ŚW IAT POEZJI

Po ostatniej edycji “Jesiennej 
Chryzantemy” Zbigniew Irzyk- prze
wodniczący jury - stwierdził, że kon
kurs płocki należy do najcieka
wszych, a przysłanymi nań wier
szami możnaby wygrać również w 
innych, liczących się w środowisku 
imprezach poetyckich, takich jak: 
“Poznański Listopad”, Łódzka 
Wiosna Poetów, czy Warszawska 
Jesień Poezji. Zdaniem Irzyka spo
śród 65 zestawów wierszy wiele 
kwalifikowało się na znakomitą an
tologię. Tyle tam odkrywczego my
ślenia, wyobraźni i dużej świeżości. 
W dodatku poeci nie ulegając mo
dom, podkreślali w wierszach naro
dowy charakter i emocjonalny sto
sunek do świata, wiążący się z do
cenianiem wartości słowa.

Nie miał także wątpliwości co do 
nagrody głównej zazwyczaj surowy 
krytyk Stefan Jurkowski. Ambrozie
wicz i Grala zwrócili raczej uwagę 
na “ Litewskie pejzaże” Artura 
Brombergera, który otrzymał pier
wsze wyróżnienie, lecz przysłał za 
mało tekstów. Cała komisja pozo
stała pod 'urokiem jego wiersza: 
“Mój całodobowy Chrystus”. Pod
obały się bardzo płockim czytelni
kom poezji “Okręty Tarszisz” Jerze
go Kaczmarka z Jarocina i “ Święty 
Sebastian” Weroniki Skarżyńskiej z 
Warszawy. Oboje zostali ponadto 
laureatami w tradycyjnym konkursie 
Jednego Wiersza.

mój całodobowy Chrystus 
gra ze mną w karty 
winy i pokuty 
jestem  wobec Niego 
taki słaby, żałosny 
a jednak jest we mnie 
ja  jestem w Nim 
ja k  Ojciec w Synu 
a Syn w Ojcu

klęczę pacierze 
a w nich rzucam 
pytania proste 
dla uczonych w piśmie 
a dla mnie 
niezrozumiałe 
Odpowiadający milczy 
wersami pieśni 
przy akompaniamencie 
roześmianych dzwonków

ludzie ja k  świeczniki 
z  płomykami nadziei 
w pragnących 
i ufających oczach 
patrzą na twoje oblicze 
prosząc by każdy cień 
m iał serce
a każde serce więziło miłość

Trudno przygotować na konkurs 
aż tomik wierszy, w którym jest 
określona myśl od początku do 
końca, wyraża koncepcja literacka 
oraz jednolitość stylu. Według jury 
te warunki spełnił Stanisław  
Szczyrbowski z Warszawy i jako 
laureat otrzymał jeszcze ciepły to
mik ‘Wiersze i psalmy polskie”, na
wiązujący do tradycji psalmu lite
rackiego z jego najwybitniejszymi 
przedstawicielami: Kochanowskim, 
Kochowskim, Sępem i Brandstette- 
rem. Są to wiersze z pogranicza ra
czej poezji i filozofii, a jak na poezję 
zbyt filozoficzne, zbyt pojęciowe. 
Nie wzbogacają uczuć, ani 
wyobraźni, odwołują się tylko do irv 
telektu. Tak, jak w traktatach filozo

Obecnie pracuje nad eseistyką 
próbuje twórczości powieściowej 
ale nie traktowanej jako ciąg zda 
rżeń.

Artur Bromberger zachwycił spo 
sobem obrazowania w cyklu “Lite 
wskie pejzaże”. Jedna gałąź jegc 
rodziny wywodzi się z Wileńszczy 
zny. Zadebiutował w “podstawów 
ce”, później pisał w liceum wągra 
wieckim, gdzie istniało środowisko 
literackie. W GOK-u, w Damasła 
wku, w którym obecnie pracuje 
prowadzi grupę literacką. “Litewskie 
pejzaże” zainspirowała babka i od 
wiedziny krewnych na Łotwie.

wigilijny śnieg 
opatulił domostwo Boże 
zaściankową owsianeczką 
dziatki wracając 
z podwórza do sieni 
widziały jak zmierzch

rozmawiał z aniołem

Takich obrazów jest u Bromber
gera sporo. Nic dziwnego, że jego 
twórczością zainteresowało się 
płockie wydawnictwo “Fraza”.

Kolejna laureatka Weronika 
Skarżyńska jest uczenicą IV klasy 
LO im. Lelewela. Sporo maluje i 
gra, zainteresowana sztuką. Do pi
sania, jak twierdzi, zachęciła ją 
wspaniała mama, także literatka. 
Jej utwory cechuje charakterystycz
na dla poezji kobiecej wrażliwość, 
delikatność ale bez sentymentali
zmu. Dla Jerzego Kaczmarka na
tomiast pisarstwo stanowi próbę 
dotarcia do prawdy, etap w odkry
waniu tajemnicy. Poezja- to nie jest 
ostateczńe zwycięstwo, to rodzaj 
ułomności- wyznał.

Nad ostatnią, płocką 1Jesienną 
Chryzantemą” uśmiechał się cień 
Edwarda Kostka - poety i plastyka, 
cień przyjaciela, którego pożegnali
śmy w deszczowy, zły listopad na 
cmentarzu przy Norbertańskiej. Ur
szula Ambroziewicz przypomniała 
jego wydane przez “Gościniec 
“Propozycje”. Wiersze Edka ukaza
ły się także w tomiku “Mazowiecka 
rzecz”.

jam  stamtąd 
i  tam
wrócić muszę 
tam najlepiej słychać to 
co zagłusza czas 
i  oddala droga

wrócę

gzie czekają na mnie 
suche patyki w płocie 
i  moje pięć lat 
schowane pod węgieł

zawrócę tam 
z mojej drogi 
do nikąd

W  turnieju jednego wiersza na
grodzona została również Agniesz
ka- żona Kostka. Napisała tak jeśli 
roślinie zabrać zieleń/ co zostanie/ 
jeśli źrebięciu zabrać ruch/ co zo
stanie/ jeśli człowiekowi zabrać mi
łość...

Młodzi wydawcy z Jagiellonki 
przynieśli na spotkanie laureatów 
uczniowski tomik “Staniemy się 
kwiatami”, ale o tym innym razem.

Lena Szatkowska

UtDEO - MUSIC :

(reż. Franc Roddam, 1979)

Rozszczepienie jaźni na cztery niezależne części, czyli schi
zofrenia do kwadratu - tak mniej więcej wykłada się po 
polsku tytuł podwójnego albumu grupy The Who i nakrę

conego w sześć lat później na jego podstawie filmu Roddama 
(wedle informacji zawartych na okładce płyty).

Była to druga, po “Tommy‘m”, próba szefa The Who, gitarzy
sty i kompozytora Pete Townshenda, na polu dużej formy rock- 
operowej - jeśli nie liczyć kilkunastuminutowych “mini oper” “A 
Quick One While She Is Away” i “Rael” z drugiego i trzeciego 
albumu. W odróżnieniu od “Tommy’ ego”, którego pewni krytycy 
uważali za dramat psychologiczny, a który w istocie rzeczy 
okazał się festiwalem pretensjonalnego nonsensu fabularnego i 
charakterologicznego, “Ouadrophenia” miała charakter nieco 
bardziej realistyczny: była pomyślana jako artystyczna synteza 
społecznego fenomenu “mods”, pokazanego jednak przez pry
zmat podwójnie schizofrenicznej jaźni głównego bohatera.

Czym był młodzieżowy ruch “mods”, z którego jako jego główny 
rzecznik artystyczny, wyewoluował właśnie zespół The Who? 
Townshend - osoba najbardziej, zdawałoby się, w tej materii kompe
tentna - powiedział kiedyś dziennikarzowi “Rolling Stone”, iż “było to 
coś niewiarygodnie młodzieńczego, lecz tak naprawdę nie wiadomo, 
o co w tym wszystkim chodziło”. Faktycznie, trudno tu mówić o 
jakiejś sprecyzowanej ideologii. Z perspektywy lat wydaje się, że 
istotą tego efemerycznego ruchu, którego apogeum przypadło na 
lata 1963-64, a krótkotrwałe odrodzenie na schyłek dekady nastę
pnej, było akcentowanie grupowej odrębności przez noszenie ele
ganckiej odzieży w rodzaju marynarek z podwójnym rozcięciem, 
jeżdżenie na skuterach, tudzież słuchanie czarnego rtiythm and 
bluesa, soulu i ska. Jak pasowali do tego The Who ze swym arche- 
tupalnie hard rockowym brzmieniem, jest prawdopodobnie kolejną 
kwestią, której lider tego zespołu nie potrafiłby wyjaśnić.

Główny bohater filmu (gra go Phil Daniels) jest typowym reprezen
tantem “mods”: nosi się szykownie, jeździ na skuterze, dreszczów 
duchowego orgazmu doznaje przy piosenkach w rodzaju “My Gene- 
ration” The Who, czy “You Really Got Me” The Kinks. Z ojcem, który 
“pieprzy o moralności ledwo stojąc na nogach”, wcale nie może się 
dogadać, poza tym zaś pracuje w podrzędnej firmie jako goniec i ma 
tego powyżej uszu. Naprawdę żyje dopiero wtedy, gdy wypuszcza się 
wraz z innymi “mods” na zbiorowe eskapady. Chociażby do Brighton, 
gdzie rozgrywa się centralny epizod utworu, brawurowo sfilmowana 
scena walki “mods” z bandą “rockers" na plaży (zainspirowana nb. 
incydentem, który wydarzył śię w 1964 roku). Dziewczyna (Leslie 
Ash), w której jest zakochany, przelotnie oddaje mu się.

Do tego mniej więcej momentu film ma charakter artystycz
nego obrazu zjawiska społecznego i budzi prawdziwe uznanie 
dokumentalną rzetelnością obserwacji oraz umiejętnym nawią
zaniem do poetyki angielskiego kina okresu “młodych gniew
nych”. Okazuje się jednak, że bohater to jednostka wysoce 
skomplikowana i trudna we współżyciu (koledzy się odwracają, 
dziewczyna odchodzi...). Następuje, innymi słowy, skręt w kie
runku filmu psychologiczno-metaforycznego i to nie najwyższej 
próby, o czym świadczy niezbyt przekonująca motywacja dal

szego postępowania głównego bohatera i mało wyraziste, 
zbędne w gruncie rzeczy symbole (patrz niema rola Stinga). 
Zwieńczeniem owej tendencji jest scena finałowa - samobój
stwo bohatera, który zwala się na swym skuterze z wysokie
go brzegu morza - całkiem nie przystająca do reszty utworu 
ze względu na teatralnie sztuczny patos. Mimo, że przecież

na swój sposób logiczna: dla kogoś nazbyt złożonego i nie
uporządkowanego wewnętrznie, by móc bona fide uczestni
czyć w ruchu tak jałowym intelektualnie, jak “mods”, z drugiej 
zaś strony w ogóle nie przygotowanego do poruszania się w 
rzeczywistości na własną rękę, poza ramami “rytualnej” wspól
noty - jest to chyba najprostsze wyjście z sytuacji.

W literaturze rockowej film Roddama określa się zazwyczaj 
jako ekranizację rock opery The Who, co jest o tyle nieścisłe, 
że muzyka - całościowo biorąc, trochę nierówna - nie zajmuje 
tu więcej miejsca, niż w zwykłym filmie fabularnym. Nic dziw
nego: ambicje autorów zmierzały, jak widzieliśmy, bardziej w 
kierunku kina problemowego niż muzycznego i nawet jeśli 
tylko częściowo zostały zrealizowane, ekranowa wersja “Qu- 
adrophenii” stanowi kolejny argument na rzecz tezy, iż języ
kiem rocka można powiedzieć o świecie i ludziach coś więcej, 
niż tylko “she loves you, yeah, yeah, yeah”.

Andrzej Dorobek

JTe&bnalny Informator
PŁOCK

TEATR DRAMATYCZNY IM. 
J.SZANIAWSKIEGO, ul. Nowy Rynek 
11, tel. 626-071: 5.01, godz. 9.30 - 
“Stachuriada”. 6-7.01. godz. 13 - “Sta- 
churiada”. 9-10.01. godz. 18 - “Sta
churiada”. 11.01 - Warsovia Manta.
12.01, godz. 11, 18 - “Śluby panień
skie” - występy gościnne Teatru z 
Czeskiego Cieszyna. 13.01, godz. 10, 
13 - “Śluby panieńskie”.

PŁOCKA ORKIESTRA KAMERAL
NA, ul. Kolegialna 23, tel. 62-89-17:
8.01, godz. 18 (sala Teatru Dramaty
cznego) - koncert Wielkiej Orkiestry 
Symfonicznej (70-osobowej) z KARE
LII. W programie przeboje Straussów 
oraz muzyka z baletu “Dziadek do 
orzechów" P.Czajkowskiego. Cena bi
letu 60 tys. zł. Przedsprzedaż prowa
dzi POK.

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. 
Tumska 2, tel 624-491: ekspozycje 
stałe “Secesja”, “Ikonografia i kultura 
Płocka”, “Wyroby z metalu firm war
szawskich”. Wystawy czasowe “Mo
zart” złożona z 60 plansz przez czy
telnię austriacką w Poznaniu z okazji 
200 rocznicy śmierci W.A.Mozarta i 
“Pieniądz papierowy” z kolekcji Lesz
ka Kałkowskiego. Muzeum czynne: 
wtorek, środa, czwartek, sobota w 
godz. 9-15, piątek 10-17, niedziela 
10-15, w poniedziałki nieczynne.

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tum
ska 3a, tel. 622-623: wystawa - 
rzeźba średniowieczna, późniejsza i 
ludowa. Muzeum czynne codziennie 
w godz. 10-14, niedziele 10-15, w po
niedziałki nieczynne.

BIBLIOTEKA IM. ZIELIŃSKICH 
TNP: wystawa pt. “Arabowie i islam w 
opisach polskich podróżników i bada
czy”. Wystawa czynna w Sali Wysta
wowej Działu Zbiorów Specjalnych 
przy pl. Narutowicza 8 w godz. 8-15.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZ
NYCH, ul. Nowy Rynek 11, tel. 628- 
982: wystawa “Plastyka płocka 1992". 
W wystawie biorą udział: Alojzy Bal- 
cerzak, Krystyna Brzozowska, Elż
bieta Garlej-Mazuś, Wacław Janu
szkiewicz, Józef Kempiński, Aniela 
Ewa Lewandowska, Jerzy Mazuś, 
Izabela Morlak-Pyżyńska, Wiesław 
Nadrowski, Zofia Samusik-Zarem- 
ba, Stanisław Staniewski, Euge
niusz Szelągowski, Maria Wojnaro
wska, Szymon Zaremba, Tadeusz 
Zaremba.

KLUB MIĘDZYNARODOWEJ PRA
SY I KSIĄŻKI, pl. Narutowicza 5, tel. 
624-640: czytelnia prasy polskiej i obco
języcznej czynna w godz. 10-18. W każ
dą sobotę o godz. 16.30 Jerzy Pawło
wicz - bioenergoterapeuta zaprasza na 
niekonwencjonalną terapię. Wystawa 
fotograficzna członków PTF Andrzeja 
Szpilkowskiego i Piotra Szymanowicza 
pt. “Prezentacje”. 5.01, godz. 16.30 - 
koncert Orkiestry Kameralnej Filharmo
nii Narodowej. Wstęp wolny.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. 
Tumska 9, tel. 622-830: 5.01, godz. 17 - 
wybitny lekarz psychoterapeuta, bioe
nergoterapeuta, doktor Wiktor Tołubiń- 
ski poprowadzi zajęcia w dwóch gru
pach tematycznych dla osób chcących 
pozbyć się nadwagi, nerwicy i cierpią
cych na schorzenia kręgosłupa. Odby
wać się one będą dwa razy w tygodniu 
po 1 godzinie przez 3,5 miesiąca. Mie
sięczna opłata wynosi 300 tys.-zł. 8.01, 
godz. 17.30 - Fan Klub Depeche Modę 
zaprasza na wieczór przy muzyce. 9.01, 
godz. 11 - “Uśmiech Mikołaja” - zabawa 
choinkowo-noworoczna dla dzieci. W 
dniach 25.01 do 5.02 MDK organizuje 
ferie zimowe dla dzieci. W programie: 
wycieczki, konkursy, zabawy, sport. 
Zapisy dzieci do lat 13 przyjmowane 
są w godz. 9.00-20.00. Odpłatność wy
nosi 150 tys. zł.

KINO “PRZEDWIOŚNIE” , ul. Tum
ska 5, tel. 622-565: 5-7.01, godz. 11,
17.30 - “Kevin w Nowym Jorku” - USA.
5- 7.01, godz. 20 - “Do szaleństwa” - USA. 
8-14.01, godz. 11,17.30 - “Mój kuzyn W i
ny” - USA. 8-14.01, godz. 20 - “Obsesja 
namiętności” - USA.

KATOLICKIE RADIO PŁOCK, ul. Wie
czorka 7, 09-402 Płock, skr. pocztowa 
172, tel. 623-667: program nadawany 
jest od poniedziałku do piątku w godz.
6- 15, w soboty 14-24, niedziele 9-15.

TELEFON ZAUFANIA nr 628-291 
dla ludzi z problemem alkoholowym 
czynny w godz. 7-20.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZ
NEGO, tel. 628-251.

TELEFON ZAUFANIA “W” nr 624- 
076 czynny codziennie w godz. 18-19 - 
informacje o chorobach przeńoszonych 
drogą płciową i AIDS.

APTEKI: do 11.01 (godz. 8 rano) dy
żury nocne i świąteczne pełni apteka 
przy ul. Miodowej 2, 11-18.01 (godz. 8 
rano) - Wolskiego 6.

INFORMACJA O PRYWATNYCH 
USŁUGACH MEDYCZNYCH: tel.
636-126.

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE, pl. mar

szałka J.Piłsudskiego 21, tel. 479-64:
ekspozycja stała “Wnętrza eklektycz

ne” i czasowa “Moda pradziejowa Euro
py”. W salach Ratusza wystawa “Pole
sie lat trzydziestych w fotografii Józefa 
Szymańczyka”.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ, 
Park Wiosny Ludów, tel. 331-41: pre
zentuje militaria, dokumenty, mundury, 
zdjęcia i sztandary o'działów Wojska 
Polskiego. Muzeum czynne codziennie 
oprócz poniedziałków w godz. 10-16.

KUTNOWSKA GALERIA DZIENNI
KARZY SDP, kawiarnia “Croccantino”, 
ul.Królewska 19: wystawa wierszy Cze
sławy Politańskiej i grafik Andrzeja 
M. Bartczaka pt. “Kamień próby”.

KINO “POLONIA”: 5-6.01, godz.
15.30 - “Przygody psa Bethovena” - 
USA b/o. 5-6.01, godz. 17.30 - “Sułtani 
westernu” - USA I. 15. 8-10.01, godz.
15.30.17.30 - “Sam w domu” cz. 2 - USA
I. 12. 11-13.01, godz. 15.30 - “Sam w 
domu” cz. 2 - USA I. 12.11-13.01, godz.
17.30 - "Wzgórza Pacyfiku” - USA 1.15.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ, tel. 

75-28-83: w Skansenie w pięciu chału
pach zaprezentowano wystrój świątecz
ny z przełomu XIX i XX wieku. W Ratu
szu zaś świąteczne wnętrze chałupy 
kurpiowskiej. Wystawa pt. “Kurpie Zielo
ne” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w 
Łomży i Skansenu Kurpiowskiego w No
wogrodzie. Ponadto konkurs “Sierpc w 
wierszu i piosence”. Bliższe informacje 
można uzyskać w Ratuszu.

DOM KULTURY, ul. Piastowska 37, 
tel. 75-24-93: czynna wypożyczalnia ka
set video “AS” Video. Wypożyczanie na 
weekend - doba 5 tys. zł. W godz. 8-18 
czynna jest wystawa pt. “Ofiary Katy
nia”. Wstęp 1.000 zł.

BIELSK
GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. 

Glinki 1, tel. 155-74: czynny wtorek, śro
da i czwartek w godz. 11-19, piątek i 
sobota 11-20. Stałe zajęcia rytmiczne w 
różnych grupach wiekowych, indywidu
alne zajęcia gry na pianinie, kursy języ
ków obcych, zajęcia brydżowe, świetli
cowe i komputerowe, spotkania w Klu
bie Pogodnej Jesieni.

OPORÓW
ZAMEK, tel. 18-22: czynny codzien

nie w godz. 10-15.30.
Za zmiany w programie redakcja nie 

ponosi odpowiedzialności. opr. (ws)
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Cudze chwalicie, swego nie znacie...
Za 3 lata nasze województwo obchodzić będzie 

500-lecie swego istnienia. W 1495 roku po bezpoto
mnej śmierci Janusza II - ostatniego księcia mazowiec
kiego, król Jan Olbracht utworzył województwo płockie. 
Czy mamy z założonymi rękami oczekiwać tylko na 
uroczystości?

Proponuję ogłoszenie w Tygodniku Płockimn cze
goś w rodzaju konkursu pod hasłem CUDZE CHWALI
CIE, SWEGO NIE ZNACIE. Udział w nim mogą wziąć 
wszyscy Czytelnicy, oprócz dziennikarzy i historyków, 
którzy w oparciu o swoje zainteresowania i zebrane 
materiały chcieliby przedstawić wczoraj i dziś tej miej
scowości naszego województwa, z którą są najbardziej 
związani. W ten sposób poznalibyśmy bliżej nasz re

gion. Rozwinęłaby się lokalna turystyka, co szczegól
nie dla ożywienia małych ośrodków może mieć istotne 
znaczenie, również gospodarcze.

Toniemy w powodzi szarych dni, w pogoni za pienię
dzmi. Odkryjmy więc karty historii, odkurzmy zabytki, w 
spokoju przeżyjmy estetyczne doznania. Tego domaga 
się i to nam ofiarowuje ponad tysiącletnia historia Ma
zowsza Płockiego.

Z poważaniem 
JAN DOBROWOLSKI

Płock
Od redakcji: Pomysł nam się podoba, a Czytelni

kom? Na dowód, że jest on konkretny, publikujemy - bo 
to będzie nagrodą - szkic pióra p. Jana Dobrowolskie
go o Czerwińsku. Czekamy na następne opracowania.

CZERWIŃSK
Na wysokim, prawym brzegu Wisły, poprzecinanym 

licznymi jarami, w odległości 64 km od Warszawy i 50 
km od Płocka, leży jedno z najstarszych, malowniczo 
położonych osad - Czerwińsk.

Według miejscowych legend nazwa pochodzi od 
zbieranych tu w zamierzchłych czasach czerwi (peryp- 
hora polonica), występujących w parowach, a służą
cych do farbowania tkanin na kolor czerwony. Były one 
przedmiotem handlu.

Najstarsza źródłowa wzmianka o Czerwińsku pochodzi 
z 1065 r., w tak zwanym falsyfikacie mogileńskim, w któ
rym Czerwińsk wymieniany jest wśród uposażeń benedy
ktynów z Mogilna. W  1124 r. biskup płocki Aleksander z 
Malonne, przy dużych subsydiach ze strony palatyna Bo
lesława Krzywoustego - Piotra Dunina, ufundował klasztor 
i wspaniały kościół z ciosanego granitu, w stylu romań
skim, który z późniejszymi przeróbkami zachował się do 
dziś. Sprowadził też zakon kanoników regularnych. W  
1155 r. bulla protekcyjna “Officii nostri nos" papieża Hadria- 
na IV zatwierdziła opactwo w Czerwińsku, dzięki czemu 
zakon zaczął się rozwijać i bogacić, rozszerzając swe 
wpływy na bliższe i dalsze okolice (m.in. w 1161 r. Bole
sław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski na ząjeździe w 
Łęczycy nadali przywileje klasztorowi w Czerwińsku).

W 1294 r. w klasztorze czerwińskim umiera książę 
Konrad II Mazowiecki i tu zostają złożone jego zwłoki.

Począwszy od XIII w. zakonnicy czerwińscy skutecz
nie chrystianizowali Mazowsze, prowadzili pracę oświato
wą i gospodarczą. W posiadanych przez nich kilkunastu 
prepozyturach (parafiach) prowadzili szkółki ludowe, a w 
samym Czerwińsku szkołę wyższego stopnia, w której 
wychowanie i wykształcenie pobierał “kwiat młodzieży 
szlacheckiej". W Płocku podlegała im Kolegialna Szkoła 
św. Michała (obecną “Małachowianka”).

Położenie osady na skrzyżowaniu ważnych dróg 
wodnych i lądowych sprzyjało szybkiemu jej rozwojowi. 
Stąd bowiem można było się dostać Wisłą do Torunia i 
Gdańska, do Warszawy i Krakowa, a Bugo-Narwią w 
głąb Rusi. Kanonicy czerwińscy jako jednj z pier
wszych w Polsce zorganizowali szpital i dom opiekuńczy, 
w którym “wszyscy przybywający otrzymywali chętnie i 
szczodrze pomoc duchową i materialną” (dokument nun
cjusza Opizona z 1254 r.). Zespół kościelno-klasztomy 
pełnił też funkcje obronne i niejednokrotnie odpierał liczne 
najazdy łupieskie Pomorzan, Prusaków, Litwinów, 
Jadźwingów, Krzyżaków, Rusi, a nawet Szwedów.

W  średniowieczu Czerwińsk dzielił się na 2 części: 
biskupią i klasztorną. Część biskupia otrzymała akt loka
cyjny w 1373 r., a klasztorna w 1582 r. Taki podział trwał 
do końca XVII w. Jako miasto o niemałym znaczeniu 
posiadał także swój własny herb: dwie białe obronne wie
że, ze złotym pastorałem w środku, na czerwonym tle.

W dniach 30 czerwca - 3 lipca 1410 r. przebywał w 
Czerwińsku król Władysław Jagiełło, który idąc od Wol
borza, połączył chorągwie małopolskie z mazowiecki
mi, wielkopolskimi oraz wojskami litewsko-ruskimi księ
cia Witolda. Zbudowano wówczas przez Wisłę most 
łyżwowy. Po zwycięstwie pod Grunwaldem w drodze 
powrotnej, król polski zawiesił swój hełm jako wotum 
dziękczynne w kościele czerwińskim. W latach 1422 i 
1430 w Czerwińsku “sejmowali” Jagiełło i Witold. Z 
tego okresu pochodzą “przywileje czerwińskie" (dot. 
m.in. nietykalności majątków bez wyroku sądowego, 
wykonywania sądów w oparciu o prawo pisane) i przy
wrócony Statut Wiślicki Kazimierza Wielkiego. W 1475 
r. wszystkie przywileje spisano w dwutomowym tzw. 
Kodeksie Czerwińskim. W  tymże roku papież Sykstus 
IV nadaje specjalne odpusty dla pielgrzymów nawie
dzających kościół w Czerwińsku.

O znaczeniu miasta świadczą także częste odwiedziny 
władców Polski. Był tu Kazimierz Jagiellończyk, który po
darował klasztorowi hermę św. Barbary, Władysław IV, 
który złożył srebrne wotum w podzięce Matce Boskiej 
Czerwińskiej za odzyskane zdrowie, Jan Kazimierz, który 
zdobyte pod Beresteczkiem chorągwie zawiesił przy 
głównym ołtarzu. Zresztą ten król bywał tu wielokrotnie.

Po siedmiowiekowej pracy smutny los dotknął kano
ników regularnych w Czerwińsku. 18 kwietnia 1819 r. 
nastąpiła kasata zakonu. Do opuszczonego klasztoru 
przeniesiono z Płocka siostry norbertanki, gdyż w ode
branym im klasztorze w Płocku urządzono szpital woj
skowy. Otworzyły one pensjonat dla córek okolicznych 
dziedziców. Dziewczęta uczyły się tu pisania, czytania, 
muzyki, śpiewu, haftu, ogrodnictwa i różnych robótek. 
Norbertanki przebywały w Czerwińsku do 1902 r. po 
czym wywieziono je do Imbramowic pod Ojców (był to 
zakon skazany na zagładę, gdyż nie wolno było przyj
mować kandydatek do nowicjatu).

Klasztor czerwiński, pozbawiony prawowitych wła
ścicieli, uległ dewastacji. Po kasacji w 1819 r. Rośjanie

wywieźli bogatą, liczącą ponad 3 tysiące tomów biblio
tekę oraz cenne pamiątki ofiarowane klasztorowi. W  
odwecie za udział mieszkańców Czerwińska w powsta
niu styczniowym, na mocy ukazu carskiego w 1869 r. 
odebrano prawa miejskie, których już nigdy miejsco
wość ta nie odzyskała.

W 1923 r. arcybiskup płocki Julian Nowowiejski kla
sztor wraz z kościołem przekazał Zgromadzeniu Sale
zjańskiemu i pozostają one w ich administracji do dziś.

27 maja 1930 r. odwiedził Czerwińsk prezydent R.P. 
Ignacy Mościcki.

Jesionią 1939 r. Niemcy wywieźli salezjanów i nowi
cjuszy do Generalnej Guberni zostawiając tylko probo
szcza i 3 zakonników. Był to m.in. odwet za udzieloną 
przez mieszkańców Czerwińska pomoc żołnierzom WP 
walczącym w kampanii wrześniowej, klasztor pełnił 
wtedy funkcję tymczasowego szpitala. W klasztorze 
Niemcy założyli szkołę żandarmerii niemieckiej, a w 
osadzie nad rzeką utworzono getto dla Żydów.

Po II wojnie światowej salezjanie powrócili. W  kla
sztorze otwarto i prowadzono przez kilka lat Dom Dzie
cka dla sierot po powstańcach warszawskich.

Obecnie Czerwińsk jest siedzibą Urzędu Gminy. Do 
woj. płockiego został włączony z dniem t  czerwca 1975 r.

W osadzie znajdują się: szkoła podstawowa i Zasad
nicza Szkoła Rolnicza, przy której w okresie czerwiec- 
wrzesień czynne jest schronisko PTSM na 40 łóżek, 
biblioteka gminna, klub rolnika, poczta, apteka, ośrodek 
zdrowia i prywatna lecznica dla zwierząt. Funkcje noc
legowe pełni także Dom Pielgrzyma, który może za
kwaterować i wyżywić jednorazowo 50 osób. Posiłki 
można także zjeść w miejscowym prywatnym barze.

Historią Czerwińska zajmuje się Towarzystwo Miłoś
ników Ziemi Czerwińskiej.

Współczesny Czerwińsk wygląda na osadę, z której 
życie powoli wycieka. Mieszkańcy, których liczba ciągle 
maleje (1966 - 2000,1979 -1499,1991 -1363) oczeku
ją na... cud. I taki cud może w najbliższych latach na
stąpić. W związku z budową lotniska w Modlinie przewi
duje się także budowę hoteli, magazynów, składów, 
chłodni itp. Czy dotrą one do Czerwińska nie wiadomo. 
Liczy się tu także na budowę linii kolejowej Płock - 
Modlin (przez Czerwińsk), która ma być w dalekiej przy
szłości częścią magistrali Bałtyk - Bałkany.

Ruch turystyczny i handlowy może przynieść także 
planowana budowa mostu w rejonie Chmielowa (po
między Wyszogrodem a Czerwińskiem) oraz stopnia 
wodnego w Wyszogrodzie. Istnieje nadzieja na rozru
szanie zamarłego transportu wodnego. Planami rozbu
dowy Czerwińska jako ośrodka turystycznego zaintere
sowani są także Francuzi, którzy w czerwcu 1992 r. 
odwiedzili Urząd Gminy i robili różnorodne badania.

Najlepiej jednak liczyć na siebie. Czyż Czerwińsk, 
szczycący się tak piękną kartą historii, licznymi zabyt
kami, piękną panoramą z widokiem na Puszczę Kampi- 
nowską, a także niezmąconą ciszą i spokojem, nie jest 
wart odwiedzenia?

Najważniejsze zabytki Czerwińska i okolic:
- zespół kościelno-klasztomy z XII w. wraz z muzeum
- dzwonnica murowana z 1497 r. w stylu późnogotyckim
- spichlerz z XV w. służący od 1921 r. za plebanię
- ogrodzenie murowane z XV w.
- ogród z przełomu XVIII-XIX w.
- dzwonnica drewniana z 1839 r. na cmentarzu
- mogiła zbiorowa żołnierzy z 1939r.
- liczne drewniane domy charakterystyczne dla sta

rych miast Mazowsza z XIX-XX w. przy PI. Batorego, 
Hallera, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Klasztornej i 
Świętokrzyskiej

- kościół drewniany z 1740 r. z późnorenesansowym 
ołtarzem w Chociszewie (odl. 8 km od Czerwińska)

- kościół drewniany z 1712-1739 r. o barokowym 
wyposażeniu wnętrza w Radzikowie (odl. 8 km)

- kościół drewniany z 1854 r. w Grodźcu (odl. 12 km)
- zespół pałacowy (obecnie Dom dla Narkomanów) 

wraz z parkiem krajobrazowym z pocz. XX w. w Wólce 
Przybojewskiej (odl. 9,5 km).

Zobaczcie! Ja widziałem.
Jan Dobrowolski

MAJSTERKOWICZA (odcinek 8)
NAPRAWIAMY ŻELAZKO
* Upuściłam żelazko na podłogę i o zgrozo nie tylko przestała świecić lampka i nie grzeje, 

ale pękła w nim również ebonitowa rączka - informuje mnie pani Jadwiga S. z  Podołszyc
- Próbowałem rozebrać swoje żelazko - typ 237, jednakże udało mi się tylko zdjąć 

pokrywę rękojeści. Jak dostać się do grzejnika? - pyta pan Jerzy W. z Imielnicy,:
Większość współczesnych żelazek jest tak skonstruowana aby uniemożliwić 

dostęp do ich wnętrza osobom niepowołanym, a przede wszystkim dzieciom. Pro
ducenci i zakłady usługowe również zabezpieczają wnętrza tych urządzeń przed 
penetracją w okresie gwarancji.

Aby rozebrać żelazko typ 237 w celu wymiany uszkodzonej rękojeści, wkładu 
grzejnego, należy najpierw oddzielić obudowę od stopy. W tym celu odkręcamy 
śrubkę mocującą pokrywę tylną rączki żelazka. Często śrubka ta jest niewidoczna, 
bowiem otwór w pokrywie zaklejony jest plasteliną (plombą gwarancyjną producen
ta lub zakładu usługowego). Po zdjęciu pokrywy luzujemy śruby mocujące końcówki 
przewodów na płytce kontaktowej. Możemy już wyjąć z obudowy uszkodzoną żaró- 
weczkę, bądź (po odkręceniu dwóch jeszcze śrubek mocujących jarzemko) odłą
czyć sznur zasilający. Następnie zdejmujemy pokrętło termostatu. Najczęściej bywa 
ono tylko wciśnięte na oś i przytrzymywane sprężystymi zaciskami. W starszych 
typach było ono przykręcone do osi termostatu boczną śrubką. W obudowie grzejni
ka (zwykle pod pokrętłem termostatu) znajdują się dwa otwory, a w nich śruby 
mocujące ją  do stopy grzejnej żelazka. Po ich odkręceniu oddzielamy stopę od 
obudowy, rozłączając jednocześnie końcówki drutu oporowego z płytki połączenio
wej. Wewnątrz stopy ułożony jest wkład grzejnika w izolacji porcelitowej. W najstar
szych typach żelazek była to spirala z drutu oporowego ułożona w koralikowych 
izolatorach. W najnowszych typach (często z nawilżaczem) grzejnik bywa zatopiony 
już w samej stopie. Jego uszkodzenie wymaga wymiany całej stopy żelazka.

Termostat mocowany jest do centralnej części stopy. Żaróweczka kontrolna ma 
obie końcówki połączone z opornikiem współpracującym w zaciskach płytki konta
ktowej - w obudowie rękojeści.

UWAGA: w niektórych typach opornik jest zatopiony razem z drutem oporowym 
grzejnika wewnątrz wkładu grzejnego, z którego wystają wtedy trzy charakterysty
czne końce: dwa grubsze - to grzejnik, trzeci - końcówka opornika, wyprowadzona 
pojedyńczym drutem oporowym na płytkę kontaktową poprzez koraliki izolacyjne.

Uszkodzenia opornika współpracującego - zasilającego żarówkę kontrolną należą 
do rzadkości. Najczęściej przyczyną niesprawności żelazka jest przepalenie grzejnika 
wewnątrz wkładu, co objawia się charakterystycznym sinym bąblem na porcelitowej 
izolacji. Próby skręcania przerwanych (przepalonych) drutów oporowych grzejnika, jak 
również popękane wkłady grzejne nie gwarantują długiej pracy żelazka po naprawie. 
Uszkodzony wkład grzejny należy zawsze wymienić na nowy.

W termostatach przeważnie ulegają zniszczeniu elementy styków, rzadziej sam 
termoelement, natomiast żaróweczka najczęściej przepala się prawie zawsze z 
powodu wadliwie kontaktujących złącz z drutami oporowymi na płytce połączenio
wej. Przy okazji jej wymiany proszę zwracać baczną uwagę na napisy wytłoczone 
bądź wydrukowane na części metalowej, informujące o napięciu pracy samej żaró- 
weczki. Zastosowanie bowiem np. żarówki 3,5 V zamiast uszkodzonej 6V - spowo
duje natychmiastowe jej przepalenie po włączeniu żelazka do sieci.

Montaż żelazka przeprowadzamy zazwyczaj w następującej kolejności: wkład 
grzejny, termostat, obudowa, rękojeść, zaciski płytki połączeniowej, opornik, żarów
ka, sznur, pokrywa rękojeści, pokrętło termostatu.

Przed zamknięciem tylnej pokrywy rękojeści należy obowiązkowo sprawdzić popra
wność montażu i pewność styków końcówek drutów oporowych i sznura sieciowego.

UWAGA: żaden z elementów wewnętrznych żelazka nie powinien mieć elektry
cznego połączenia z metalowymi częściami stopy grzejnej bądź obudowy grzejnika.

Życzę udanej samodzielnej naprawy żelazek, a w następnymi odcinkach NIE 
TAKI DIABEŁ STRASZNY! NAPRAWIAMY ODKURZACZ1

WŁODZIMIERZ WIECHNO

PRAWO DLA KAŻDEGO
ZASIŁEK RODZINNY A BEZROBOTNI

DO GRUDNIA POBIERAŁAM ZASI
ŁEK DLA BEZROBOTNYCH. PONIE
WAŻ MAM NA UTRZYMANIU DWOJE 
DZIECI OTRZYMYWAŁAM TEŻ ZASIŁKI 
RODZINNE. JAK WIELE INNYCH OSÓB 
UTRACIŁAM PRAWO DO “KURONIÓW
KI”. KTO BĘDZIE Ml TERAZ WYPŁACAŁ 
ZASIŁKI NA DZIECI? PRZECIEŻ NADAL 
JESTEM BEZROBOTNA - PISZE JOAN
NA T. Z GOSTYNINA.

Prawo do zasiłku rodzinnego nie jest, 
jakby się zdawało, prostą konsekwencją 
faktu posiadania dziecka, czy dzieci na 
utrzymaniu. Zasiłki te są świadczeniami z 
ubezpieczenia społecznego i przysługują 
osobom objętym tym ubezpieczeniem 
oraz spełniającym wynikające z tego 
ubezpieczenia warunki. Należą do nich 
m.in.: pracownicy, emeryci, renciści, na 
określonych zasadach osoby wykonujące 
pracę na podstawie umowy agencyjnej 
czy zlecenia, osoby prowadzące działal
ność gospodarczą.

Ubezpieczeniem tym objęci są rów
nież bezrobotni, ale jedynie ci, którzy są 
uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych, 
lub zasiłku szkoleniowego wypłacanego 
bezrobotnym w czasie przyuczenia do 
zawodu, lub przekwalifikowania.

UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU DLA 
BEZROBOTNYCH POWODUJE AUTO
MATYCZNIE BRAK PODSTAWY DO 
WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO.

Nie napisała Pani nic o ojcu dzieci, a 
przecież zasiłki rodzinne przysługują 
obojgu rodzicom, chociaż wypłacane są 
tylko jednemu.

Skoro Pani zasiłek nie przysługuje,

winien ubiegać się o niego ojciec dzieci 
jeżeli jest objęty ubezpieczeniem, a Pa
ni o wypłatę tego zasiłku. Zasiłek rodzin
ny wypłaca się osobie objętej ubezpie
czeniem. W pewnych sytuacjach zasiłek 
wypłaca się małżonkowi pracownika, lub 
opiekunowi dziecka. Następuje to w 
przypadku:________________ _
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1/ zawieszenia lub pozbawienia pra
cownika władzy rodzicielskiej,

21 zasądzenia od pracownflo świadczeń 
alimentacyjnych na rzecz dziecka lub mał
żonka, przy czym zasiłek rodzinny nie podle
ga zaRczeniu na poczet tych świadczeń,

3/ postanowienia sądu zobowiązują
cego pracownika do przekazywania za
siłku rodzinnego tym osobom,

4/ pobytu pracownika w zakładzie le
cznictwa zamkniętego,

5/ w innych uzasadnionych przypad
kach, gdy zostanie ustalone, że pracownik 
nie spełnia obowiązku dostarczenia środ
ków utrzymania rodziny, lub w inny sposób 
naraża na istotną szkodę interes rodziny.

Podstawa prawna: rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 
10.04.89 r. w sprawie zasiłków rodzin
nych i pielęgnacyjnych (Dz.U.Nr 23, 
poz. 15. zm. z 1990 Nr 2, poz. 13, z 
1992 Nr 43, poz. 190, Nr 64 p. 325).

(ik)



Głowa karnawałowa

Pisaliśmy już, że coraz modniejsze są gładkie fryzury. Prezentują je 
modelki wiodące prym nie tylko w modzie odzieżowej. Widzieliśmy gładko 
“ulizane” finalistki konkursu Miss World.

Nie każdemu jest, oczywiście, dobrze w takich gładkich włosach, przy 
bardzo wyeksponowanej twarzy. Ale na karnawałowy bal, gdy makijaż jest 
mocniejszy i bardziej wyrazisty, gładko zaczesane włosy mogą być tym 
nowym, modnym elementem np. przy zeszłorocznej sukience.

Krótkie włosy po prostu gładko zaczesujemy, dodając odrobinę żelu, by 
leżały, a nie sterczały na'głowie. Nieco dłuższe włosy dają szerokie pole dla 
naszej fantazji - splatania warkoczyków, układania koczków, wiązania mysich 
ogonków w dowolnych miejscach. Ważne są dodatki: wstążki, spinki, chustki, 
sztuczne kwiaty itp. którymi ozdabiamy tę najprostszą z fryzur.

Szlachetne, zdrowie

Aspiryna
Historia aspiryny jest niemalże stara jak świat, a mimo to nie 
odkryła jeszcze wszystkich swoich tajemnic. Ma tyluż zwolen
ników co i przeciwników. Spróbujmy wypunktować plusy i 
minusy, co do których obie strony zgadzają się.

Na co szkodzi?
* duże dawki mogą wywołać 

nadżerki żołądka i niedokrwistość
* bardzo duże mogą nawet wywo

łać duszności i zaburzenia rytmu serca
* aspiryna wywołuje pogotowie 

krwiotoczne i dlatego przy niektórych 
chorobach trzeba z niej rezygnować

* u niektórych wywołuje uczulenia
* uszkadza śluzówkę żołądka, 

niewskazana przy wrzodach
* zakazana dla osób z hemofilią, 

przebytymi krwawieniami z przewodu 
pokarmowego lub dróg moczowych

* ostrożnie z podawaniem aspiry
ny dzieciom - reakcje mogą być bar
dzo różne i trudne do przewidzenia. 
W niektórych krajach aspirynę wolno 
podawać dopiero od 12 roku życia.

* niewskazana dla kobiet w ciąży - 
naraża na krwawienie, zwiększa ry
zyko przedwczesnego odklejenia ło
żyska

Na co pomaga ?
* w małych dawkach aspiryna 

może leczyć a nawet zapobie
gać atakom serca oraz przeciw
działać zakrzepom naczyń móz
gowych

* łagodzi ból głowy i zmniejsza 
temperaturę

* większe dawki aspiryny zmniej
szają zaczerwienienie i obrzęk sta
wów w takich schorzeniach jak: go
ściec, dna, reumatoidalne zapale
nie stawów

* salicylany zawarte w aspirynie 
mogą rozpuścić zrogowaciały na
skórek

* koi wszelkie bóle przez działa
nie na tkanki i nerwy czuciowe

* jest niezastąpiona przy kata
rze, przeziębieniach i grypach, 
choć sama nie leczy, a jedynie 
zmniejsza uciążliwość choroby.

•  Z  dala od łudzi, oddana wyłącz
nie zwierzętom i walcząca o ich 
prawo do życia Brigitte Bardot - 
były symbol seksu - ocaliła ostat
nio od śmierci i obdarcia ze skóry 
80 mongolskich wilków przysła
nych do Francji z Węgier. Za
miast okiywać plecy zamożnych 
pań, wilki wykupione przez Fun
dację BB żyją już na wolności w 
Parku Narodowym. Po zakazie 
importu kości słoniowej, uchwalo
nym przez rząd Francji 3 lata te
mu pod naciskiem aktorki, obec
na walka o wilczą skórę jest jej 
kolejną znaczącą wygraną.

Złość piękności 
szkodzi...

Często złościsz się? Także bez wyraźnego powo
du? A może uważasz, że to tylko niesłuszna opinia 
Twoich bliskich? Czy zły humor leży w Twojej natu
rze? - przekonaj się rozwiązując ten test.

Czy wiecie, 
że...

•  Orangutan rozebrał do naga fran
cuskiego turystę, który w towa
rzystwie żony zwiedzał park na
rodowy na wyspie Borneo w Ma
lezji. Pokaźnych rozmiarów 
samiec wyjrzał zza krzaka, chwy
cił w objęcia przerażonego Fran
cuza, zdarł z niego spodnie, ko
szulę i majtki, po czym uszedł ze 
zdobyczą w dżunglę.

•  W  sondażu przeprowadzonym 
wśród studentów 20 pekińskich 
wyższych uczelni 63,3% ankieto
wanych stwierdziło, że seks 
przedmałżeński uważa za niemo
ralny. Zaledwie 3% uznało współ
życie przed ślubem za coś nor
malnego. Z możliwością “przeży
cia romansu w trakcie studiów" 
liczy się 21,9% pekińskich stu
dentów, natomiast aż 46,3%  
zadeklarowało, że w okresie na
uki woleliby nie zaprzątać sobie 
głowy miłością.

Fuksi
(rodzina wiesiofkowate)

To jedna z najbardziej cenionych 
roślin ozdobnych. Nadaje się do 
uprawy zarówno w pokoju jak i na 
balkonie. Fuksja jest rośliną krze
wiastą o charakterystycznych kwia
tach, złożonych z rurkowatego kieli
cha. Lubi wilgoć - w okresie wege
tacji podłoże powinno być stale 
wilgotne, w zimie podlewamy mniej, 
ale też nie możemy dopuścić do 
zbytniego przesuszenia.

Wiosną odcinamy stare I słabe 
pędy i przesadzamy do większych 
doniczek z ziemią kompostową. Ze 
starych, nieco zdrewniałych pędów 
z 5-6 parami liści przygotować mo
żemy nowe sadzonki, które łatwo 
ukorzeniają się. Najładniejsze będą 
jednak sadzonki z pędów odciętych 
w maju lub czerwcu.

Fuksja lubi półcień i pomiesz
czenie dobrze przewietrzone.

1. Czy łatwo niecierpliwisz się?
Tak/Nie

2. Czy jesteś przekonany(a) o 
przewadze siły nad logicznymi ar
gumentami?

Tak/Nie
3. Czy trudno powstrzymać Ci 

się od sprzeczki, gdy ktoś się z To
bą nie zgadza?

Tak/Nie
4. Czy uważasz, że ludzie za

zdroszczą Ci wielu rzeczy?
Tak/Nie

5. Czy lubisz czasem zrobić in
nym na złość?

Tak/Nie
6. Czy bywasz brutalny(a) w 

pewnych okolicznościach?
Tak/Nie

7. Czy lubisz czytać kryminały i 
oglądać horrory?

Tak/Nie
8. Czy lubisz ośmieszać innych?

Tak/Nie
9. Czy jest ktoś, kogo naprawdę 

nienawidzisz?

Tak/Nie
10. Czy bywasz opryskliwy(a) 

dla ludzi?
Tak/Nie

11. Czy często bijesz dzieci, gdy 
na to zasłużą?

Tak/Nie
Podlicz punkty: za każdą

odpowiedź twierdzącą policz po 5 
punktów, za przeczącą 0.

Jeśli uzyskałeś(aś)
65-25 punktów:
Nie da się ukryć, masz w sobie 

agresję, którą wyładowujesz na in
nych i nie potrafisz nad nią zapano
wać. Treść Twoich wypowiedzi i za
chowanie zmierzają do zranienia 
innych, nawet jeśli nie czynisz tego 
świadomie. Możesz nawet nie wie
dzieć, że Twoje mówienie prawdy w 
oczy jest przejawem ukrytej w Tobie 
złości. Czy to naprawdę jest konie
czne? Postaraj się popracować nad 
sobą i przynajmniej czasami zastą
pić sarkazm humorem.

Jeśli uzyskałeś
do 20 punktów:
Należysz do osób łagodnych i 

nie masz inklinacji do nadmierne
go złoszczenia się. Na ogół wie
rzysz w dobroć, sprawiedliwość i 
miłość ludzi. Twoje opanowanie 
uczuciowe wiąże się niejednokrot
nie z brakiem pewności siebie i 
łatwym podporządkowaniem się 
innym. Możesz być ofiarą agresji 
innych osób. Nie pozwól wchodzić 
sobie “na głowę”.

Z kuchni polskiej

Zając w śmietanie
Skruszałego zająca obedrzeć ze skóry I wypatroszyć. Przodek i podro

by przeznaczyć na pasztet. Comber i udka obrać z błon, wytrzeć i dość 
gęsto naszpikować kawałkami słoniny. Dwa dni przed pieczeniem zawinąć 
w ścierkę nasączoną octem winnym, zagotowanym z ziołami /ziele angiel
skie, estragon,pieprz, listek laurowy, imbir/ i pozostawić w lodówce.

Godzinę przed pieczeniem posolić. Piec polewając tłuszczem, a od 
połowy pieczenia - śmietaną. Gdy będzie miękki wyjąć na półmisek i 
podzielić. Do sosu pozostałego w brytfannie dodać 3/4 szklanki białego 
wina, 1/2 łyżki mąki i 1 łyżkę masła. Zagotować, doprawić do smaku.

Polać zająca sosem i podawać z buraczkami lub czerwoną kapustą. 
Stosowny będzie kieliszek czerwonego, wytrawnego wina.



ZIARKO RADOŚCI
Tuż przed Wigilią w Domu Opieki Społecznej w Kutnie zjawiła się grupa 

młodzieży z III LO w Płocku. Klasa lllb postanowiła wnieść w życie star
szych, opuszczonych ludzi iskierkę radości i otuchy.

Zjawili się nieoczekiwanie, z żywą choinką i otwartymi sercami. Pensjo
nariusze z niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia programu. Z kolędą na 
ustach, z palącymi się świecami młodzież powitała gospodarzy. Kolędy 
przeplatane były poezją, a pensjonariuszy wcale nie trzeba było zachęcać 
do śpiewu, sami chętnie się włączali.

Sporo radości sprawiło wszystkim ubieranie zielonego drzewka. Mło
dzież przygotowała także karty świąteczne. Rozdali je bez wypisanych 
życzeń, gdyż jak twierdzili wszystkie uczucia zawarli w kartkach podczas 
ich tworzenia. Nie zapoomniano również o tych, którzy nie mogli przyjść 
na salę.

Tradycyjnie podzielono się opłatkiem, a na twarzach samotnych ludzi 
pojawiły się łzy szczęścia i wzruszenia.

Młodzież na ręce dyrektorki BOŻENY PERKOWSKIEJ wręczyła 2-ka- 
setowy radiomagnetofon, który na ten cel ofiarował szkolny zespół Gold 
Blues. Dyrektorka była bardzo zaskoczona tym gwiazdkowym prezentem i w 
imieniu swo!ch podopiecznych dziękowała drżącym ze wzruszenia głosem.

Jeden z pensjonariuszy dziękując młodzieży za przyjazd, prezent i 
kolędy, nazwał to co z sobą przywieźli “dawką wsparcia duchowego”, tak 
bardzo im potrzebnego. Wyraz wdzięczności dodatkowo stanowiły kwiaty 
dla młodzieży i zaproszenie do kolejnych wizyt. ka-ja

DZIECI-DZIECIOM
W  dniu 21 grudnia ub. roku w sali Teatru Płockiego odbyła się druga już 

z cyklu bezpłatnych IMPREZ MIKOŁAJKOWYCH pt. DZIECI-DZIECIOM, 
zorganizowana przez: Wydział Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miasta - 
reprezentowany przez p. JADWIGĘ WOJNAROWSKĄ przy współudziale 
Działu Społeczno-Wychowawczego Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkanio
wej kierowanego przez p. ELŻBIETĘ KEMPF.

“Wodzirejem” i prezenterem Dziecięcego Zespołu Choreograficzno - 
Wokalnego “HOPSY” była pani IZA TOMASZEWSKA, a o oprawę i efekty 
muzyczne zadbał pan DARIUSZ PETERKA.

Na widowni i estradzie bawiło się łącznie ok. 400 dzieci płockich, wśród 
nich kilkudziesiąt dzieci specjalnej troski z osiedli Międzytorze i Podolszy- 
ce, które otrzymały wcześniej od organizatorów imprezy świąteczne pacz
ki i upominki. W  przerwach między występami “HOPSÓW” pani Iza prowa
dziła mini-konkursy z niespodziankami a uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 częstowali słodyczami zgromadzoną na widowni publiczność.

O dobre samopoczucie dzieci i ich ubranka zadbały i po teatrze opro
wadzały panie: ALINA GARWACKA, EWA CICHOCKA, HONORATA MAL
CZEWSKA, KAZIMIERA KARŁOWICZ razem z panem ZENONEM Ml- 
SZEWSKIM - na co dzień bileterzy teatralni. Nad światłami i akustyką sali 
czuwali panowie ZBIGNIEW CHARZYŃSKII KRZYSZTOF WIERZBICKI.

Na kolejną, trzecią z cyklu DZIECI-DZIECIOM bezpłatną IMPREZĘ 
NOWOROCZNĄ - “HOPSY” i “ORLIKI ŁĄCKIE” zaproszą do sali widowi
skowej MSM przy ul. Gierzyńskiego 17 w drugiej połowie stycznia 1993 r.

Wł.W.

fot. Stanisław Bąkiewicz

Spotkanie w “Akapicie”
Niektórzy przyszli sami, podpierając się laseczką, niedołęż

nych i ociemniałych przywiozła siostra Helena Pszczółkowska. 
Jeszcze innymi zaopiekowała się Elżbieta Dobaczewska z Re
jonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Wszyscy za
siedli przy pięknie nakrytych stołach w kawiarni “Akapit” przy 
Starym Rynku. Popłynęły kolędy, zapłonęły świece, 15 star
szych, schorowanych a nade wszystko samotnych mieszkańców 
Starówki zasiadło do Wigilii wraz z proboszczem parafii kate
dralnej - ks. Wacławem Gapińskim.

“Akapit” przygotował smakowite dania: barszczyk z paszteci
kiem, śledzia na sałatce, smażoną rybę i kapustę z grzybami i 
fasolą. Ta tradycyjna potrawa wigilijna kuchni mazowieckiej 
szczególnie zasmakowała Litwinom, których przyprowadził je
den z uczestników spotkania. Na deser podano świeżo upieczo
ną szarlotkę z bitą śmietaną.

Było ciepło i wzruszająco. Gorące słowa podzięki składano na 
ręce inicjatora i sponsora całego przedsięwzięcia - pani Geno
wefy Januszewskiej z “Akapitu”. “Pomyślałam, że skoro ka
wiarnia jest nieczynna w wigilijny ranek, dlaczego nie zaprosić 
samotnych? To nie są duże koszty, a dla nich takie spotkanie 
może znaczyć bardzo wiele.” - powiedziała pani Jałtuszewska. 
Tak jak dla niej pozostanie niezwykłą pamiątką upominek, który 
dostała od starszej kobiety, kiedyś introligatorki - własnoręcznie 
wykonany notesik.

W “Akapicie” myślą o tym, by częściej zapraszać choćby na 
kawę z ciastkiem chorych i samotnych .

(mab)

dokończenie z poprzedniego numeru

Prawda, tęsknię nieraz do samo
dzielności. Do uwolnienia się i na
dania moim krokom własnego ryt
mu. Zwłaszcza że czasami myślę, 
iż nie jestem w stanie dotrzymać 
kroku mężowi. Bo on właściwie jest 
młodszy ode mnie. Bożena Dykiel 
mówi: “O, kurwa, podłączył się do 
kontaktu i ładuje ten swój akumula
tor, a my do czego mamy się podłą
czyć?” On ma jakąś niezwykłą zdol
ność regeneracji, szczególny dar 
od Boga. Bo przecież eksploatuje 
się w sposób straszliwy, ładując tą 
swoją energią wszystkich, z którymi 
pracuje. A może tajemnica polega 
na tym, że oni mu tę energię oddają 
- i w ten sposób koło się zamyka.

Jestem katalizato
rem i workiem 
treningowym

W teatrze funkcjonuję jako aktor
ka i asystentka Hanuszkiewicza. 
Nie mam tu pozycji dyrektorowej, 
zwłaszcza że różnica wieku między 
mną a zespołem nie jest duża. Po
koleniowo bardziej związana je
stem z nimi niż z mężem. Łączą 
nas stosunki koleżeńskie. Więcej - 
oni mnie często przed Adamem 
bronią. On uważa, że w pracy nie 
ma żadnych ulg dla nikogo, wręcz 
przeciwnie, szlachectwo zobowią-

Magda Cwenówna o 
Adamie Hanuszkiewiczu
żuje, więc ode mnie wymaga dużo 
więcej. Jestem, jak twierdzi mąż, 
taka mrówa, dokładna, sumienna, 
w związku z tym wykonuję te rzeczy, 
do których on nie ma cierpliwości.

Nie robi ze mnie 
gwiazdy

Czy żałuję? Nie. Po pierwsze - 
mam już za sobą lata, kiedy robi się 
“karierę”. Po drugie - myślę, że jest 
coś obrzydliwego w schemacie: dy
rektor i za wszelką cenę kreowana 
na gwiazdę żona dyrektora. Mąż 
jest krytyczny wobec moich talen
tów. dokładnie tak, jak w stosunku 
do innych aktorów. Uważa, że pew
ne role mogę grać, innych nie. Nie 
dyskutuję z nim, jeśli w jego widze
niu spektaklu nie ma dla mnie miej
sca. Nic nie “robi pode mnie”. I tak 
powinno być.

Czy czuję się nie wykorzystana... 
Przygotowanie do zawodu mam w 
końcu niezłe: szkoła baletowa, mu
zyczna, aktorska. Ale w naszym za-

Ale mam inne szczęście. Nie moż
na mieć wszystkiego. Poza tym nie 
uważam kariery zawodowej za cel 
życia. Już nie. Kiedyś - tak.

Nie wiem, 
co to zazdrość

Zazdrość, jak myślę, rodzi się z 
poczucia własności. Mogłabym być 
zazdrosna o coś, co jest moje. On 
nie jest mój. Ale też całym swym 
życiem udowadnia, że chce być ze 
mną. To wystarczy. Zazdrość nie 
ma sensu, szczególnie w moim 
przypadku. Musiałabym być za
zdrosna o każdą dziewczynę w te
atrze. I co wtedy? W łeb sobie 
strzelić, wyskoczyć przez okno, 
uwiązać męża na sznurku?

Uwielbia się 
przebierać...

komponować stroje, dobierać 
dodatki. Czy ten krawat pasuje? a 
ta koszula? może z tą marynarką

■

wodzie trzeba mieć jeszcze coś, co 
nazywa się łutem szczęścia. Może 
mnie po prostu nie był on pisany?

lepiej? Robi z tego zabawę. Zdarza 
się tak, że mamy gdzieś wyjść i on 
się ubiera, ubiera, ubiera... i zosta

jemy w końcu w domu. To przebie
ranie to też rodzaj kreacji, kształto
wanie swego samopoczucia.

Teatr jest 
najważniejszy

Adam uwielbia pracować z mło
dymi. Młodość jest elastyczna, bez 
nalotów, otwarta i radosna. I tryska 
z niej energia. Teatr jest przecież 
wymianą energii. Młodzi ludzie nie 
noszą jeszcze masek, nie mają gi
psu, nie trzeba go rozbijać. Można 
dlatego pójść od razu wyżej. I to tak 
męża podnieca.

A! to ten 
hochsztapler!

Dużo czyta. Eklektycznie, Intere
suje się teoriami egzystencjalnymi, 
literaturą, matematyką, fizyką, pa- 
ranaukami. Stale się dokształca. 
Dziennikarze polscy, a zwłaszcza 
krytycy, mają do niego dość zabaw
ny stosunek, taki z góry: ot, artysta, 
co on tam może czytać, co wie
dzieć o filozofii czy historii teatru.

Proszę zwrócić uwagę, na ton re
cenzji, na ich wymowę: tego, co ro
bi Hanuszkiewicz nie wolno czynić, 
on niszczy literaturę, nie rozumie 
głębi tkwiących w tych tekstach. 
Oni oczywiście wiedzą, jakie są te 
głębie. Tylko oni - przy tych wszy
stkich dyplomach - zapomnieli o 
jednym: że ta wyuczona wiedza jest 
w nich po prostu martwa.

Chamstwo i napastliwość niektó
rych recenzji są tak przykre, że 
człowiek reaguje na nie, jak na bło
to przylepiające się do rękawa, któ
re trzeba strząsnąć. Jeden ze zna
nych ludzi napisał do Adama, że boi 
się o jego młody zespół, który może 
przypadkiem uwierzyć owym recen
zjom i stracić zapał. Ale oni przeszli 
już przez taką falę chamskiej kryty
ki! I są zdrowi. I mają jeszcze wię
kszą wiarę. Myślę, że tę wszczepia 
w nas wszystkich Adam.

W NASTĘPNYM NUMERZE  
ELŻBIETA GAJOS MÓWIĆ BĘ
DZIE O SWOIM MĘŻU JANUSZU 
GAJOSIE.

IRA - KULISY 
WYSTĘPU

W  dniu 18 grudnia ub. roku w 
kinie “Przedwiośnie” organizowali
śmy koncert rockowej grupy IRA. 
Planowo impreza miała rozpocząć 
się o 16.30. Według wszelkich usta
leń zespół miał przyjechać punktual
nie (!) o 14.00, w związku z czym 
cała aparatura nagłaśniająca była o 
tej porze przygotowana. Niestety, 
grupa IRA nie pojawiła się o umówio
nej godzinie, co spowodowało kom
pletną dezorganizację. Telefon konta
ktowy w Radomiu (skąd pochodzi 
IRA) nie odpowiadał. Nikt z zespołu 
nie skontaktował się z organizatora
mi, aby poinformować o ewentual
nym spóźnieniu. Na domiar złego w 
czwartkowym (17.12.92) “Cuper-eks- 
presie” pojawiła się zaskakująca no
tatka, z której wynikało, iż w piątek 
grupa IRA występuje.... w Opolu, co 
mogło sugerować, że mimo wcześ
niejszych ustaleń w ogóle nie pojawi 
się tego dnia w Płocku.

Tymczasem przed kinem "Przed
wiośnie” od 15.30 zaczai gromadzić 
się tłum ich wielbicieli. Jednak drzwi 
wejściowe pozostawały ciągle za
mknięte, ponieważ przez cały czas 
nie wiedzieliśmy czy koncert dojdzie 
do skutku. O godzinie 16.30 - plano
wym czasie rozpoczęcia imprezy - 
zdecydowaliśmy się wpuścić ludzi, 
coraz bardziej napierających na 
drzwi wejściowe, aby poinformować 
ich o odwołaniu koncertu z powodu 
nie przybycia zespołu. Realizacja tej 
decyzji zmusiła nas do zaangażowa
nia wszystkich sił porządkowych przy 
drzwiach wejściowych, ale mimo ide
alnej postawy “bramkarzy” podczas 
wpuszczania tak dużej ilości osób w 
tak krótkim czasie nie udało się unik
nąć stłuczenia dwóch szyb.

Kilka minut po 17.00 pojawiła się 
wreszcie grupa IRA nie podając żad
nego (!!!) konkretnego powodu swo
jego spóźnienia, nie mówiąc już o 
zwykłym słowie “przepraszam”...

Ponieważ większość służby po
rządkowej była zaangażowana przy 
zabezpieczaniu drzwi wejściowych, 
wielu ludzi nie posiadających biletu 
skorzystało z okazji, wchodząc róż
nymi bocznymi i “nie obstawionymi” 
drzwiami (m.in. wyrywając przy tym 
kratę i tfukąc szybę). Jako organiza
torzy sprzedaliśmy komplet biletów, 
jednak w związku z powyższym sala 
“Przedwiośnia” była zapełniona do 
ostatniego miejsca, a wiele osób ma
jących bilety stało jeszcze na zew
nątrz. Kierowniczka kina ze wzglę
dów bezpieczeństwa zdecydowanie i 
kategorycznie zabroniła wpuszczać 
na salę więcej osób, co zmusiło nas 
do zwrotu pieniędzy za bilety pozo
stałym przed wejściem ludziom.

W  związku z zaistniałą sytuacją 
jako organizatorzy koncertu chcieli
byśmy ze swojej strony serdecznie 
przeprosić:

- wszystkie osoby, które mimo po
siadanych biletów nie dostały się na 
salę,

- całą publiczność za długie i cier
pliwe oczekiwanie przed kinem,

- kierownictwo kina “Przedwioś
nie” za zniszczenia, spowodowane 
opóźnieniem koncertu, a co za tym 
idzie za odwołanie (bez wyciągnięcia 
od nas konsekwencji finansowych) 
drugiego seansu filmowego o godzi
nie 20.00,

- właścicieli sklepów, mieszczą
cych się na terenie kina “Przedwioś
nie” za to, iż właściwie od godziny
16.30 klienci nie mieli możliwości 
wejścia do nich.

Jednocześnie chcemy gorąco po
dziękować tym wszystkim, którzy po
mogli nam w opanowaniu niezwykle 
trudnej sytuacji, a w szczególności 
służbie porządkowej za spokój, sku
teczność, zminimalizowanie szkód i 
zapewnienie bezpiecznego przebie
gu koncertu od początku do końca. 
Słowa podziękowania należą się 
również kierowniczce kina “Przed
wiośnie” za okazaną wyrozumiałość.

Podsumowując, wyrażamy jedy
nie nadzieję, że podobne sytuacje 
w przyszłości nie będą miały miej
sca, a zespoły przyjeżdżające do 
Płocka okażą się bardziej poważne 
i odpowiedzialne.

Organizatorzy 
(nazwiska znane redakcji)



f  I

k o k n i a
ŻALUZJE - wyrób - montaż - 
sprzedaż. TO M E X ” Płock, ul. 
Wieczorka 22, tel. 338-55 oraz 
sprzedaż: Kutno, ul. Łokietka 9 - 
Sklep “1001 drobiazgówMI pro
ducenta kupisz najtaniej!

005351

MALOW ANIE, tapetowanie. 
Tel. 62-65-21.

005780

VIDEOFILMOWANIE, montaż, 
efekty - Roszko, tel. 62-28-34.

006020

LOMBARD “CENTUŚ”, 
Jachowicza 27, 
tel/fax 62-62-39. 

Udzielamy 
natychmiastowych 

pożyczek gotówkowych 
pod zastaw: działek, 

pawilonów, złota, 
samochodów, papierów 

wartościowych 
(akcje, obligacje). 

Rozwiążemy każdy 
Państwa

problem finansowy!
006241

PIECZĄTKI - TANIO! Płock, ul. 
Bielska 61, Płock, ul. Grodzka 1.

006280

BEZSENNOŚĆ, nałóg palenia, 
otyłość usuwam skutecznie hi
pnozą, akupresurą. Gabinet ma
sażu - Mirosław Brzeziński, 
Płock, Piaska 4.

006274

TELENAPRAWY - P ło c k ,  
635-376.

006297

REMONTY 
maszyn i urządzeń: 

stolarskich, budowlanych, 
masarskich. Naprawa 

pomp: hydroforowych, 
cyrkuiacyjnych oraz różne 
usługi tokarsko-frezerskie. 
Płock, Dobrzykowska 45 

“HYDROPOMP”.
006317

SPECJALISTA ginekologii i 
położnictwa Karol Kisielewski - 
Płock - Podolszyce Północ, ul. 
Szaruch Szeregów 36/19 przyj
muje: środy, piątki 16-17.

006353

POLECAM układanie i cyklino- 
wanie podłóg, parkietów. Kutno 
tel. 354-50 wieczorem.

K-300/92

NAPRAWA
sprzętu fotograficznego. 

Mickiewicza 19/136, 
tel. 62-91-51.

006322

TERENOWE usługi stolarsko- 
pod łogow e, c y k lin o w an ie . 
635-800.

006377-V
POGOTOWIE telewizorów
kolorowych, czarno-białych, pol
skich, radzieckich - PAL. 
Ramotowski, tel. 62-32-84.

006391

IWONA WOŹNIAK 
- lekarz Internista 

- badania kierowców: 
środy, czwartki 16-17. 

Tysiąclecia 2
("MOSTY”).

006327

ŻALUZJE pionowe - werti- 
kale, żaluzje poziome. Płock, 
62-69-30 8,00 - 10,00 i 16,00 - 
20,00.

006346

DOMOWE naprawy telewizo
rów. Adamski, tel. 218-75.

006413

URZĄDZONY lokal wynajmę. 
Sierpc, 75-33-30.

S-124/92

HANDEL
oraz

POŚREDNICTWO 
sprzedaży nieruchomości. 

Płock, Karadzica 4/1, 
tel. 62-60-21 w. 378.

006247

GABINET ginekologiczny ul.
Tysiąclecia 10 (k/"JubilataM): dr 
Bladowska- pon., wtorki 16-18, 
dr Białecki - środy 15,30 - 17, 
czwartki 18-19;30.

006477

USG: ginekolog dr Białecki -
czwartki 16-18, soboty 10-12; 
chirurg dr Reczyński - wtorki 
11-13, piątki 16-18. Płock, Ty
siąclecia 10 (k/"Jubilata"). Tel. 
33-503.

006478

ZATRUDNIĘ spawacza elektry
czno-gazowego. Gąbin, tel. 243 
wieczorem.

006483

PIECZĄTKI - Płock, Tumska 6. 
Krotki termin, wysoka jakość, 
tanio.

006487

DERMATOLOG 
lek. med.

BARBARA ŻURAWIK 
- przyjęcia:

poniedziałki, środy 17-18 
- ul. Szarych Szeregów 18, 

IXp.
006488

WYDZIERŻAWIĘ lokal o powie
rzchni 80 m kw. lub mniej, na 
wszelki rodzaj produkcji (biura, 
hurtownia itpj. Najchętniej na za
kład krawiecki lub dziewiarski z 
kompletem maszyn. Wszystkie 
wygody, całodobowy dozór. 
Płock, Modrzewiowa 4c (przy 
Wyszogrodzkiej).

006489

LIGA Kobiet Polskich, Grodzka 
9, tel. 62-81 -03 zaprasza na kur
sy: kroju i szycia, kucharek, po
datki. 5.01.93r. godz. 18,15.

006490

POSZUKUJĘ mieszkania do wy
najęcia - M-1 lub M-2 w Płocku. 
Oferty nr 006493 składać: Tygo
dnik Płocki”, Stary Rynek 27.

006493

DEZYNSEKCJA, 
DERATYZACJA: 

czyli skuteczne tępienie 
karaluchów, mrówek 

faraona, myszy, szczurów 
itp.

Rachunki. Sierpc, 
teł. 75-41-65.

006494

VIDEOFILMOWAN!E,
63-59-65.

006501

USŁUGI tapicerskie u Klienta 
- Płock i okolice. Płock, tel. 
33-039.

006512

USŁUGI hydrauliczne, wodno
kanalizacyjne, c.o. i gazu. Tel. 
62-92-94.

006515

TRWAŁA renowacja wanien. 
Tel. 62-70-14.

006527

t  O  ftlo c & C

CHAŁUPNICTWO. Adresowa
nie kopert. Zarobki od 3 min 
miesięcznie. Kontakt listowny. 
Pobranie. Agencja Informacyj- 
no-Usługowa ”RELAX”, 09-500 
Gostynin, skr. poczt. 29.

G-32/92

MAGISTER - korepetycje: ma
tematyka, fizyka, chemia. Płock, 
62-73-51.

006443

ZAKŁAD
Betoniarski i Hurtownia 

Materiałów Budowlanych 
- Maszewo Duże 11, 

09-400 Rock, tel. 209-21 
oferuje: kostkę brukową, 

płytki lastrykowe, parapety, 
okładziny schodów, 

mozaikę lastrykową w 
różnych kolorach oraz 
cement i grys: biały, 

czarny, brązowy.
006506

SKRADZIONO pieczątkę o tre
ści: “Art. i Akcesoria Motoryza
cyjne. A licja C zekajew ska, 
Płock, ul. Wyszogrodzka 38, tel. 
22-333".

006511

DO wynajęcia parter domu 
jednorodzinnego, oddzielne 
w e jś c ie . C e n tru m , ta n io ! 
Płock, ul. Błonie 1, tel. 62-45-70.

006523

NAPRAWA lodówek, zamra
żarek, pralek, junkersów. Tel. 
62-31-24.

006524

Zakład
Przetwórstwa Mięsa 

“PEKLIMAR” 
w UMIENINIE gm. Bielsk 

zatrudni
specjalistę technologa 
przetwórstwa mięsa. 

Tel. 122-16, tel/fax 15-509.
006526

GLAZURNICTWO - tel. 636-475.
UÓ6530

VIDEOFILMOWANIE - 329-07.
006532

ZAMIENIĘ ładne mieszkanie 
kwaterunkowe 47 m kw. na wię
ksze. Może być w starym budow
nictwie. Ul. Jakubowskiego 9/23, 
tel. 62-95-67.

006535

ANGIELSKI - Płock, tel. 219-52.
006537

NAPRAWA piecyków gazo
wych, pralek automatycznych. 
Płock, 63-48-55.

006538

JEDYNY autoryzowany ser
wis firm P H IL IP S , SHARP, 
AKAI, AIWA, TRONIC, DAE
WOO zaprasza: Płock, Tysiącle
cia 2 “MOSTY”, 62-30-41.

006539

POSIADAM do wynajęcia po
mieszczenie magazynowo-ga- 
rażowe 60 m kw., centrum + 
działka 2000m. Tel. 62-62-41 po
18-tej. 006541

HERBALIFE 
- Biuro Dystrybucji 

zatrudni dystrybutorów. 
635-954.

006542

VIDEOFILMOWANIE - Macho
wski, 219-14.

006549

KURSY KOMPUTEROWE
- dla początkujących

- dla zaawansowanych 
(Windows!) - księgowości 
komputerowej organizuje

S.C. “MAGISTER”. 
Informacja codziennie 

- tel. 635-787.
006543

K U PIV O  
S I» IC A I I»  Y Ś

TAPETY, 
okleiny, kleje 

(ponad 100 rodzajów). 
ELMA Kwilman, 

Płock, Kolegialna 
(przy Misjonarskiej), 

Ostatnia (przy Bielskiej).
006363

S P R Z E D A Ż  opryskiwaczy 
ciągnikowych. Najtaniej w Pol
sce. 09-409 Płock, Otolińska 
18b, tel.33-650, 62-33-00.

006516

SPRZEDAM wagę sklepową.
Płock, 21-252 po 16,00.

006517

CUKIER-tanio. 
Płock,

ul. Ździarskiego 15.
006522

SPRZEDAM działki budowla
ne. Wojciech Kacprzak, Bielsk, 
ul. 1-go Maja 41.

006388

TELEWIZORY PAL-SECAM
od 3 min - gwarancja. Obroń
ców Stalingradu 12 (róg Mickie
wicza). Sklep Audio-Video. Tel. 
62-32-84.

006392

SPRZEDAM  Nysę 522, rok 
prod. 1983. Wiadomość: Płock, 
tel. 62-43-00.

006525

SPR ZED A M  tchórzofretki i 
nowe klatki lisie. Sierpc, tel. 
75-11-83.

006528

SPRZEDAM  nasiona cebuli 
OPORTO-błońska Wysoka siła 
kiełkowania. Świadectwo SON 
oraz SPRZEDAM  taśmociąg 
8m, betoniarkę 500I. Kazimierz 
Gryglak, Kotliska Duże 11 k/Kut- 
na, tel. 15-77.

K-310/92

SPRZEDAM dom z działką na
dogodnych wamnkach. Sierpc, 
75-11-83.

006529

SPRZEDAM pawilon przenoś
ny w Sierpcu. Płock, 62-70-61.

006533

SPRZEDAM pawilon handlo
wy w Sierpcu w bardzo dobrym 
punkcie. Oferty nr 006425 skła
dać: “Tygodnik Płocki”, Stary 
Rynek 27.

006425

SPRZEDAM komfortowe dwu- 
pokojowe M-2 blisko centrum w 
Płocku. Wiadomość: Pułtusk, tel. 
29-25 w godz. 12,00-18,00.

006534

SPRZEDAM działki budowlane
uzbrojone. Płock, Skrajna 24, tel. 
635-652 po godz. 16,00.

SPRZEDAM pawilon handlo
wy plastikowy typ francuski oraz 
szczękę handlową z zaple
czem. Tel. 635-814.

006536

006433

SPRZEDAM DOM 
do wykończenia o 

powierzchni całkowitej 
500 mkw. Skarpa “A” 

z możliwością prowadzenia 
hurtowni, produkcji, 
warsztatu lub innej 

działalności gospodarczej. 
Płock, 216-01.

006440

SPRZEDAM M-3, Podolszyce, 
parter. Tel. 635-787.

006540

SPRZEDAM działkę rekreacyj- 
nąz domkiem przy ulicy Toruń
skiej w Kutnie. Tel. 475-59.

V.:-;1; v . K - 3 2 9 / 9 2

SPRZEDAM C-360, kombajn 
“Anna”. Stradzew 3, gmina 
Bedlno.

K-330/92

SPRZEDAM ziemię przy ul. Tra- 
ktorowej 6. Krystyna Wolińska, 
ul. Dobrzyńska 7a/43 po godz. 
18,00.

006454

S P R Z E D A M  gospodarstwo 
15,54 ha z budynkami w do
brym stanie. Stanisław Szym
czak, Bąków Górny 71, 99-440 
Zduny k/Łowicza.

K-331/92

SPRZEDAM w Łącku działkę 
800 m kw. z nowym budyn
kiem gospodarczo-mieszkal
nym o pow. 75 m kw., ogrodzo
na + m ateriały budowlane. 
Wiadomość: tel. 14-662.

006486

ZCrIISIO M )

SPRZEDAM sadzonki pomi
dorów i ogórków. Płock, tel. 
32-869.

006504

JAMNIK BRĄZOWY 
- SUCZKA 

zaginęła na 
ul. Królewieckiej. 

Za wiadomość bardzo 
wysoka nagroda, 

tel. 62-50-00
000x

SPRZEDAM prasę mfmośro- 
dową Leszek Krztoń, Radziko- 
wo Scalone, gm. Czerwińsk.

006505

S P R Z E D A M  tan io  pawilon 
przenośny ocieplany w Sierpcu. 
Płock, 62-70-61.

006507

tygodnik

PŁOCKI
SPRZEDAM nowy duży dom w
Brudzeniu k/Płocka. Matusiak, 
Brudzeń 61, tel. 127-37.

006509

ZAPRASZAMY 
DO NASZYCH BIUR 

OGŁOSZEŃ:

SPRZEDAM działki rekreacyj
ne w Matyldowie nad jeziorem. 
Waldemar Jasiński, Ludwików 
k.Dobrzykowa.

006510

SPRZEDAM prasę Z-224, rok 
prod. 1988, przyczepy 4,5 I 
3,5 t wywrotki, pług 3-skibo-
wy. W ojciech W ilam ow ski, 
Mańkowo, 09-206 Słupia, gm. 
Zawidz. 006514

PŁOCK,
ul. Stary Rynek 27, 

tel. 62-77-66 
KUTNO, 

ul.Podrzeczna 1 
GOSTYNIN, 

Pl.Wolności 26, 
tel. 34-54 

ŁĘCZYCA, 
ul. Konopnickiej 14, 

tel. 24-20 
SIERPC,

ul. Piastowska 11 a, 
tel. 75-13-68

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
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*  naprawy gwarancyjne
*  naprawy pogwarancyjne
* sprzedaż elektronarzędzi 

i wyposażenia
Najniższe ceny fabryczne

Krótkie term iny napraw

Największy wybór - ceny fabryczne • sprzedaż ratalna

/ •
AUTOSERWIS qp D E m
POLONEZ, FSO,

ŁADA, TAVRIJA, SKODA
- autoryzowane przeglądy i naprawy 

gwarancyjne i pogwarancyjne

WSZYSTKIE MARKI
- przeglądy rejestracyjne i badania techniczne
- diagnostyka i regulacja silnika, gaźnika, układu hamulcowego 

i kierowniczego, zbieżność itp.
- komputerowe wyważanie kół i wymiana ogumienia

■znakowanie pojazdów * ochrona przed kradzieżą 
ffi montaż urządzeń antywłamaniowych - blokada skrzyni

lia antykorozyjne - RUST
biegów MULT-T-LOCK 

I elektroniczne zabezpic 
EVANDER - 6 lat

NAJNIŻSZE ceny - nowoczesne urządzenia 
- profesjonalna obsługa

Płock, Rembielińskiego 10, tel. 213-54
9,00 -13,00.

P.H.
zaprasza Szanownych Klientów 

do odwiedzenia stoiska w 
pawilonie handlowym “JUBILAT”

Płock ul. Tysiąclecia 11.
Oferujemy:

• wykładziny PCV o szer. 2 ,3 ,4  m • wykładziny 
dywanowe o szer. 2; 3; 3,66; 4 m • dywany • chodniki

006450

f J A *
PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO-HANDLOWE
Rock, ul. Sienkiewicza 13b tel. 62-5649

P O L E C A :

: przewierty i
pod jezdniami, torami, rzekami 

o średnicy od 0 100 do 800 mm

EWIE KARPIŃSKIEJ
z okazji imienin

najlepsze życzenia 
składają

Rodzice oraz siostra 
Beata z mężem

Za okazane * )  
wsparcie finansowe"4, 
w kwocie 50 min zł 

dla gminy 
Radzanowo 
serdeczne 

podziękowania 
składa Panu 

Sławomirowi 
Pietrzakowi 

- właścicielowi 
Przedsiębiorstwa 

Handlowego 
w Stróżewku

&
Rada Gminy 

i Zarząd Gminy 
w Radzanowie

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA, Inspektorat w Kutnie
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu FIAT 125p 1500, 

rok prod. 1984. Cena wywoławcza 14 min zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 1993r. o godz. 12,00 w Inspektoracie Kutno przy ul. 29-go 

Listopada 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoław
czej nie później niż w dniu przetargu do godz. 10,00. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał 
zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po 
jego zakończeniu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, bądź odmowy zawarcia umowy w przypadku braku licytantów na 
warunkach podanych w ogłoszeniu. W/w pojazd można oglądać w Inspektoracie w dni robocze w godz. 8-15.

PZU SA zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. ____ K-332/92 >

RENAULT 19
DYNAMICZNY I ELEGANCKI 
- TO PRZECIEŻ TWÓJ STYL

/ / & O
j | r

Przyjrzyj się nadwoziu RENAULT 1 9  - zapowiada 
ono kom fort I bezpieczeństwo. Zajmij m iejsce za 
kieiownicą o regulowanej wysokości. Oceń 
ergonomiczność foteli i deski rozdzielczej, a 
także doskonałą widoczność. Dodaj gazu i 
przekonaj się. że przyśpieszenie je s t znakom ite 
również na wysokich biegach. Doceń wyśmienite 
trzymanie się drogi, niski poziom szumów i 
świetne zawieszenie. Przyznaj też, że hamulce 
działają bezbłędnie. ’

R E N A U L T  19 T S E
waga 940 kg 
poj. silnika 1390 cm3 
poj. bagażnika 386 dm3 
poj. zbiornika 55 1

zużycie paliwa 90 km /h - 5,1 
zużycie paliwa 120 km /h - 6,6 
cykl miejski • 7,9 
prędkość max. - 1 7 3  km /h

Za okazane 
wsparcie finansowe 
w kwocie 70 min zł 

dla gminy 
Radzanowo 
serdeczne 

podziękowania 
składa Panu 

Jarosławowi 
Rajewskiemu 
z “INWEX-u” 
w Rogozinie
Rada Gminy 

i Zarząd Gminy 
w Radzanowie rvJ

*^tm*m*m*m*m*m4m*m*m*m*m* J

! “RUCH” S.A. |
| Płock, j
j ul. Zduńska 7 j
| oferuje do wynajęcia j 
j budynki zlokalizowane j 

w Sierpcu
I przy ul. Sienkiewicza 9: 1
$• budynek biurowy jedno-j 
j kondygnacyjny (parter - 4|
♦ pokoje, pow. 67 m2; I piętro*
| - 5 pokoi, pow. 74 n rr) j
! •  budynek magazynowy oj 
| powierzchni 74 m . j

| Bliższych informacji o { 
warunkach wynajmu 

j można uzyskać pod nr j 
| tel. 62-65-67. j
*mtm*m*m*m*m*m4m*m*m*m*m*

RENAULT 19 - JAKOŚĆ GODNA ZNAWCY.

RENAULT - TWÓJ PARTNER
Autoryzowany Serwis Renault

Stanisław Machowski
Rock - Góry, ul. Rocka 15, tel. 146-34

ZAPRASZA W  GODZ. 9.00 - 17.00

SPÓŁDZIELNIA
OGRODNICZO-PSZCZELARSKA 

“WITAMINA” w Płocku

ogłasza przetarg nieograniczony 
na najem kiosków sklepowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 1993r. o godz. 
11,00 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Kościuszki 1.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wa
dium w wysokości jednego miliona złotych w kasie Spółdzielni 
do dnia 15 stycznia 1993r. do godz. 10,00.

Z wykazem kiosków przeznaczonych do przetargu oraz re
gulaminem i umową najmu można zapoznać się w biurze Spół
dzielni ul. Kościuszki 1, pokój nr 10.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia w części lub cało
ści przetargu bez podania przyczyn.
^  mm ♦  mm+ m m+mm+ mmmmm

SA-429

ZAKŁAD
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Stanisław Zgagowski
Rock, ul.Graniczna 20b / róg ul. Otolińskie]/ 

Biuro: ul. Mickiewicza 23 m 110, tel. 62-95-41
czynne w godz. 6.00 -15.00, w soboty godz. 6.00 -14.00

OFERUJE USŁUGI:
instalacje elektryczne w budynkach 
budowa linii nappwietrznych i 
kablowych NN i ŚN oraz telefonicznych 
budowa stacji transformatorowych 
wykonywanie wszelkich pomiarów 
elektrycznych wraz z naprawą usterek 
wykonywanie instalacji odgromowych, 
wykonywanie konstrukcji stalowych 
i szaf na linie NN i ŚN 
usługi transportowe

Zakład świadczy usługi od 1974 roku.
CENY KONKURENCYJNE. 000045

i
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Lp. Marka
typ p o j.

Rok
prod

Nr rej. W art.
oszac.

Marka
p-py

Nr. rej. Rok
prod.

W art.
oszac.

Cena
wywoł.

1. Skoda MTS24 1987 PLC 997G 30 min D-633 PLR 031V 1988 15 min 45 min
2. Jelcz 3W317 1988 PLC 263B 60 min D-633 PLR 021V 1987 16 min 76 min
3. Jelcz 3W317 1989 PLC 320B 75 min D-633 PLR 018V 1987 15 min 90 min
4. Jelcz 3W317 1989 PLC 321B 75 min D-633 PLR 019V 1987 15 min 90 min

) 5. p-pa HL80.11 1980 PLR 379V 10 min
16. p-pa HL80.11 1980 PLR 358V 10 min

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej w przeddzień przetargu w godzinach 700 - 1 5 .

Oględzin w/w pojazdów można dokonywać wyłącznie w przeddzień przetargu w godzinach T00- ^ 00
Przetarg odbędzie się w  dniu 93.01.14 o godzinie 11°6 w św ietlicy Przedsiębiorstwa.
Pojazdy sprzedawane będą wyłącznie zespołami /samochód + przyczepa/ zgodnie z w/w wykazem.
Przedsiębiorstwo nie uzupełnia braków i wyposażenia oraz nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych 

pojazdów.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie również prawo unieważnienia przetargu w  całości lub części 

bez podania przyczyn. sa -427
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LIKWIDATOR
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI “SCh” 

w Bielsku
ogłasza przetarg nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości:
sklep w Leszczynie Księżym wraz z budynkiem 
gospodarczym i działką o pow. 0,11 ha

Cena wywoławcza -120.000.000,- zł 
sklep w Kleniewie wraz z budynkiem gospodarczym 
i działką o pow. 0,12 ha

Cena wywoławcza - 85.000.000,- zł
f  Informacja w GS "SCh” w Bielsku, tel. 15-115,15-130.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 1993r o godz. 11,00. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 

wysokości 10% ceny wywoławczej każdej nieruchomości w kasie GS 
w Bielsku w dniu przetargu do godz. 10,00.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
006531

MESKONP
Płock, tel. 33-985 

ul. Rembielińskiego 3

Nie tylko dla biur 
i  sklepów:

• kserokopiarki, telefaksy 
i telefony

■ maszyny do pisania
■ kasy i wagi sklepowe 
kalkulatory i komputerki 
papiery i materiały 
eksploatacyjne 
kasety do drukarek, 
dyskietki
papiery i folie 
samoprzylepne 
koperty, teczki, 
skoroszyty, taśmy

SA-404

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Płocku 
ul. Jachowicza 16

posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe 
/100 n r /  w budynku przy ul. Jachowicza 18

Cena najmu za 1 m2 pow. do uzgodnienia.
Informacje: OSM Płock, ul. Jachowicza 16, tel. 62-80-61 do 64 w. 225.

SA-421

ZARZĄD MAZOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Płocku

informuje: prasę lokalną firmy państwowe i prywatne, spółki cywilne i z o.o., 
placówki kulturalne, zakłady pracy i wszystkich zainteresowanych o możliwości 

umieszczania reklam na szczytach naszych budynków
zarówno na osiedlu “Podolśzyce”, jak i “Międzytorze”.

Wszelkie informacje udzielane są w godz. 7,00 -15 ,00  w biurze Spółdzielni przy ul. Gie- 
rzyńskiego 17, pokój nr 18, jak również pod numerem telefonu 63-60-70 wew. 22.

SA-426

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WPROWADZENIA ZMIAN 
do obowiązującego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta ŻYCHLINA.

■ W oparciu o art. 18, art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia
12 lipca 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 17 z 1989r., poz. 99 z póź. zm.) oraz postanowie-

■ nia Uchwały nr 63/XII/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 9 lipca 1991 roku w sprawie 
oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Dobrzelin i miasta Żychli- 

wag na i stanu jego aktualności, jak również na podstawie Uchwały nr 78/XV/91 Rady Gminy i 
Miasta w Żychlinie z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie rozpoczęcia realizacji inwestycji 

m  pn. “Spalarnia śmieci wraz z ciepłownią oraz wstępne ustalenie jej lokalizacji”

podaje się do publicznej wiadomości, że zamierza się wprowadzić 
zmianę do obowiązującego planu ogólnego zagospodarowania

■ przestrzennego miasta Żychlina polegającą na ustaleniu lokalizacji
spalarni śmieci w Żychlinie przy ulicy i-go Maja.

■ Zainteresowane organy administracjhi państwowej, organizacje społeczne i polityczne, 
jednostki gospodarcze, samorządy mieszkańców oraz zainteresowane osoby fizyczne mogą 
zgłaszać uwagi i wnioski do w/w zmiany w okresie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w I
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Żychlinie, ul. 1-go Maja 25, pok. nr 5.

SA-424
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URZĄD MIASTA PŁOCKA
informuje,

że planowana jest budowa 
następujących targowisk:

1/ przy ul. Gałczyńskiego na terenie będącym w 
wieczystym użytkowaniu Politechniki Warszawskiej 

21 przy ul. Armii Krajowej (Podolśzyce Płn.) 
na terenie własności Gminy Płock.

POSZUKUJEMY INWESTORÓW do budowy 
obydwu targowisk, a następnie ich administracji.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnej ofer
ty w Wydziale Inicjatyw i Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr 
tel. 62-31-29 lub w Urzędzie Miasta, pokój 11.
 ̂ ^ .. ■ >  ̂ ^ | SA-428j^
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ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA 
RYDZEWO k/Sierpca, tel. 75-23-78

sprzeda
wagę samochodową 20-tonową.

Oferuje
do wydzierżawienia pomieszczenie 
magazynowe o pow. ok. 400 m kw.

SKŁAD SZKŁA 
OKIENNEGO-SANDOMIERZ 
ORNAMENT-WAŁBRZYCH

-fszklanki-19.000/12 szt.
- f  kieliszki, szampanki 

galanteria szklana 
porcelana, porcelit 
- f  kryształy

Najtaniej 
na M azow szu

G jD jc J rZ n i.e iii.n ie

HURTOWNIA
- BIELSKA 61 
8-16 sob. 8-13

SKLEP FIRM O W Y
- GRODZKA 4 

11-17 sob. 10-14

Sklep elektronarzędzi

CELMA
zaprasza na ul. 

Grodzką 1 w Płocku

Konkurencyjne ceny 
wyrobów i osprzętu, 

w tym ceny zaopatrzeniowo- 
inwestycyjne.

006444

ii VISTA J J

Hurt-Detal
W Y R O B Y  

Z D R EW N A
Zapraszamy do naszych 
sklepów:
- ul. Jachowicza 4
/ “Stanisiawówka"/ 

-u l. Królewiecka 12
/za “Eldomem”/

Szeroki asortyment 
- NISKIE CENY!

SA-414

HURTOWNIA AGD - rmoEm
ARTYKUŁY GOSP. DOMOWEGO

• pralki • lodówki • zamrażarki • odkurzacze • kuchnie 
• kuchenki • mikrofalowe • roboty • miksery • szkło 

• plastiki • garnki • sztućce itp. 
W YKŁADZINY PODŁOGOWE I PŁYTKI PCV

- Ientex, rekord - itp.
- wycieraczki do domów, biur i sklepów

GLAZURA I TERAKOTA
- import z Czecho-Słowacji - ulgi inwestycyjne 

Płock, Rembielińskiego 10, tel. 213-54, czynne 8-16, sob. 9-13. 
—  ....................  —....  ...... fTOfi
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MIEJSKIE CENTRUM SPORTU OTWARTE

O stadionie przy ul. Kochano
wskiego, o jego historii, użytkowni
kach, sukcesach sportowców, a 
wreszcie o zniszczeniu i całkowitym 
upadku można byłoby napisać 
książkę. Ale trudno wracać do prze
szłości, gdy właśnie rozpoczyna się 
nowa era tego obiektu.

Stadion zaczął “żyć” kilka miesięcy 
temu. Mieszkańcy Płocka chętnie 
spędzali tam wolny czas, bo oto oka
zało się, że można pograć w tenisa 
ziemnego, piłkę nożną czy ręczną, a 
przede wszystkim w koszykówkę, 
można było również skorzystać z 
urządzeń lekkoatletycznych. Latem 
ustawiono tam naziemny basen, który 
był strzałem w dziesiątkę i przeżywał 
swoiste oblężenie. 30 grudnia zaś zo
stała otwarta ostatnia do kompletu 
placówka, a całość nazwano Miejskim 
Centrum Sportu.

Przyznam się, że zostałem mile 
rozczarowany tym, co zobaczyłem w 
środku. Dwie doskonale urządzone 
sale kulturystyczne mogą zadowolić 
nawet wybrednego zawodnika. Na 
potrzeby człowieka, który chce tam

spędzić 1,5 godz. rekreacyjnego ćwi
czenia, dla poprawy sylwetki, kondy
cji, samopoczucia, są tam warunki re
welacyjne, mogące śmiało konkuro
wać z podobnymi specjalistycznymi 
obiektami na zachodzie czy w USA.

Ileż to razy widzimy takie salki na fil
mach. Wcale nie jesteśmy gorsi, ma
my taką samą placówkę.

Wszyscy zainteresowani na 
pewno odwiedzą Cen
trum, aby jednak zachęcić 

innych napiszmy, że przygotowano 
tam dla ćwiczących dwie sale, od
dzielnie dla pań i panów. Są więc 
atlasy wielofunkcyjne, ławki do Ćwi
czeń mięśni nóg i rąk, bieżnia z 
czytnikami prędkości, rowery z licz
nikami oraz hantle. Panie ćwicząc 
mogą jednocześnie badać sobie 
puls i ilość spalanych kalorii! Czyż 
trzeba dodawać więcej?

Jednocześnie w każdej sali może 
ćwiczyć 7 osób. Do tego dwie sauny, 
także męska i damska. Nie można za
pomnieć, że wokół są także doskona
łe tereny do biegania, a zatem chętni 
mogą rozszerzyć zakres treningu. Od 
samego patrzenia można się poczuć 
wysportowanym.

Ile taka przyjemność kosztuje? Wy
daje się, że jest to wydatek na każdą 
kieszeń. Jedna półtoragodzinna sesja 
kosztuje 30 tys. zł, karnet na osiem 
sesji 200 tys.zł. Dla Młodzieży poniżej 
18 roku życia, która będzie ćwiczyć 
pod opieką instruktora, ceny są 50 
proc. niższe. Za trzykrotne korzysta
nie z sauny w sumie 1,5 godz. trzeba 
zapłacić 30 tys. zł, za 1 godz. 25 tys. 
zł, a za 30 min. 15 tys. zł.

A zatem powstała w Płocku kolejna 
tego typu placówka, choć wydaje się, 
że tu obsługa jest kompleksowa, ogól
nie dostępna, a ceny są konkurencyj
ne. Czy zyska swoich stałych bywal
ców, czy trzeba będzie zapisywać się 
na zajęcia, czy zaczniemy wreszcie 
zmieniać swój styl życia? O tym prze
konamy się już wkrótce.

Ponieważ przy okazji oddania 
Miejskiego Centrum Sportu 
prezydent miasta Płocka An

drzej Drętkiewicz odpowiadał na 
pytania dziennikarzy, do tematu po
wstawania nowych obiektów spor
towych w mieście wrócimy w nastę
pnym numerze.

f J D Z notatnika sprawozdawcy
TENIS STOŁOWY

Ponad 3000 dziewcząt i chłopców z woj. płockiego startowało w kolej
nej edycji turnieju tenisa stołowego o puchar Sztandaru Młodych. Było to 
nieco mniej niż w roku ubiegłym, ale i tak jak zwykle zawody cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Tradycyjnie najwięcej młodzieży startowało w 
Sierpcu i Kutnie. Największe efekty widać zwłaszcza w tych ośrodkach, 
gdzie systematycznie prowadzona jest praca z młodzieżą.

Do 20 grudnia b. r. rozegrane zostały finały rejonowe turnieju. Najlepsi 
wystartują w zawodach wojewódzkich, które odbędą się 14 i 15 stycznia w 
sali przy Placu Dąbrowskiego 24. Dziewczęta walczyć będą pierwszego 
dnia, a chłopcy następnego. Zawody rozpoczynają się o godz. 10. Zwy
cięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych zakwalifikują się do fina
łu turnieju o puchar Sztandaru Młodych, któremu patronuje red. Janusz 
Strzałkowski. Młodzi tenisiści z pięciu województw walczyć będą w ostat
nią sobotę i niedzielę lutego w Siedlcach. A oto wyniki w poszczególnych 
rejonach i kategoriach wiekowych.

Sierpc: rocznik 1982 i młodsi - 1 .  Krystyna Rakowska SP Sudragi,
2.Małgorzata Przybojewska SP Choczeń, 3. Barbara Mierzejewska SP 
Sudragi oraz 1.Piotr Pawłowski SP Choczeń, 2. Marek Kopyciński SP 
Mierzęcin, 3. Przemysław Bielicki SP Sudragi. Rocznik 1980/81: 1. Kata
rzyna Gabrychowicz , 2. Violetta Cudzewicz, 3. Monika Krażewska wszy
stkie SP Sudragi oraz 1. Jacek Mierzejewski SP Sudragi, 2. Rafał Różański 
SP Choczeń„3. Krzysztof Dyja SP Sudragi. Rocznik 1978/79: 1. Joanna 
Mazurowska SP 1 Sierpc, 2. Paulina Wiśniewska SP Ligowo, 3. Ilona Kopy- 
cińska SP Szczutowo oraz 1. Zbigniew Wielgucki SP Borkowo Kościelne, 2. 
Mariusz Nadnowski SP Choczeń, 3. Mariusz Klimek SP Szczutowo.

Kutno: rocznik 1982 i młodsi - 1. Ilona Andrzejczak SP Kuchary, 2. 
Violetta Kostecka SP Imielno, 3. Monika Stępka SP Kuchary oraz 1. 
Tomasz Tecław SP Mazew, 2. Marcin Jatczak SP Ostrowy, 3. Wojciech 
Kowalski SP Siemienice. Rocznik 1980/81:1. Alicja Marchewa, 2. Justyna 
Kawczyńska, 3. Monika Sójecka wszystkie SP Kuchary oraz 1.Piotr Tu
szyński SP 1 Krośniewice, 2. Waldemar Uściński SP Siemienice, 3. Marek 
Dyszkiewicz SP Ostrowy.

Rocznik 1978/79: 1. Agnieszka Kozłowska SP Pacyna, 2. Agnieszka 
Pietrzak, 3. Iwona Kacprzak obie z SP Imielno oraz 1.Mariusz Kozłowski 
SP Pacyna, 2. Jarosław Szymczak SP Kuchary, 3. Michał Rosiak SP 
Dąbrowice.

Gostynin: rocznik 1982 i młodsi - 1. Dorota Tyburczy SP Giżyce, 2. 
Eliza Oszczyk SP Szczawin, 3. Katarzyna Lubińska SP Giżyca oraz 1. 
Wojciech Spychała SP Giżyce, 2. Adam Jabłoński SP Szczawin, 3. Łukasz 
Podsiadły SP Sanniki. Rocznik 1982/81: 1. Olimpia Olejniczak, 2. Olga 
Garstka obie SP Szczawin, 3. Jolanta Pauczyńska SP Nowa Wieś oraz 1. 
Grzegorz Osmolak SP Stefanów, 2. Juliusz Sochocki SP Szczawin, 3. 
Tomasz Janiszewski SP Nowa Wieś. Rocznik 1978/79: 1. Agnieszka Ci- 
choń SP Sanniki, 2. Małgorzta Ławińska SP Giżyce, 3. Magdalena Ryba
cka SP Szczawin oraz 1. Arkadiusz Piątkowski SP Giżyce, 2. Robert 
Cichoń SP Sanniki, 3. Paweł Matusiak SP Nowa Wieś.

Płock: rocznik 1982 i młodsi - 1. Iwona Krawczyk, 2. Olga Mariańska 
obie Ciołkówek, 3. Martyna Zalewska SP Radzanowo oraz 1 .Łukasz Go- 
ścicki, 2. Sebastian Kopacki obaj SP 21 Płock, 3. Maciej Przewłocki SP 5 
Płock. Rocznik 1981/80: 1. Edyta Mariańska SP Ciołkówek, 2. Karolina 
Pierścieniak SP Grodziec, 3. Katarzyna Żmuda SP Podgórze oraz 1. 
Maciej Jasiński SP 10 Płock, 2. Tomasz Tyburski SP 7 Płock, 3. Mariusz 
Pierścieniak SP Grodziec. Rocznik 1978/79: 1. Katarzyna Różalska SP 
Ciołkówek, 2. Renata Kowalczyk, 3. Katarzyna Kossakowska obie SP 
Podgórze oraz 1. Jarosław Docław SP Podgórze, 2. Hubert Mikołajczyk 
SP Grodziec, 3. Mariusz Chyba SP 4 Płock.

U KULTURYSTYKA^
W sali OSiR-u MZRiP Płock zostały przeprowadzone wojewódzkie 

zawody kulturystyczne w trójboju siłowym, zorganizowane i przeprowa
dzone przez ZO TKKF Petrochemia i ZW TKKF Płock. W sumie startowało 
22 zawodników z ognisk z Kutna, Sierpca i Płocka.

Wyniki poszczególnych kategorii:
Kategoria 52 kg: 1. Jacek Czerniak z Sierpca 305 kg, 2. Piotr Chy- 

żyński 207,5 kg, 3. Krzysztof Błaszczak 205 kg /obaj z Płocka/. Katego
ria 67,5 kg: 1. Waldemar Ziętek z Płocka 345 kg, 2.Piotr Marlęga 342,5 
kg, 3. Robert Mariański 342,5 kg /  obaj z Sierpca/. Kategoria 75 kg: 1. 
Andrzej Ławicki z Płocka 417,5 kg, 2. Andrzej Glinda 405 kg, 3. Piotr 
Skalmierski 395 kg /obaj z Kutna/. Kategoria 82,5 kg: 1. Jasiński Bog
dan 555 kg, 2. Sławomir Buczyński 552,5 kg /obaj z Sierpca/, 3. Krzy
sztof Jędrzejczyk z Kutna 415 kg. Kategoria 100 kg: 1. Marcin Włodar
ski z Płocka 645 kg, 2. Zbigniew Stępka z Kutna 460 kg, 3. Piotr 
Sobiesiak z Sierpca 340 kg.

Harcerska zima
Chorągiew Mazowiecka ZHP przygotowuje dla dzieci i młodzieży propozycje 

atrakcyjnego spędzenia ferii zimowych zarówno w formie wyjazdowej, jak i w 
miejscu zamieszkania. Planujemy, że podczas tegorocznej Harcerskiej Akcji 
Zimowej skorzysta z zimowisk wyjazdowych 2360 dziewcząt i chłopców, a 
2200 z form dochodzących. W różnorodnych imprezach /wycieczkach, kuligach 
itp/będzie uczestniczyło około 13500 dzieci i młodzieży. Organizatorami zimowego 
wypoczynku są Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz Komendy Hufców.

Hufiec Płock przygotowuje zimowisko w Murzasichlach, Ciechocinku i do
chodzące w Świetlicy Rekreacyjno-Wypoczynkowej w Płocku. Hufiec Sierpc w 
Ciechocinku, Hufiec Kutno w Bukowinie Tatrzańskiej, Hufiec “Mazowsze” w 
Warszawie, Hufiec Wyszków w Krakowie i Długosiodle, komenda Chorągwi w 
Bielsko-Białej i Żywcu.

Wszystkie zamierzenia związane są z kosztami o bardzo różnej wysokości i 
zależą od lokalizacji oraz od czasu trwania zimowiska. Ceny form wyjazdowych 
kształtują się już od 360 tys. zł do 1,850 min zł od osoby. Na dziś nie mamy 
jeszcze informacji o rodzaju i wielkości dofinansowania akcji zimowej ze środ
ków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorzy dysponują jeszcze wolnymi 
miejscami. Informacji udziela i przyjmuje zgłoszenia Komenda Chorągwi Mazo
wieckiej ZHP w Płocku,ul. Kościuszki 15, lub najbliższa Komenda Hufca ZHP.

Dziecięcy Klub Żeglarski
Z Urzędu Miasta otrzymaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę dla dzieci w wieku 

7-8 lat. Powstaje Dziecięcy Klub Młodzieżowy dla wszystkich, którzy nie mają 
lęku przed wodą i potrafią już trochę pływać. Oprócz tego konieczny jest dobry 
stan zdrowia i chęci rodziców, którzy na zajęcia muszą przychodzić ze swoimi 
pociechami. *

Klub organizowany jest wspólnie z Komendą Hufca ZHP, a nabór odbędzie 
się 9 stycznia od godz. 12 w sali gimnastycznej przy pl. Dąbrowskiego 24.

Anomalia na pływalni 
“Jagiellonka”

Od niedawna w pływalni przy LO 
im. Władysława Jagiełły w Płocku 
pozmieniano przepisy w jej działal
ności. O zgrozo - na niekorzyść pły
walni i jej bywalców. Doprowadziło to 
19 grudnia do ostrej wymiany zdań 
pomiędzy mną a kierowniczką - pa
nią Barbarą Cholewińską. Przedmio
tem sporu było kupno biletów , któ
rych nikt nie chciał sprzedać.

Pani kierowniczka z rumieńcami 
na policzkach udowadniała mi, że 
nie mam racji kiedy mówiłem, że na 
pływalnię powinienem kupić bilet 
przed wejściem, tak jak w kasie ki
na przed seansem. Zaprowadzono 
mnie do dużej tablicy, na której na
pisano, że bilety można kupić w se
kretariacie szkoły do godz. 15.00 
również w soboty. Pływalnia czynna 
za odpłatnością w soboty i niedziele 
od godz. 15.00. Na zakończenie 
oburzona pani kierowniczka doda
ła, że nie czytam wywieszonych

tablic, a przecież one już wiszą od 
miesiąca.

Droga pani, teraz już ze stoickim 
spokojem proszę uświadomić so
bie, że odwiedzający pływalnię dają 
pieniądze, za które powinna pani 
dziękować i cieszyć się, że chcemy 
przychodzić. Tłumy ludzi odchodzą 
ogłupiałe, bo nikt nie chce wziąć od 
nich pieniędzy. Te dziwne zasady już 
nawet w byłym ZSRR nie działają.

Tłumaczenie, że ani kierownik 
ani szatniarka nic ze sprzedaży bi
letów nie mają więc nie będą ich 
sprzedawały, jest dla mnie niezrozu
miałe. Podwójnie niezrozumiałe, bo do 
tej pory robiła to właśnie szatniarka.

Przecież człowiek na kierowni
czym stanowisku powinien pilno
wać interesów zakładu i nawet do
staje za to dodatkowe wynagrodze
nie. W tej sytuacji bez wyjścia jak 
oświadcza kierowniczka brakuje 
etatu, a na to nie ma pieniędzy. Z

takiego tłumaczenia wyszło masło 
maślane. “Maślanka” była 20 grud
nia w niedzielę, kiedy sama kierow
niczka sprzedawała bilety, a powin
ny być zamknięte w sekretariacie 
szkoły.

Może pływalnią zawładnęła ma
fia jeszcze przed prywatyzacją? Z  
takimi przepisami pływalnia “Jagiel
lonka” może dojść do bankructwa, 
bo należność uregulujemy z pra
cownikami. Podobne niezrozumiałe 
przepisy utrudniające korzystanie z 
gabinetów odnowy wydała pani 
Cholewińska w listopadzie br. Te 
przepisy również ograniczają liczbę 
odwiedzających.

Jeśli jest pani w stanie przeko
nać mnie i innych odchodzących z 
kwitkiem o swoich racjach, proszę 
to zrobić na łamach Tygodnika 
Płockiego. W przeciwnym razie 
podtrzymuję twierdzenie, że głupo
ta ludzka nie jest do końca zbada
na, a te niezrozumiałe przepisy mo
że zmienić nowy, bardziej elastycz
ny kierownik.

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI 
Płock
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ROK 1993 
NA ARENACH
SPORTOWYCH

Rozpoczęty rok nie będzie łaskaw w imprezy 
o randze międzynarodowej i ominie Polskę. 
Tylko dwa wydarzenia i mecze piłkarskie 
dostarczą ram  bezpośredni kontakt ze świa
towym sportem. A  oto przegląd najważ
niejszych wydarzeń (w nawiasach data).
STYCZEŃ: dokończenie turnieju czte
rech skoczni (koniec 6 ), samochodo- 
wo-motocyklowy rajd Paryż-Dakar (1-16), 
Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figu
rowym (12 -1 7 ) w Helsinkach, Mistrzo
stwa Europy w łyżwiarstwie wielobojowym 
(2 2 -2 4 ) w Herenvern w H o landii, 
Mistrzostwa Świata w kolarskim wyścigu 
przełajow ym  (3 0 -3 1 ) we W łoszech. 
Również w styczniu w kraju wznowią 
rozgrywki piłkarze ręczni. 16 bm. Petro
chemia jedzie do Miedzi.

WTOREK

LOTY: Uniwersjada w Zakopanem i Nowym 
Targu (3-14), Mistrzostwa Świata w wielo
bojach łyżwiarzy szybkich -  kobiety (6-7 ) w 
Berlinie, mężczyźni (13-14) w Norwegii.
M ARZEC: rozp>oczęcie rozgrywek p ił
karskich w kraju, przypom nę pierwszy 
m ecz Petrochem ia rozegra w Płocku z 
Resovią Rzeszów (0 :2 ), a w m istrzo
stwach trzeciej ligi Stoczniowiec na włas
nym boisku gra z rezerwami Petrochemii 
(0:2). Zostaną rozegrane kolejne m ecze 
o europejskie puchary (3 i 17), Mistrzost
wa Świata łyżwiarzy figurowych (9 -1 4 ) w 
Pradze. Piłkarze rączni rozgrywać będą 
światowy czempionat w Sztokholmie (9 -  
20) oraz początek sezonu kolarskiego -  
wyścig Paryż-Nicea (7 -1 4 ).
KW IECIEŃ: mecz piłkarski Polska -  San 
Marino (28 ), Mistrzostwa Świata w hokeju 
(18 .0 4 -2 .0 5 ) w Dortmundzie, Mistrzo
stwa Europy judoków (28.04-3.05) w Ate
nach, w zapasach (oba style) w dniach 
30 .04 -9 .05  w Stambule.
MAJ: Mistrzostwa Świata w boksie (7 -  
16) w Tampere, finałowe mecze o Puchar 
Europy w piłce nożnej (26 ), Puchar Zdo
bywców PUcharów (12) i Puchar (JEFA 
(5 -1 9 ) oraz rewanżowy mecz w San M a
rino (13 ) na wyjeździe i 29 z Anglią w 
Chorzowie. W  dniach 7 -9  Mistrzostwa 
Europy w karate w Pradze.
CZERWIEC: Mistrzostwa Europy w ko
szykówce kobiet (8 -1 3 ) w Perugii, we 
W łoszech, koszykarzy (2 2 .0 6 -4 .0 7 ) w  
Niem czech. W  dniach 2 1 .0 6 -4 .0 7  tur
niej tenisowy w W ibledonie.
LIPIEC: T o u r de F ra n c e  (3 -2 5 ) ,  
Mistrzostwa Europy juniorów w pływ a
niu (8 -1 1 ) w Stam bule.
SIERPIEŃ: Mistrzostwa Europy w strze
le c tw ie  (3 1 .0 7 -1 2 .0 8 )  w B rn ie , 
Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce 
(1 3 -2 2 ) w Stuttgardzie, Mistrzostwa 
Świata w kolarstwie na torze i szosie 
(1 7 -2 9 ) w Norwegii, Mistrzostwa Świata 
w zapasach w stylu wolnym (2 5 -2 9 ) w 
Toronto, a 30 rozpocznie się turniej OS 
Open, który potrwa do 12 września. Na
tom iast w Poznaniu w dniach 18 -29  od
będzie się Puchar Międzykontynentalny 
w hokeju na trawie.
W RZESIEŃ: m ecz elim inacyjny MŚ 
Anglia-Polska (8 .0 9 ) na W em bley i 
22 .09  z Norwegią w Oslo. Mistrzostwa 
Europy w siatków ce m ężczyzn (4 -  
12)w  Finlandii, natom iast kobiety w 
dniach 2 4 .0 9 -3 .1 0  w Bem ie i Żlinie w 
Czechach. Mistrzostwa Świata zapaś
ników „klasyków ” (1 7 -1 9 ) w Sztok
holm ie, Mistrzostwa Świata judoków  
(3 0 .0 9 -3 .1 0 ) w Kanadzie.
PAŹDZIERNIK: e lim in acyjn e  m ecze 
piłkarskie MŚ: Holandia-Anglia i Pol- 
ska-Norwegia (1 3 .1 0 ), finał Pucharu 
Świata w kolarstwie (16 ) Francja, II run
da europejskich pucharów w piłce noż
nej (1 9 -2 0 ), Szachowe Mistrzostwa 
Świata (2 2 .1 0 -4 .1 1 ) w Lucernie, druży
nowe ME w judo (2 3 -2 4 ) Frankfurt nad 
M enem , przedolim pijskie zawody w  
jeździe figurowej (2 5 -3 1 ) w Norwegii, 
Puchar Świata siatkarzy (2 6 -3 1 ) Trevi- 
zo (W łochy), elim inacyjny mech pił
karski Turcja-Polska (2 7 ) w Bursie.
LISTOPAD: rewanżowe mecze B rundy 
europejskich pucharów w piłce nożnej (2 -  
3), XV ostatni wyścig samochodowy For
m uły I (7 ) w Adelajdzie (Australia), 
eliminacyjny mecz piłkarski MŚ Turcja- 
Norwegia (10), MS w podnoszeniu cięża
rów (12 -21 ) Melbourne, ME w pływackich 
sprintach (13 -14 ) w Gateshead, Turnieje 
Masters tenisistek w Nowym Jorku i tenisi
stów we Frankfurcie nad menem (15 -21 ), 
eliminacyjny mecz piłkarski MŚ San Mari- 
no-Anglia (16), eliminacyjny mecz MŚ 
Polska-Holandia (17), Puchar Świata siat
karek (19 -24 ) w Anconie (Włochy), MŚ 
tenisistów (22 -2 8 ) w Johannesburgu 
(RPA), DI runda piłkarskiego Pucharu (JEFA 
i inauguracyjna kolejka „Ligi Mistrzów” (2 3 - 
24), MS pflkarek ręcznych (24.11-5.12) w 
Norwegii, MS juniorów w jeździe figurowej 
na lodzie (30.11-5.12) Colorado Springs 
(USA).
GRUDZIEŃ: pierwsze Mistrzostwa Świata 
w pływaniu na basenie 25-m etrowym  
(2 -5 ) w Palma de Majorka, tenisowy finał 
Pucharu Davisa (3 -5 ), rewanżowe mecze 
DI rundy Pucharu UEFA i II kolejka „Ligi 
Mistrzów” (7-8 ), Puchar „Wielkiego Szlema” 
tenisistów (7-13) w Mcnachium, piłkarski 
mecz Toyota Cup (12) Tokio, losowanie 
fianłów piłkarskich Mistrzostw Świata USA 
’94 (18-19) w Las Vegas, finał Klubowego 
Pucharu Europy w hokeju na lodzie (27 -30 ), 
Bieg Sylwestrowy (31) w Sao Paulo.

Przvqotował ROM.

07.00 The D.J. Kat 
Show - dla dzieci 09.40 
Mrs. Pepperpot - film 
anim. 09.55 Playabout 
- program dla dzieci 
10.10 Cartoons - filmy

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej 11.30 The Bold and the Beautiful
12.00 The Young and the Restless
13.00 Falcon Crest - serial obycz. 14.00 
E Street - serial obyczajowy 14.30 Anot- 
her World - serial obycz. 15.20 Santa 
Barbara - serial obycz. 15.45 Maude - 
serial komediowy 16.15 The New Leave 
łt to Beaver - serial komediowy 16.45 
The D.J. Kat Show - dla dzieci 18.00 
Star Trek: The New Generation 19.00 
Rescue - serial obyczajowy 19.30 E 
Street - serial obyczajowy 20.00 Alf - 
serial komediowy 20.30 Family Ties - 
serial komediowy 21.00 Seinfeld - serial 
komediowy 21.30 Anything but Love - 
serial komediowy 22.00 Murphy Brown - 
serial obycz. 22.30 Gabriel’s Fire - serial 
krym. 23.30 Studs 00.00 Star Trek

11.00 Spiral Zonę 
11.30 The Rush Lim- 
baugh Show 12.00 
Gloss - serial 12.30 
The Joan’s Rivers

Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy 
15.10 Seasonal Differences - serial
16.00 Gameshow - teleturniej 16.30 
Burns and Alens Show 17.00 Dick Van 
Dykę - serial 17.30 American Games
how - teleturniej 18.30 Satelitarne zaku
py 19.00 Sally Jessy Raphael - publicy
styka 20.00 Satelitarne zakupy 23.00 
Jukebox - teledyski na zamówienie

07.00 Awake on Wildsi- 
de 10.00 VJ Kristiane 
Backer 13.00 VJ Simo
ne 16.00 Greatest Hits
17.00 Coca-Cola re-

Rort 17.15 At the Movies 17.30 News at 
light 17.45 3 from 1 18.00 MTV Sport 

18.30 MTV Prime 20.00 Dial MTV 20.30 
Most Wanted 22.00 Greatest Hits 23.00 
Coca-Cola report 23.15 At the Movies 
23.30 News at Night 23.45 3 from 1 
00.00 Hit Ust UK : Paul King 02.00 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps 
03.30 Night Videos
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09.00 Aerobic 09.30 
_  Siatkówka 11.30 Aero-

bic 13.30 Bilard 13.00 
* * * Piłka nożna 14.00 Ho

kej na lodzie 16.00 Że
glarstwo 17.00 Skoki narciarskie 18.00 
Piłka nożna 19.00 Wyścigi samochodo
we 21.00 Eurofun 21.30 Wiadomości 
22.00 Kick-boks 23.00 Boks 00.30 Wia
domości

07.00 Kreskówki 8.15 
a* Widget 9.45 Unde

e r f/rr r z ł  Elepnant 12.15 Kre
skówki 13.00 Mr. Ma- 
jeika 14.00 Jack in the 

Box 16.00 Widget 17.00 Dreamstone 
17.30 TCC-magazyn nastolatków

ŚRODA •
07.00 The D.J. Kat 
Show - dla dzieci 09.40 
Mrs. Pepperpot - film 
anim. 09.55 Playabout 
- program dla dzieci 
10.10 Cartoons - filmy 

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej- teleturniej 11.30 The Bold and 
the Beautiful 12.00 The Young and the 
Restless 13.00 Falcon Crest - serial 
obycz. 14.00 E Street - serial obyczajo
wy 14.30 Another World - serial obycz. 
15.20 Santa Barbara - serial obycz. 
15.45 Maude - serial komediowy 16.15 
The New Leave It to Beaver - serial ko
mediowy 16.45 The D.J. Kat Show - dla 
dzieci 18.00 Star Trek: The New Gene
ration 19.00 Rescue - serial obyczajowy 
19.30 E Street - serial obyczajowy 20.00 
Alf - serial komediowy 20.30 F Family 
Ties - serial komediowy 21.00 S.I.B.S. - 
serial obycz. 21.30 The Heights - serial 
obyczajowy 22.30 Hill Street Blues -se
rial obycz. 23.30 Studs 00.00 Star Trek

P
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11.00 Spiral Zonę 
11.30 The Rush Um- 
baugh Show 12.00 
Gloss - serial 12.30 
The Joan’s Rivers

Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy 
15.10 Better Days - serial 16.00 Ga
meshow - teleturniej 16.30 Teściowe - 
serial 17.00 Dick Van Dykę - serial
17.30 American Gameshow - teleturniej
18.30 Satelitarne zakupy 19.00 Sally 
Jessy Raphael - publicystyka 20.00 Sa
telitarne zakupy 23.00 Jukebox - teledy
ski na zamówienie

07.00 Awake on Wildsi-
^  1 de 10.00 VJ Kristiane

k  A * h  Backer 13.00 VJ Simo- 
p  T\  w  ne 16.00 Greatest Hits 
*  J i r  17.00 Coca-Cola re

port 17.15 At the Mo- 
vies 17.30 News at Night 17.45 3 from 1
18.00 The Real World 18.30 MTV Prime
20.00 Dial MTV 20.30 Most Wanted
22.00 Greatest Hits 23.00 Coca-Cola 
report 23.15 At the Movies 23.30 News 
at Night 23.45 3 from 1 00.00 Post Mo
dern 02.00 VJ Kristiane Backer 03.00 
Yo! MTV Raps 03.30 Night Videos

09.00 Aerobic 09.30 ̂ Ww*ww Hvl vUlU UvaVW

H0kei 03 l0dzie 11 00Eurofun 11.30 Aerobic 
* * * 12.00 Piłka nożna

13.00 Skoki narciarskie 
15.15 Tenis - turniej Hopman Cup 19.00 
Skoki narciarskie - konkurs 4 skoczni
20.00 Koszykówka 21.30 Wiadomości
22.00 Tenis - turniej Hopman Cup 00.30 
Wiadomości

K  07.00 Kreskówki 8.15
C T iŁ D K D is  Widget 9.45 The Ma- 
c 2?/m «uu. rzipan Pig 12.15 Kre

skówki 13.00 Mr. Ma- 
jeika 14.00 Jack in the Box 16.00 Wid
get 17.00 Dreamstone 17.30 TCC-ma
gazyn nastolatków

CZWARTEK
07.00 The D.J. Kat 
Show - dla dzieci 09.40 
Mrs. Pepperpot - film 
anim. 09.55 Playabout 
- program dla dzieci 
10.10 Cartoons - filmy 

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej- teleturniej 11.30 The Bold and 
the Beautiful 12.00 The Young and the 
Restless 13.00 Falcon Crest - serial 
obycz. 14.00 E Street - serial obycz.
14.30 Another World - serial obycz. 
15.20 Santa Barbara - serial obycz. 
15.45 Maude - serial komediowy 16.15 
The New Leave It to Beaver - serial ko
mediowy 16.45 The D.J. Kat Show - dla 
dzieci 18.00 Star Trek: The New Gene
ration 19.00 Rescue - serial obycz.
19.30 E Street - serial obycz. 20.00 A lf- 
serial komediowy 20.30 F Family Ties - 
serial komediowy 21.00 Fuli House - se
rial komediowy 21.30 Melrose Place - 
serial obycz. 22.30 Chances - serial 
obycz. 23.30 Studs 00.00 Star Trek

Friends - film 16.00 Gameshow - tele
turniej 16.30 Teściowe - serial 17.00 
Dick Van Dykę - serial 17.30 American 
Gameshow - teleturniej 18.30 Satelitar
ne zakupy 19.00 Sally Jessy Raphael - 
publicystyka 20.00 Satelitarne zakupy 
23.00 Jukebox - teledyski na zamówie
nie

4 ?
11.00 Spiral Zonę 
11.30 The Rush Lim- 
fcaugh Show 12.00 
Gloss - serial 12.30 
The Joan’s Rivers
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Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy 
15.10 Family Tree - serial 16.00 Ga
meshow - teleturniej 16.30 The Bill Da
na Show - serial 17.00 Dick Van Dykę - 
serial 17.30 American Gameshow - tele
turniej 18.30 Satelitarne zakupy 19.00 
Sally Jessy Raphael - publicystyka
20.00 Satelitarne zakupy 23.00 Jukebox 
- teledyski na zamówienie

07.00 Awake on Wildsi- 
de 10.00 VJ Kristiane 
Backer 13.00 VJ Simo
ne 16.00 Greatest Hits
17.00 Coca-Cola re
port 17.15 At the Mo-

vies 17.30 News at Night 17.45 3 from 1
18.00 Dance - VJ Simone 1Ł.30 MTV 
Prime 20.00 Dial MTV 20.30 Most Wan
ted 22.00 Greatest Hits 23.00 Coca-Co
la report 23.15 At the Movies 23.30 
News at Night 23.45 3 from 1 00.00 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps 
Today 03.30 Night Videos

09.00 Aerobic 09.30 
, Tenis - turniej Hopman
Cup 11.30 Aerobic
12.00 Koszykówka 
13.30 International

Kickboxing 15.00 Tenis - turniej Hop
man Cup 18.00 Jeździectwo 19.00 Ford 
Ski Report 20.00 Koszykówka na żywo
21.30 Wiadomości 22.00 Tenis - turniej 
Hopman Cup 00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in

' The Box 12.15 Kre
skówki 13.00 Mr. Ma- 
jeika 14.00 Jack in the 

Box 16.00 Widget 17.00 Dreamstone
17.30 TCC-magazyn nastolatków
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PIĄTEK
07.00 The D.J. Kat 
Show - dla dzieci 09.40 
Mrs. Pepperpot - film 
anim. 09.55 Playabout 
- program dla dzieci 
10.10 Cartoons - filmy

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej- teleturniej 11.30 The Bold and 
the Beautiful 12.00 The Young and the 
Restless 13.00 Falcon Crest - serial 
obycz. 14.00 E Street - serial obycz.
14.30 Another World - serial obycz. 
15.20 Santa Barbara - serial obycz. 
15.45 Maude - serial komediowy 16.15 
The New Leave It to Beaver - serial ko
mediowy 16.45 The D.J. Kat Show - dla 
dzieci 18.00 Star Trek: The New Gene
ration 19.00 Rescue - serial obycz.
19.30 E Street - serial obycz. 20.00 Alf - 
serial komediowy 20.30 Family Ties - 
serial komediowy 21.00 Codę 3 - serial 
dokumentalny 21.30 Alien Nation - se
rial sf. 22.30 WWF Superstars of Wrest- 
ling 23.30 Studs 00.00 Star Trek

11.00 Spiral Zonę 
11.30 The Rush Limba- 
ugh Show 12.00 Gloss 
- serial 12.30 The Jo-

. ,  , an’s Rivers Show
13.15 Sally Jessy Ra
phael 14.10 Lunchbox 

14.40 Satelitarne zakupy 15.10 Leamed

n n
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07.00 Awake on Wildsi- 
de 10.00 VJ Kristiane 
Backer 13.00 VJ Simo
ne 16.00 Greatest Hits
17.00 Coca-Cola re
port 17.15 At the Mo-

vies 17.30 News at Night 17.45 3 from 1 
18.00 Yo! MTV Raps Today 18.30 MTV 
Prime 20.00 Dial MTV 20.30 Most Wan
ted 21.30 The Pulse with Swatch 22.00 
Greatest Hits 23.00 Coca-Cola report 
23.15 At the Movies 23.30 News at 
Night 23.45 3 from 1 00.00 VJ Kristiane 
Backer 03.00 Yo! MTV Raps 03.30 
Night Videos

09.00 Aerobic 10.30
♦ * * Ford Ski Report 10.30

i l a f o S f e ?  Jrans World Sport
% S  11.30 Aerobik 12.00

Koszykówka 15.00 Te
nis - turniej Hopman Cup 19.00 Maga
zyn motoryzacyjny 20.00 International 
Boxing 21.00 Eurofun 21.30 Wiadomo
ści 22.00 Boks 23.30 Tenis -turniej Hop
man Cup 00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in 
The Box 12.15 Kre-

a ? m R £ Ł  skówki 13.00 Mr. Ma-
jeika 14.00 Jack in the 

Box 16.00 Widget 17.00 Dreamstone 
17.30 TCC-magazyn nastolatków

SOBOTA
07.00 Danger Bay - se
rial przygodowy 07.30 
Elephant Boy - serial 
przyg. 08.00 Fun Fac- 
tory - filmy animowane
13.00 Barnaby Jones - 

serial kryminalny 14.00 Rich Man, Poor 
Man - serial kryminalny 15.45 Facts of 
Life - serial komediowy 16.15 Kreskówki
17.00 Duke of Hazzard - serial kome
diowy 18.00 WWF Superstars of Wrest- 
ling 19.00 Knights and Warriors - tele
turniej 20.00 UK TOP 40 - lista przebo
jów 21.00 Unsolved Mysteries 22.00 
Cops I i II - serial dukumentalny 23.00 
Ali American Wrestling 00.00 Saturday 
Night Live

13.00 Rambo - serial
a  anim. 13.30 Spiral Zo

l l ^  ne - serial anim. 14.00
White Shadow - serial 

, 14.55 Dreamchasers1S 50 Spajn Spajn Ho. 
liday 16.05 The Adevn- 

tures of Jim Bowie 16.30 Johny Ringo - 
serial 17.00 Make Room for Dady - se
rial 17.30 American Gameshow - tele
turnieje 19.00 Satelitarne zakupy 23.00 
Jukebox - teledyski na zamówienie

08.00 Awake on the 
Wildside 11.00 The Big 
Picture 11.30 US Top 
20 Video 13.30 XPO
14.00 The Pulse with 
Swatch 14.30 VJ Paul 
King 16.30 Yo! MTV

Raps 17.30 The Real World Episodes
18.00 Real World 18.30 The Big Picture
19.00 Braun European Top 20 21.00 
Saturday Night Live 22.00 The Soul of 
MTV 23.00 Party Zonę 01.00 Kristiane

y ®

Backer 03.00 Night Videos

# 09.00 Aerobic 09.30
Narciarstwo 10.30 Ma- 
gazyn motoryzacyjny 

* * * 11.30 Narciarstwo al
pejskie - gala na lodzie 

we Francji 15.00 Tenis - turniej Hopman 
Cup 18.00 Rezultaty sportowe 18.05 
Narciarstwo alpejskie 19.00 Biegi na
rciarskie 20.00 Tenis 21.30 Wiadomości
22.00 Boks 23.00 Rezultaty sportowe 
00.00 Kickboxing 00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.30 
»  The Care Bears Family 

<a?zir h e ł  9.00 Storybreak 9.30
Prince Valiant 10.00 
Galaxy High School

11.00 The Smoggies 12.00 Super Mario
13.00 Adventure 14.00 Grasshopper Is- 
land 14.20 Fefteen 15.15 Animais in ac- 
tion 15.45 Wonder Why? 16.10 Boy Do
minie 17.00 Round the Bend 17.30 The 
Finder 18.00 Kats and Dogs 18.30 Prin
ce Valiant 19.00 Kreskówki

NIEDZIELA
07.00 Hour of Power 
próg. religijny 08.00 
Fun Factory - filmy ani
mowane 12.30 World 
Tomorrow - próg. reli
gijny 13.00 Lost in 

Space - serial śf. 14.00 UK TOP 40 - 
lista przebojów 15.00 Trapper John - se
rial przyg. 16.00 Eight is Enough - serial 
kom. 17.00 Robin of Sherwood - serial 
obyczajowy 18.00 Ali American Wrest
ling 19.00 Growing Pains - serial kom. 
19.30 The Simpsons - serial kom. 20.30 
21 Jump Street - serial sensac. 21.30

Evita Peron - miniserial 23.30 Entertain- 
ment Tonight 00.30 Fashion TV

M 13.00 Rambo - serial 
fLpm  anim. 13.30 Spiral Zo- 

... s r l i  ne - serial anim. 14.00 
White Shadow - serial 

1 1 / - .  t ,  * .  14.55 Dressing down 
15.50 Spain Spain Ho- 

liday 16.05 Festivals of the World 16.30 
Johny Ringo - serial 17.00 American 
Gameshow - teleturnieje 18.30 Fashion 
File 19.00 Satelitarne zakupy 23.00 Ju- 
kebox - teledyski na zamówienie

-rc-. 08.00 Awake on the
i  wildside 11.00 Week in 
|  Rock 11.30 Braun Eu- 

k / w i ;  ropean Top 20 13.30 
W f l P  XPO 14.00 The Big 

—r  Picture 14.30 VJ Kn-
stiane Backer 18.30 Week in Rock
19.00 US Top 20 Video 21.00 120 minut
23.00 XPO 23.30 Headbanger’s Bali
02.00 VJ Kristiane Backer 03.00 Night 
Videos

# 09.00 Aerobic 09.30
Narciarstwo alpejskie
11.00 Rezultaty sporto- 

* * * we ze świata 12.30 Na
rciarstwo alpejskie

13.15 Biegi narciarskie 15.00 Tenis - tur
niej Hopman Cup 18.00 Rezultaty spor
towe 18.05 Narciarstwo alpejskie 19.00 
Gala na lodzie 21.30 Wiadomości 22.00 
Tenis - turniej Hopman Cup 00.30 Wia
domości

7.00 Kreskówki 8.30
The Care Bears family 

.30
'jrn jc * vdiw Dudio idn
c i ( i ł i )h e r »  9.00 Bobobobs 9 
cj; /e h r £ x, prince Valiant 10.00 

Galaxy High School
11.00 The Smoggies 12.00 Super Mario
13.00 Zoom 14.20 Pugwall 15.15 Art 
Atack 16.35 Chicken Minutę 17.00 
Commander Crumbacke 17.30 Bartons
18.00 Chocky 18.30 Prince Valiant
19.00 Kreskówki

PONIEDZIAŁEK
07.00 The D.J. Kat 
Show - dla dzieci 09.40 
Mrs. Pepperpot - film 
anim. 09.55 Playabout 
- program dla dzieci 
10.10 Cartoons - filmy

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej 11.30 The Bold and the Beautiful
12.00 The Young and the Restless
13.00 Falcon Crest - serial obycz. 14.00 
E Street - serial obyczajowy 14.30 Anot
her World - serial obycz. 15.20 Santa 
Barbara - serial obycz. 15.45 Maude - 
serial komediowy 16.15 The New Leave 
It to Beaver - serial komediowy 16.45 
The D.J. Kat Show - dla dzieci 18.00 
Star Trek: The New Generation 19.00 
Rescue - serial obyczajowy 19.30 E 
Street - serial obyczajowy 20.00 Alf - 
serial komediowy 20.30 F Family Ties - 
serial komediowy 21.00 Parker Lewis 
Can’t Loose - serial komediowy 21.30 
Evita Peron - minięerial 23.30 Studs - 
teleturniej 00.00 Star Trek: The New 
Generation

11.00 Spiral Zonę
łL * *  11.30 The Rush Lim-
W ?  baugh Show 12.00

Gloss - serial 12.30 
The Joan’s Rivers 
Show 13.15 Sally Jes

sy Raphael 14.10 Lunchbox 14.40 Sate
litarne zakupy 15.10 I Can Jump Pud- 
dles - serial 16.00 Gameshow - teletur
niej 16.30 Teściowe - serial 17.00 Dick 
Van Dykę - serial 17.30 American Ga
meshow - teleturniej 18.30 Satelitarne 
zakupy 19.00 Sally Jessy Raphael - 
publicystyka 20.00 Satelitarne zakupy
23.00 Jukebox - teledyski na zamówie
nie

07.00 Awake on Wildsi-
. . I .  de 10.00 VJ Kristiane

Backer 13.00 VJ Simo- 
P  ne 16.00 Greatest Hits

— 7 17.00 Coca-Cola re
port 17.15 At the Movies 17.30 News at 
Night 17.45 3 from 1 18.00 MTV Hit List 
UK 20.00 Janet Jackson Rockumentary
20.30 B 52 Rockumentary 21.00 MTV 
Prime 22.00 Greatest Hits 23.00 Coca- 
Cola report 23.15 At the Movies 23.30 
News at Night 23.45 3 from 1 00.00 Rock 
Błock 02.00 VJ Kristiane Backer 03.00 
Yo! MTV Raps 03.30 Night Videos

09.00 Aerobic 09.30
* * * Narciarstwo 11.30 Ae-

robie 12.00 Magazyn 
sportów motorowych
13.00 Rezultaty sporto
we 14.00 Narciarstwo

15.00 Tenis - turniej Hopman Cup 19.00 
Jazda figurowa na lodzie 21.00 Eurofun
21.30 Wiadomości 22.00 Piłka nożna
23.00 Boks 00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15
rn n  Widget 9.45 J:ick in

The Box 12.16 Kre- 
h h £ ł  skówki 13.00 Mi Ma-

jeika 14.00 Jack in the 
Box 16.00 Widget 17.00 Dreamstone
17.30 TCC-magazyn nastolatków

Redakcja nie odpowiada 
za zmiany w programie
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PROGRAM I
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Mama i ją
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach - felie

ton pedagogiczny dla rodziców
10.00 “Pogranicze w ogniu” (19) - serial 

TP (powt. z poniedziałku)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.15 Przyjemne z pożytecznym - pora

dy dla majsterkowiczów
11.30 Kultura ludowa - Konteksty
11.45 Klub samotnych serc
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Tik-Tak - program dla dzieci oraz 

film “Dennis Zawadiaka"
16.50 Język angielski dla dzieci
17.00 Teleexpress
17.25 “Bill Cosby show" - serial prod. USA
17.50 W kinie i na kasecie
18.15 Oddańska 10 - magazyn historyczny
18.45 Historia na śmietniku - wojskowy 

program dokumentalny
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Siedem minut dla ministra pracy
20.10 “Ferdydurke” - prod. polsko-fran- 

cusko-brytyjska
21.50 Gra o pieniądze
22.25 Telemuzak
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Rozmowy z Nikodemem
23.45 Jazz w Akwarium 
0.15 Jutro w programie

PROGRAMU
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Guliwera” (1) - serial 

anim. prod. USA
9.10 “Pokolenia" - serial prod. USA
9.30 Świat kobiet
10.00 Język włoski
10.15 Język angielski w nauce i technice
10.30 Język francuski
11.00 Na życzenie - powtórka najcieka

wszych programów "Dwójki”
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sposób na starość
16.55 “Przygody Guliwera” (1)- serial 

animowany prod. USA (powt.)
17.20 Ojczyzna - polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Programy lokalne
18.30 “Pokolenia" - serial USA (powt.)
18.55 Europuzzle
19.00 “Rock Hudson: Przystojny, wysoki 

brunef - biograficzny film dok. 
prod. USA

20.00 Reporterzy Dwójki przedstawiają
20.30 Telegoniec - magazyn teatralny 

dla młodzieży
21.00 Panorama
21.30 Sport - wydarzenia sportowe dnia
21.45 Teleturniej - Koło Fortuny
22.15 “Strefa niczyja” - dramat sensa

cyjny prod. ang.
24.00 Panorama
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PROGRAM I
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach - felie

ton pedagogiczny dla rodziców
10.00 “Ferdydurke" - film fab. (powt.)
11.30 Dalecy a bliscy - magazyn mniej

szości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Sami o sobie - magazyn nastolat

ków oraz film z serii “Oddział Dzie
cięcy”

17.00 Teleexpress
17.25 “Na wariackich papierach” - serial 

prod. USA
18.15 Klinika Zdrowego Człowieka
18.35 My i świat - magazyn
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Studio Sport: Mecz piłki nożnej 

Real Madryt - Osasuna oraz ostat
nie konkurencje w Turnieju Czte
rech Skoczni

22.00 Z życia wzięte - program publicy
styczny o bankructwie przedsię
biorstw

22.30 Leksykon Polskiej Muzyki Rozry
wkowej - “T"

22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 “Królowa Bona" (10) - serial TP
24.00 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Hucka Fina” (1) - serial 

anim. prod. japońskiej
9.10 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.30 Świat kobiet
10.00 Język angielski
10.30 Język niemiecki
11.00 Na życzenie - powtórka najcieka

wszych programów Dwójki
11.30 Studio Sport: Wielkie gonitwy - 

Puchar Hodowców
'16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport: Gem, set, mecz - magazyn 

tenisowy
16.50 Losowanie gier liczbowych Totali

zatora Sportowego
16.55 “Przygody Hucka Fina” (1) - serial 

anim. prod. japońskiej (powt.)
17.20 Meandry architektury
17.40 Giełda - magazyn kupców i prze

mysłowców
18.00 Programy lokalne

20.10 Goście Śląskiej Jesieni Gitarowej 
- gra Manuel Barrueco

21.00 Panorama
21.30 Sport - wydarzenia sportowe dnia
21.45 Teleturniej - Koło Fortuny
22.15 “Na krawędzi” - film fab. prod. USA
23.45 Noc i stres (1) - grupa terapeutów 

ocenia najistotniejsze problemy 
psychologiczne naszego społe
czeństwa

24.00 Panorama
0.10 Noc i stres (2)

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata - magazyn roz

maitości
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja
9.20 Przedszkolny koncert życzeń
10.00 “Piękny, daleki kraj” (1) - serial 

prod. australijsko-niemieckiej

18.30 “Pokolenia" - serial prod. USA 
(powt.)

19.00 Program rozrywkowy
20.00 “Cywilny front” (10) - serial prod. USA 
2.50 Cienie życia
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Studio Teatralne Dwójki
23.00 “Szpital wielki jak św ia f - film dok.
24.00 Panorama

C z w a r t e k

PROGRAM I
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 “Kojak" - serial kryminalny prod. USA
10.50 Listy w butelce (1): Rejs - reportaż
11.20 Sto lat - magazyn ubezpieczeń 

społecznych
11.30 W służbie pokoju - reportaż z 

b.Jugosławii
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów: Kwant oraz 

film “Sięgajcie do gwiazd”
17.00 Teleexpress
17.20 “Dzień za dniem” (10) - serial oby

czajowy prod. USA
18.10 Magazyn katolicki
18.40 Żulu Gulk - program satyryczny 

Tadeusza Rossa
19.00 Tęczowy Mini-Box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 “Kojak” - serial kryminalny prod. 

USA
21.05 Tylko w Jedynce
22.15 Super Session Krystyny Prońko 
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Wódko, pozwól żyć
23.40 Język włoski
23.55 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Nowe przygody He-Mana” - serial 

anim. prod. USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu 
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce i technice
16.55 “Nowe przygody He-Mana” - se

rial anim. prod. USA (powt.)
17.20 Śladami Wańkowicza - reportaż 
17.50 Rozmowy o Rzeczyniepospolitej
18.00 Programy lokalne
18.30 “Pokolenia” - serial prod. USA
18.55 Europuzzle
19.00 Teatr Sensacji “Arszenik i stare 

koronki”

11.30 Kwadrans na kawę
11.50 Reportaż
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Ciuchcia - program dla najmłod

szych oraz film prod. niemieckiej 
“Tao-Tao”

16.50 Język angielski dla dzieci
17.00 Teleexpress
17.25 “Raport o stanie Europy" (1) - se

rial dok. prod. ang.
18.00 Każdy ma prawo
18.20 Randka w ciemno - zabawa qui- 

zowa
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 “Piękny, daleki kraj” - serial prod. 

niemiecko-australijskiej
21.50 Coś za coś - program publicystyczny
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 “Historia Hollywoodu” - serial 

dok. prod. USA
23.55 Legendy gitary
0.55 Siódemka w Jedynce: “Lumumba - 

śmierć proroka” - film dok. prod. 
francusko-szwajcarskiej

2.05 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 “Wojownicze żółwie Ninja" - serial 

prod. USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu
16.00 Klub Yuppies? - program dla mło

dzieży
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport
16.55 “Wojownicze żółwie Ninja” - serial 

prod. USA (powt.)
17.20 “Katte i Allie” (16) - angielski serial 

komediowy
17.50 Image - style w modzie
18.00-21.00 Programy regionalne
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło Fortuny - teleturniej
22.20 “Między życiem a śmiercią” - film 

fab. prod. USA
23.50 Muzyka rozrywkowa
24.00 Panorama

Sobofa
PROGRAM I

7.25 Program dnia
7.30 Blok programów rolnych
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości 
9.10 Ziarno
9.35 5-10-15 oraz film z serii “Krzysztof 

Kolumb”
10.50 Język angielski dla dzieci
11.00 Rokendroler

11.30 Reportaż
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 “Odyseja zwierzęca” (8) - serial 

przyrodniczy prod. USA
13.00 Walt Disney przedstawia: “Super 

Baloo”
14.20 Teatr Wspomnień: Jarosław Abra

mów Newerly “Gry salonowe”
15.15 Zaproszenie do Teatru TV “Staś” 

Jerzego Jarockiego
15.25 Reportaż
15.55 Radiowo telewizyjny plebiscyt pol

skiej piosenki - Muzyczna Jedynka
17.00Teleexpress
17.25 "Detektyw w sutannie" (3)- serial 

prod. USA
18.15 Bonjour la France - teleturniej
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Dobranoc: “Przygód kilka wróbla 

Ćwirka”
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 “Upał i kurz” - film fab. prod. an

gielskiej
22.40 Wiadomości
23.35 Sportowa sobota
24.00 “Czerwona orkiestra" - film fab. 

prod. francuskiej
2.00 Zakończenie programu

PROGRAM II
7.30 “Pomnik pracy rzetelnef - wojsko

wy filmowy dokumentalny
8.00 Panorama
8.05 “Ulica Sezamkowa”
9.05 Ona - magazyn dla kobiet
9.20 Powitanie
9.30 Tacy sami - program w języku mi

gowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Film dokumentalny
10.30 Artysta i jego świat - film dok. 

prod. ang.
11.00 Halo Dwójka *
11.05 Młodzieżowa Agencja Filmowa 

przedstawia: “Caravaggio”
11.30 Halo Dwójka
11.35 Benny Hill - angielski program 

rozrywkowy
12.05 Halo Dwójka
12.10 Teleturniej
12.35 Halo Dwójka
12.40 Wzrockowa lista przebojów
13.10 Studio Sport - Koszykówka NBA
14.00 Halo Dwójka
14.05 Co słychać? - magazyn
14.30 Zwierzęta świata - “Na ścieżkach 

życia” - serial przyrodniczy prod. 
ang.

15.25 Róbta co chceta - rockowe spot
kania czyli muzyczna jazda bez 
trzymanki - program Jerzego 
Owsiaka

15.45 Co jest grane?
15.55 Klasztory polskie - film dokumen

talny
16.25 Losowanie gier liczbowych Totali

zatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Halo Dwójka
16.45 “Pełna chata” (27) - serial prod. USA
17.10 Wielka gra
18.00 Program lokalny
18.30 Halo dzieci: “Opowieści kapitana 

Misia”
18.35 Akademia filmu polskiego: “Pasa

żerka” - dramat psychologiczny
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Camerata 2 przedstawia...
22.15 Benny Hill - angielski program

rozrywkowy
22.45 “Truciciel z Blackheath” (2) - serial 

prod. angielskiej
23.35 Muzyka rozrywkowa
24.00 Panorama
0.10 Muzyka rozrywkowa (cd.)
1.10 Zakończenie programu

y \ ) i e d z i e ! a

PROGRAM I
6.55 Program dnia
7.00 “Podwodna odyseja ekipy kapitana 

Cousteau” - serial dok. prod. fr.
7.45 Rolnictwo na świecie
8.00 Przystanki codzienności
8.15 Notowania
8.40 Polskie ZOO (powt.)
9.00 “Zamek Eureki” - serial prod. USA
9.25 Teleranek
9.50 “Dzieci z ulicy Degrassi" - serial 

prod. kanadyjskiej
10.15 Język angielski dla dzieci
10.25 Program magazynu “National 

Geographic" - “Poszukiwacz" (1) - 
serial dok. prod. USA

11.15 Morze - magazyn
11.45 Tydzień - magazyn rolniczy
12.20 Telewizyjny koncert życzeń
12.50 Teatr dla Dzieci: “Moje drzewko 

pomarańczowe”
13.45 Z kamerą wśród zwierząt Poczta ZOO
14.00 “Bonanza” - serial filmowy prod. USA 
15.35 Sto pytań do...
16.15 Country Ameryka - Nashville nocą 
17.00Teleexpress
17.30 “Dynastia” - serial prod. USA
18.20 7 dni świat
18.50 Odjazdowa telewizja piracka 

UCHO - Kabaret Elita
19.00 Wieczorynka: Walt Disney przedstawia 

- “Nowe przygody Kubusia Puchatka”

19.30 Wiadomości
20.10 “Kroniki młodego Indiany Jonesa” 

(2) - serial prod. USA
21.05 Śmiech o wolność - wieczór kaba

retowy
22.15 Sportowa niedziela
23.00 Wokół wielkiej sceny
23.30 “Trzecie pokolenie" - film fab. 

prod. niemieckiej
1.20 Zakończenie programu

PROGRAM II
7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszą- 

cych)
8.00 “Mała księżniczka" - serial animo

wany prod. japońskiej
8.25 Film dla niesłyszących “Kroniki 

młodego Indiany Jonesa" (2) - se
rial prod. USA

9.20 Słowo na niedzielę (dla niesłyszą
cych)

9.25 Powitanie
9.30 Programy lokalne
10.30 Do trzech razy sztuka
11.00 Muzyka moja miłość - Piotr Wierz

bicki
12.00 “Rodzinny bumerang" - serial 

prod. australijsko-angielskiej
12.45 Krakowskie legendy - Pieskowa 

Skała
13.00 Podróże w czasie i przestrzeni
13.50 Weekend
14.10 Animals
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 "Cudowne lata" - serial prod. USA
17.10 Literatura niepokorna
18.30 Halo dzieci: “Opowieści kapitana 

Misia"
18.35 “Widzu, do dzieła" - najzabawniej

sze fragmenty z 20-letniej produ
kcji serii filmów “Corry On"

20.10 Godzina szczerości
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 Program artystyczny
23.00 Program rozrywkowy
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia 
9.15 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 “Dynastia" - serial prod. USA
11.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dzieci to lubią
11.30 Wayne Bartett - The New “Sami 

Swoi” LIVE
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Luz - program nastolatków
17.00 Teleexpress
17.25 “A lf  - serial komediowy prod. USA
17.50 Antena
18.10 “Magazynio" - program satyryczny
18.20 Z Polski rodem
18.45 Polska z oddali
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji “Staś"
21.50 “Sołowki - ziemia obiecana, zie

mia przeklęta” - film o łagrach so
wieckich na Archipelagu Wysp So
ło wieckich

22.45 Wiadomości
23.05 “Pogranicze w ogniu" - serial TP 
0.05 Zakończenie programu

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Tajemnicze złote miasta” - serial 

animowany prod. francusko-japoń- 
skiej

9.10 “Pokolenia” - serial prod. USA 
9.35 Hobby - magazyn
10.00 Język angielski
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie - powtórka najcieka

wszych programów Dwójki
12.00-16.25 przerwa
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport
16.55 “Tajemnicze złote miasta" - serial 

anim. prod. fr.-jap.
17.20 Przegląd kronik filmowych
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 “Pokolenia” - serial prod. USA
19.00 “Ratujmy naszą planetę” - serial 

dok. prod. ang.
20.00 “Dzieciaki, kłopoty i my” (20) - se

rial komediowy prod. USA
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.05 “Dzieci smoka" (2) - serial prod. 

australijsko-angielskiej
23.00 “Bitwa o Monte Ćassino" (2) - film 

dok.
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

Za zmiany w programie 
redakcja nie odpowiada.
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POZIOMO: 1 / płaska ilasta pustynia w Turkiestanie, 5/ droga leśna, 7 
umizgi, zaloty, 8/ rodzaj motoroweru, 9/ najwyższy stopień niedorozwoju, 10/ 
opera Moniuszki, 13/ dźwig portowy, 14/ ptak podobny do strusia, 19/ kraina 
we wsch. Francji, 20/ odkrył zarazki gruźlicy, 21/ ostatnia była w Barcelonie.

PIONOWO: 1/ broń Indianina, 2/ część grzyba, 3/ promieniowanie, 4/ 
kędziory na głowie, 5/ sklejka, 6 /woreczek na pieniądze, 11/z Peloponezem, 
12/ metalowa sztaba przy bramie, 15/ składnik powietrza, 16/ narząd słuchu, 
17/ księżniczka hinduska, 18/ ssak drapieżny z cennym puszystym futrem.

Czytelnicy, którzy w  ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru 
nadeślą na adres redakcji 
(PŁOCK, STARY RYNEK 27) roz
w iązania na kartkach poczto
wych z dopiskiem : “KRZYŻÓW
KA nr 1" w ezm ą udział w losowa
niu nagród książkowych. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 49: 
Poziomo: 1/ wigor, 5/ bura, 7/ oczko, 

8/ Korcz, 9/ mansarda, 10/ Osaka, 13/ 
staw, 14/ ailant, 19/ lazuryt, 20/ tyrs, 21/ 
adnotacja.

Pionowo: 1/ Wiktoria, 2/ Gargamel, 
3/ rozmaryn, 4/ ozon, 5/ bosak, 6/ run
da, 11/ cerata, 12/ swatka, 15/ irys, 16/ 
ansa, 17/ tlen, 18/ rzut.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 49 nagrody książkowe wy
losowali:

1/ Joanna Kukowska, zam. Ry- 
charcice, 09-212 Lelice

2 / Karol Chojnacki, zam. 09- 
407 Płock, ul. Wyszogrodzka 

3/ Zenon Antczak, zam . Słomin, 
09-455 Gtówczyn

Rozwiązanie krzyżówki nrfify 
Poziomo: 1/ proca, 5/ tert>, 7/ Niobe, 

8/ datki, 9/ masarnia, 10/ grupa, 13/ wa
da, 14/ klaser, 19/ ikebana, 20/ domy, 
2 1 /baldachim.

Pionowo: 1/ podagryk, 2/ odtrutka, 3/ 
animacje, 4/ mops, 5/ tetra, 6/ ramię, 11/ 
zamach, 12/ marazm, 15/ Leon, 16/ 
szyb, 17/rial, 18/ reda.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 50 nagrody książkowe wy
losowali:

1/ Janusz Dymowsld, zam. Ła
ziska, 09-533 Słubice

2 / M ichał C ięgło, zam. 99-302 
Kutno, ul. Hallera

3/ Dariusz Bogiel, zam. 09-460 
Mała Wieś, ul. Kochanowskiego

LISTA PRZEBOJÓW NR 14
1. ALF - wydanie świąteczne
prod. USA 
komedia
reżyseria: Bert Brinckerhoff 
występują: Alf, Max Wright, An

nę Schedeen
Któż z  nas nie zna i  nie kocha 

Alfa, za jego wzruszającą wprost 
szczerość i  zamiłowanie do figli?  
Tym razem proponujemy Państwu 
specjalny zestaw jego świątecznych 
pomysłów i dziwactw, z  próbą kra
dzieży prezentów świątewcznych 
włącznie.

2. Fatalne pchnięcie (By The 
Sword)

prod. USA 1991 
dramat obyczajowy 
reżyseria: Jeremy Kogan 
występują: Erie Roberts, F. 

Murray Abraham 
Jako dziecko Villard (E. Roberts) 

był świadkiem śm ierci ojca. Jego 
zabójca po długoletnim pobycie w 
więzieniu próbuje wrócić do normal
nego życia. Chce odnaleźć syna 
swojej ofiary, aby pomóc chociaż 
częściowo oczyścić sumienie. Czy 
ich spotkanie doprowadzi do poje
dynku, którego stawką będzie życie 
jednego z nich?

3. Beverly Hi lis 90210
prod. USA 1990 
obyczajowy 
reżyseria: Tim Hunter 
występują: Jason Priestly,

Shannon Doherty, Jennie Garth 
Waish‘owie to solidna, do szpiku 

kości amerykańska rodzina. Ich 
przeprowadzka z Minneapoiis do 
Beverly H ills spowodowała, że mu
szą stawić czoła zupełnie nie zna
nym doświadczeniom. Bliźniaki
Brandon i Brenda, zapisani do szko
ły  średniej, stają przed trudnym za
daniem. Jako członkowie te j trady
cyjnej, należącej do średniej klasy 
rodziny muszą znaleźć swoje m iej
sce w nowej społeczności. Pilotowy 
odcinek najpopularniejszego obecnie 
senatu telewizyjnego w Ameryce.

4. Krwawa Pięść - 4 (BLOOD- 
FIST lv - Die trying)

prod. USA 
sensacyjny

reżyseria: Pauli Ziller 
występują: Don T h e  Dragon" 

Wilson, Cat Sassoon 
Kiedy Danny nieświadomie wcho

dzi w posiadanie samochodu należą
cego do wpływowego handlarza bro
nią, rozpoczyna się seńa gwałtow
nych aktów zemsty. Śmierć jego  
przyjaciela oraz porwanie córki powo
duje, że Danny bierze sprawy w swo
je  ręce.

występują: Loren Avedon, Ri
chard Jaeckel

7. Mac i ja  (Mac and Me)
prod. USA 
s-f, komedia 
reżyseria: Stewart Raffill 
występują: Christine Ebersole, 

Jonathan Ward
8. Zbrodnia w  raju (Crim e in  

Paradise)
prod. USA 
sensacyjny 
reżyseria: Harvey Hart 
występują: Armand Assante, 

Catherine Mary Stewart
9. X T R O II Kolejny pojedynek 
prod. USA 1991
s-f, akcja
reżyseria: John A. Curtis 
występują: Jan Michael Vincent, 

Paul Koslo
10. Casanova 
prod. Francja 1992 
obyczajowy
reżyseria: Edouard Niermans 
występują: Alain Delon, Fabrice 

Luchini
W szystkie wyżej wym ienione 

film y m ożna kupić w  Salonie 
Sprzedaży Kaset “VIDEO-M IG”: 
R ock, ul. Dworcowa 2, te l. 62-20- 
11 wew. 264 w  godz. 10,00 -1 8 ,0 0  
od poniedziałku do piątku oraz 
9,00 -1 6 ,0 0  w  soboty. Dla wypo
życzalni - 20%  rabatu.

5. Święta w  Connnecticut 
(Christm as in Connecticut)

prod. USA 1992 
komedia obyczajowa 
reżyseria: Arnold Schwarzenegger 

Główną postacią jest znana pre
zenterka Elizabeth Blane, której tele
wizyjny program cieszy się dużą po
pularnością. Wszystko byłoby wspa
niale gdyby nie to, że wizerunek 
Elizabeth jako doskonałej gospodyni 
domowej, kucharki, żony i  m atki jest 
czystą fikcją. Elizabeth nie tylko nie ma 
rodziny, ale również nie potrafi goto
wać, choć napisała książkę kucharską.

6. Król Kickboxerów (The King 
of Kickboxers)

prod. USA 1990 
sensacyjny 
reżyseria: Lucas Lowe

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni j 
od daty ukazania się numeru nade
ślą na adres redakcji (Płock, Stary |  
Rynek 27) odpowiedzi na kartkach |  
pocztowych z naklejonym kuponem ; 
wezmą udział w losowaniu kasety v i-1 
deo - wartości około 300 tys. zł.

W  liście przebojów nr 12 prosili- J 
śmy o podanie tytułu filmu, który za- | 
początkował serię filmową o przy go- |  
dach agenta 007 - Jamesa Bonda.

Prawidłowa odpowiedź brzmi: |  
Doktor No.

VI DEO- 111  
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Szczęśliw ą posiadaczką kasę- 
ty  video jest Hanna Różalska 
zam . w  Płocku przy ul. O toliń- v 
sklej.

Po nagrodę prosimy zgłosić się 
do redakcji.

PAHTIY ADY
“CHODZĘ”

Z DZIEWCZYNĄ 
KOLEGI

Alinę znałem od dzieciństwa. Przez 
dwa lata byliśmy w jednej klasie. Miesz
kamy na tej samej ulicy. Nie zwracałem 
na nią szczególnej uwagi, chociaż teraz 
tego na pewno żałuję.

Spotkaliśmy się przypadkiem na przy
siędze u jej chłopaka a mojego dobrego 
kolegi. Całą noc w pociągu dotrzymywała 
mi towarzystwa, więc w rewanżu zaprosi
łem ją na drugi dzień na kawę. Nie odmó
wiła, przyszła. Byłem trochę przerażony 
tym co zrobiłem. Sądziłem, że skoro ma 
chłopaka to na pewno nie skorzysta z

mojego zaproszenia. Przyznam się 
szczerze, że nie bardzo wiedziałem o 
czym mamy rozmawiać. Na pewno się 
przy mnie nieźle wynudziła. Zapłaciłem 
rachunek i odprowadziłem ją do domu. 
Sądziłem, że na tym koniec, ale pomyli
łem się. Tym razem ona zaprosiła mnie 
do siebie. I tak się zaczęło...

Od tego czasu spotykamy się już 
dwa miesiące. Jest nam ze sobą do
brze, ale nie wspominamy nic o Grześ- 
ku. Nie wiem czy on coś wie, że ja “cho
dzę" z jego dziewczyną. Bardzo mi głu
pio, że tak postąpiłem wobec kolegi. Jak 
mam naprawić swój błąd?

Marek
Od Ady: Nie możesz obwiniać tylko I 

wyłącznie siebie za to, co się stało. Za
prosiłeś Alinę na kawę i to ładnie z Two
jej strony. Sądzę, że wyboru dokonała 
ona. Uczciwe postawienie sprawy może 
poprawić Twoje samopoczucie. Całą 
prawdę Grzesiek powinien usłyszeć od 
Aliny, a nie od Ciebie.

Baran (23.03-20,04) Waaa - (23.09-23.101

Cechy wodza ma pioniera 
Więc przez żyde kroczyć będzie 
Baran pierwszy w pierwszym rzędzie 
Dzielny, śmiały, impulsywny 
Energiczny i aktywny 
Jego żywioł- szybkość, ruch 
Przedsiębiorczy z niego zuch

Bvk- (21.04-21.051 
Byk jest trzeźwym realistą 
Ceni wartość rzeczywistą 
Zaś pierwiastki idealne 
Są mu rzadziej osiągalne 
Czyny jego przemyślane 
Ideałem życia
Będzie harmonia współżyda

Bliźnięta - (22.05-21.06) 
Bliźniak szybki i obrotny 
Do tysiąca spraw ochotny 
Wszystko czytał, wszystko wie 
Czasem dobrze - czasem nie 
Towarzyski, wygadany 
Stale miewa nowe plany 
Nie do zaprzeczenia fakty 
Że mu łatwo o kontakty

R a k -(22.06-22.071 
Marzycielski, receptywny 
Domatorski, lecz aktywny 
Tradycyjny, romantyczny 
Czuły i dyplomatyczny 
Delikatny, obraźliwy 
Uczuciowy, zbyt wrażliwy 
Do rodziny przywiązany

Lew - (23.Q7-22.Q8)
Lew promienny i zwycięski 
Pewny siebie, władzy, męski 
Wśród dowódców widywany 
I z szacunkiem podziwiany 
Dygnitarski, patetyczny 
Wzniosły i egocentryczny 
Protekcyjny, nieomylny 
A stronnikom swym przychylny

Panna-(23.08-22.09) 
Panna chłodna, beznamiętna 
Bystra, do pomocy chętna 
Jej poglądy krytyczne 
Nieraz może zbyt sceptyczne 
Pewna, ścisła, niezawodna 
Pracowita, wiary godna 
W życiu trochę jest nieśmiała 
A w uczuciach wierna, stała

Są przedmioty towarzyskie 
Zgodna, grzeczna i rozmowna 
Nieco próżna, lecz taktowna 
Muzykalna, ceni sztukę 
Często więcej niż naukę 
Ustępliwa i układna 
Bystra, sprytna i zaradna

Skorpion w życiu postępuje 
Jak uczude mu dyktuje 
Myśl głęboka, umysł żywy 
Lecz na krzywdy pamiętliwy 
Język ostry, słowo noże 
Lecz w nieszczęściu Ci pomoże 
Zawsze bardzo aktualne 
Są mu sprawy seksualne

Strzelec - (23.11-21 1 2 ) 
Towarzyski, optymista 
Radość żyda'oczywista 
Przyjadelski i życzliwy 
Umysł ma pogodny, żywy 
Gest i brak wyrachowania 
Przysparzają mu uznania

Z Koziorożcem doszło wielu 
Do upragnionego celu 
I zajmuje stanowiska 
Na czym społeczeństwo zyska 
Skrytość uczuć i wytrwałość 
Ambicja i opanowanie 
Ułatwiają mu zadanie

W odnik-(21.01-20.02) 
Entuzjasta, bystry, żywy 
Receptywny i ruchliwy 
Ma ambicje naukowe 
I dążenia wolnościowe 
Zmiany i urozmaicenie 
Stoją u Wodnika w cenie 
Niezależność i swoboda 
Szczęśda jego życiu doda

Rvbv-(21.02-20031  
Ryba często ma natchnienia 
Lubi w duszy snuć marzenia 
Przebywać w odosobnieniu 
Skromnie, cicho, nieco w cieniu 
Tu się widzi poświęcenie 
Brak energii, zniechęcenia 
Rzadko zrywy lub ambicja 
Ważna cecha - intuicja
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