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PROSZĘ O MAŁĄ, 
ZDROWĄ DZIEWCZYNKĘ...

Sonda redakcyjna

TO SĄ NAJCZĘŚCIEJ PRO
ŚCI LUDZIE, BEZ TYTUŁÓW . 
PROSZĄ, BY TO BYŁO MAŁE 
DZIECKO I OCZYWIŚCIE 
ZDROWE. 9 NA 10 PAR CHCE 
DZIEWCZYNKĘ...

Ośrodek Adopcyjny w Płocku 
istnieje przy Zarządzie W o
jewódzkim Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, skąd otrzymuje 
ogromną pomoc. Pogłoski o jakich
kolwiek zmianach, powodujących 
rozdzielenie placówek budzą uza
sadnione obawy mojej rozmówczy
ni - pani Anny Borkowskiej, psy
chologa, kierującego Ośrodkiem.
Chętnych do adopcji

jest w dalszym ciągu więcej, niż 
dzieci. W  naszym województwie 
mniej więcej sześciokrotnie. W  ciągu 
tego roku 27 niemowląt i małych 
dzieci znalazło nowe rodziny. Inaczej 
jest z rodzinami zastępczymi.Chęt- 
nych nie ma1 wielu. Zasadnicza różni
ca między adopcją a  przyjęciem do 
rodziny zastępczej polega na tym. że  
po przysposobieniu wszystko jest 
tak, jak w normalnej rodzinie. Wspól
ne nazwisko, prawa i obowiązki wyni
kające z posiadania dziecka.

W  rodzinach zastępczych dzieci 
zachowują swoje nazwisko, ich me
tryka nie ulega zmianie. Rodzice 
otrzymują pomoc finansową w wyso
kości 40%  średniej krajowej na dziec
ko. Najczęściej opiekunem jest ktoś z  
rodziny naturalnej- ciocia, dalsza 
krewna. Decydują się wychować 
dziecko, gdy naturalni rodzice mają 
ograniczoną władzę rodzicielską.Ale 
to nie powinni być tylko krewni.Tylko 
wtedy te pełne domy dziecka, w któ
rych większość dzieci nie kwalifikuje 
się do adopcji, mogłyby się opróżnić, 
gdyby instytucja rodzin zastępczych 
była bardziej rozbudowana. Wyma
gają one O GROM NEGO SERCA , 
GDYŻ TU NIE MA M OW Y O PEŁ
NEJ IMITACJI RODZINY.

Jak dostać dziecko?
Najprostsza sytuacja jest wów

czas, gdy matka rodzi i zostawia nie
mowlę w  szpitalu, podpisując odpo
wiednie dokumeny. Prawnie go się 
zrzeka. Zdarza się tak niezwykle 
rzadko, choć dla dziecka owo rozwią
zanie jest najlepsze. Na niemowlę 
jest kolejka oczekujących. Zanim za
zna sieroctwa, zanim będzie w stanie 
w świadomy sposób to odebrać, już 
ma rodziców, którzy się nim cieszą. 
Opóźnienia, które musi nadrobić są  
bliskie zeru.Ale takich przypadków 
zdarza się jeden, dwa rocznie.

Najczęściej jest tak, że dziec
ko po urodzeniu wraca do 
naturalnych rodziców, z re

guły jako 4  czy 5. Musi minąć wiele 
czasu, ileś sygnałów od sąsiadów i 
ludzi, wyczulonych na krzywdę 
dziecka, żeby sprawa trafiła do są
du. Niestety, ludzie nie są  ani tak 
wrażliwi, ani chętni do mieszania się 
w cudze sprawy. Nawet gdy dramat 
rozgrywa się za ścianą. Z  reguły do
piero wtedy, gdy dochodzi do po
wtarzających się drastycznych 
scen, następuje reakcja otocze-
n i a i j i ^

Fot. Stanisław Bąkiewicz

wszczęte postępowanie. Postępo
wanie sądowe musi się zakończyć, 
wyrok uprawomocnić, a  te wszy
stkie etapy"' trwają. 'Jest *to 
ewidentnie stracony przez dziec
ko, powodujący zahamowania w je
go rozwoju.Procedura pozbawiania 
władzy rodzicielskiej może trwać kilka 
miesięcy, ale i ponad rok i wtedy jest to 
prawdziwy koszmar dla dziecka.

Jak wykazały badania Instytutu 
Prognoz Rozwojowych każdy ty
dzień pobytu w Domu Małego Dzie
cka powoduje, że  jego fizyczne 
wskaźniki są  słabsze.Trzeba je jak 
najszybciej kierować do rodziny, 
aby miało większe szanse.

“ Wczoraj widziałam takie dzieci, 
które wreszcie trafiły do rodziny za
stępczej - opowiada Anna Borko
wska. Musiały być potwornie głod
ne, i  to przez długi czas, jeś li mają 
tak pokrzywione nóżki. Ja widzia
łam dzieci z  objawami krzywicy i  
zaręczam pani, że to nic w porów
naniu z  tym, co było tutaj. Tuż nad  
kostką nóżki są wygięte w silny łuk, 
wypchnięty do przodu. Nie można 
im  włożyć bucików ”.

dokończenie na str. 3

eęcEa m c  słotę o t - h e j m  m
Sklepy firmowe Cukrowni Borowiczki 

zapraszają
przy ul. Bielskiej 52

przy ui. Bielskiej • Targowisko Miejskie 
przy Pi. W. Witosa 1

CZEGO SPODZIEWAMY SIĘ 
W NOWYM ROKU?

W eszliśmy w nowy 1993 rok. Dla wielu z nas może on być 
czasem próby, tym bardziej, że nasze realia ekonomiczne nie 
wyglądają najlepiej. Na pytania o ocenę nadchodzącego roku, 
a także o szczególne wydarzenia w życiu zawodowym, czy 
prywatnym odpowiadali m ieszkańcy naszego województwa.

Józef Gutowski, radny z Rocka: W  ubiegłym roku przeżyłem dwa 
zawały serca, mam nadzieję, że w tym tego nie doświadczę. Tylko dzięki 
lekarzom, głównie dr. Molińskiemu udało mi się przeżyć. Jestem pechow
cem, ponieważ zaw ał miałem na stole chirurgicznym. Co do finansów, 
cieszę się, że będę mógł 18 kwietnia wyjechać na beatyfikację Siostry 
Faustyny do Watykanu. Będzie to moja pielgrzymka dziękczynna, podzię
kowanie za  odzyskane zdrowie. Sukcesem miasta będzie natomiast re
mont mostil im. J. Piłsudskiego na Wiśle, z  równoczesnym postawieniem 
mostu składanego na wysokości Borowiczek. Drogowcy układają już sobie 
harmonogram, wszystko będzie jak w zegarku.

Anonimowy rozmówca z Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo- 
Pszczelarskiej “Bzura” w Łęczycy: Jeżeli tak będzie dalej, to bomba, na 
której siedzimy, wybuchnie. Nie uważam jednak, aby strajki byty rozwiąza
niem. Ludzie są na skraju ubóstwa, ceny idą w górę o 50 procent, a  pensje 
stoją w miejscu. Kiedyś w okresie międzywojennym, a  także i po wojnie, 
drzwi nie zamykały się od żebraków. Tak będzie i teraz. W  życiu osobistym 
ani pracy zawodowej nie widzę zmian, karierę może robić ten, kto ukończył 
wyższą uczelnię.

Teodozja Gontarek, rencistka z Władysławowa k/Łącka: Oby ten rok
był lepszy, bo dotychczas mnie było bardzo ciężko. Jestem wdową i mam  
na utrzymaniu 98-letnią matkę, a  i sam a jestem bardzo chora. Pieniędzy 
mamy mało, ale dzisiaj wszystkim jest ciężko. Nie daj Boże, aby coś się 
wydarzyło, muszę się jednak liczyć z najgorszym. M am a jest w bardzo 
ciężkim stanie.

Ryszard Kijanowski, naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 
KWP w Rocku: Będzie to rok burzliwy, obfitujący w różne zmiany polityczno- 
gospodarcze, tak w kraju, jak i na świecie. Bez tego nie widzę możliwości 
wyjścia z impasu. Liczę na mądrość i rozwagę ludzi, no i dużo normalności. W  
moim życiu osobistym nie przewiduję nadzwyczajnych zmian.

Pracownica Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Kut
nie: Ten rok oceniam jako bardzo, bardzo niezadowalający, przykry, pro
wadzący donikąd w mojej sytuacji, z daleka patrząc bardzo smutny. W  
perspektywie nic szczególnego się nie wydarzy, ceny pójdą w górę, mąż 
nie pracuje, będzie ciężko. Syn nie ma “kuroniówki”, rodzinę na utrzyma
niu, jeżeli dostanie pracę, będę zadowolona. A jeżeli nie, będziemy musieli 
im pomóc, chociaż nam też się nie przelewa.

dokończenie na str. 5

Socjalistyczne prawo, 
kapitalistyczne realia

Zarysowana jest cała ściana. Szpary powiększają się z miesiąca na 
miesiąc - w niektóre wchodzi już cała dłoń. Ściana na strychu 
wyraźnie odchyla się na zewnątrz, stropy osuwają się w widoczny 

sposób. Gołym okiem można prześledzić, jak “pracuje” ściana, odkąd 
zburzono przylegający do niej bezpośrednio budynek. Od 8 lat, bez dodat
kowego wzmocnienia, wystawiona na działanie deszczu i wiatru niszczeje 
w przyspieszonym tempie.

W  kamienicy przy Kwiatka 16, bo o niej mowa, mieszkają rodziny z 
małymi dziećmi. W  części zagrożonej są dwa mieszkania na dwóch kolej
nych piętrach i strych. Narożne pokoje stoją puste od wielu miesięcy. 
Strach w nich przebywać. Remont ściany nie może już dłużej czekać, 
gdyż zdarzy się tak, jak w sąsiedztwie. Najpierw pęknięcia i zarysowa
nia, potem szpary, wreszcie któregoś dnia osunęły się stropy i za
miast pięter pozostała dziura.

Potrzeby przeprowadzenia remontu nikt nie kwestionuje. Ani lokatorzy, 
ani Urząd Rejonowy, który w stosownym piśmie z 1990 roku stwierdził 
osiadanie budynku, powstawanie pęknięć pionowych i nakazał wymianę 
ściany szczytowej. Problem leży gdzie indziej i sprowadzić go można do 
różnicy zdań na linii właściciel prywatnej posesji - Urząd Miasta.

Mimo, że kamienica należy do osoby prywatnej, obowiązują decyzje o 
zasiedleniu z Urzędu Miasta. Skoro tak, to na okres niezbędnego remontu 
urząd powinien zapewnić mieszkania zastępcze. Ale czasy się zmieniły i 
urzędnicy wytropili, że państwo Ż. są  współwłaścicielami innego budynku. 
Konkretnie wielomieszkaniowej kamienicy przy ul. Kolegialnej 8.

W  czasie, gdy rozgrywała się pierwsza runda rozmów na papierze, tj. w  
końcu 1990 r. we wspomnianej wyżej kamienicy zwalniane były pomiesz
czenia o łącznej powierzchni 179 m. kw. po Lidze Kobiet. Urząd Miasta 
odparł więc na prośbę o lokal zastępczy , że “pan Ź. winien dobrowolnie 
przeprowadzić się do tego budynku” zgodnie z artykułem takim a takim, 
gdyż urząd “nie posiada żadnych podstaw prawnych do przekwaterowania 
wyżej wymienionego”. Skoro nie było żadnych podstaw prawnych, pan Z. 
pozostał na Kwiatka a  wolne pomieszczenia zostały wynajęte. Zaważył, co 
me ulega żadnych wątpliwości rachunek ekonomiczny - za lokal na Kwiat
ka czynsz wynosi obecnie ok. 60 tys. zł, za  wynajęcie czynsz “leci” w  
milionach.

Administratorka posesji przy ul. Kwiatka 16, pani Wanda Panek - Ja
niec zwróciła się wtedy z desperacką prośbą do prezydenta:

“Proszę o cofnięcie decyzji panu Ż.na lokal (...), gdyż pomimo (...) 
zaleceń, lokal przy ul. Kolegialnej 8  wynajął prywatnie, a sam w dalszym  
ciągu zajmuje mieszkanie przy Kwiatka 16 uniemożliwiając remont.(...)
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SPRZEDAŻ FARB I LAKIERÓW 
SAMOCHODOWYCH

produkcji zachodniej - SIKENS 
Komputerowe dobieranie
Kutno, ul. Długosza 5, tel. 473-50 

wgodz. 9 ,00-16 ,00
K-11/93

A



W. Kutnie

DROŻSZA KOMUNIKACJA MIEJSKA
Zgodnie z grudniową uchwałą 

Rady Miasta od 1 stycznia bilet au
tobusowy w Kutnie kosztuje 2.600  
złotych (ulgowy -1 3 0 0 ) a pasażero
wie, którzy chcą kupić bilet u kie
rowcy muszą dopłacić dodatkowo 
400 złotych za bilet normalny i 200  
złotych za ulgowy. Bilety miesięcz

ne pracownicze na jedną linię ko
sztują obecnie 75 tysięcy, szkolne - 
37,5 tys. zł. Za bilet miesięczny 
ogólnodostępny w strefie miejskiej 
zapłacić trzeba 120 (imienny) albo 
150 (na okaziciela) tysięcy złotych.

Odpowiednio wzrosły też ceny 
komunikacji podmiejskiej. Bilet nor

malny kosztuje 5.200 złotych (z 
800-złotową dopłatą jeśli nabywa
my go u Kierowcy), a bilet miesięcz
ny pracowniczy - 150 tys., zaś 
szkolny 75 tysięcy złotych. Jazda 
bez biletu kosztuje w Kutnie od 1 
stycznia 200 tysięcy złotych.

(e)

Więcej bezdomnych... psów?
Rada Miejska w Kutnie uchwaliła podatek za posiadanie psa. I jak się 

okazuje, nie jest to wcale “psi” grosz.
Podatek w 1993 r. od pierwszego psa i każdego następnego ma wyno

sić po 80 tys. zł. Owego podatku nie będzie się pobierać:
- za psy będące pomocą dla osób kalekich
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospo

darstw rolnych - po jednym na każde gospodarstwo, utrzymywanych w  
celu pilnowania stad na pastwiskach - bez względu na liczbę.

Poza tym posiadacze psów będący emerytami lub rencistami prowadzący
mi samodzielne gospodarstwo domowe, opłacają podatek od jednego psa na 
gospodarstwo domowe w wysokości połowy wyżej określonej stawki.

Każdy posiadacz psa, czy psów jest zobowiązany bez wezwania uiścić 
podatek do 31 marca każdego roku w jednostkach organizacyjnych pro
wadzących rejestrację psów.

Projekt tej uchwały został nieśmiało poddany pod dyskusję na łamach 
kutnowskich Informacji Samorządowych. Ciekawe, jakim głosem odezwa
łyby się pieski gdyby umiały mówić, a które już w tej chwili nagminnie są  
pozostawiane swojemu psiemu losowi, nie tylko w Kutnie.

DOP

Holendrzy inwestują
Autoryzowany przedstawiciel 

Volvo Truck Corporation - firma Nij- 
hof Wassink zakupiła od miasta 4  
hektary gruntu przy ul. Sklęczko- 
wskiej, na którym zamierza wybu
dować nowoczesną stację obsługi 
samochodów ciężarowych wraz z 
magazynami, bazą transportową i 
parkingami. Rozpoczęcie budowy 
planowane jest na wiosnę br.

Warto przypomnieć, że  od 
ponad roku Nijhof Wassink prowa
dzi w Kutnie serwis i sprzedaż sa
mochodów ciężarowych. W  wybu
dowanym w roku ubiegłym warszta
cie na terenie RDP firma zatrudnia 
30 kutnian. Nowa inwestycja stwo
rzy nowe miejsca pracy w tym mie
ście, w którym bezrobocie osiągnę
ło poważne rozmiary. (e)

Blisko dwudziestostopniowy mróz 
sprawił, iż w pierwszą niedzielę roku 
na giełdę przy ulicy Bielskiej wjechało 
zaledwie 160 pojazdów. Reszta za
pewne nie zapaliła.

Spory rozrzut cenowy dał się za
uważyć wśród “maluchów”. 
Zapowiedź podwyżki cen aut, produ
kowanych w FSM, zrobiła swoje.

Z głośników giełdowych słychać by
ło apele wspierające Wielką Świąte
czną Orkiestrę Pomocy Jerzego 
Owsiaka. “Sie ma” nie bał się mrozu.

A oto ceny: Fiat 126p rocznik 92 - 
od 47 do 50 min; 91 - od 40 do 45 
min; 90 - od 35 do 39 min; 89 - od 30 
do 33 min; 88 - od 25 do 29 min; 87 - 
od 20 do 25 min; 86 - od 17 do 19 
min; 85 -od 15 do 17 min; 84 - od 13 
do 15 min.

Polonez rocznik 92 - od 68 (1.5) 
do 80 (1.6) min; 90 - 50 min; 88 - 45  
min; 83 - 20 min.

FSO rocznik 86 - od 22 do 28 min,
Cinquecento 700 rocznik 92 - 94 

min.

Łada 2107 rocznik 88 - 52 min; Sa
mara rocznik 90 - 72 min. Zaporożec 
Tawria rocznik 92 - 62 min.

Skoda Favorit rocznik 91 - od 84 do 
85 min.

Opel Vectra 1.6 rocznik 92 - 190 
min, Vectra 1.7 rocznik 91 - 200 min; 
Kadet rocznik 86 - 84 min; Kadet 
Combo rocznik 86 - 72 min.

Toyota Carina rocznik 85 - 75 min; 
Corolla rocznik 9 2 -1 9 5  min. Hyundai 
Pony rocznik 91 -1 2 0  min.

VW Golf rocznik 88 - 98 min; 87 - 
94 min; 9 0 -1 3 0  min; Jetta rocznik 87 
-11 0  min.
, Renault 21 rocznik 87 - 79 min; 19 
rocznik 8 9 -1 2 5  min; 9 rocznik 83 - 48 
min.

Ford Sierra rocznik 85 - 78 min; 84 
- 65 min; Grenada rocznik 8 1 - 3 2  
min; Taurus rocznik 86 - 95 min; Tem
po rocznik 88 -1 2 0  ale i 140 min.

Volvo 340 rocznik 84 - 69 min; 83 - 
46 min.

BMW 525 rocznik 87 - 95 min.
Fiat Ritmo rocznik 82 - 26 min; 81 - 

25 min.
Audi 100 rocznik 86 - 72 min.
Talbot rocznik 81 - 28 min.
Citroen Visa rocznik 84 - 40 min.
Peugeot 309 rocznik 87 - 97 min.
Skoda 105L rocznik 84 - £6 min; 

81 - 24  min.
Wartburg rocznik 86 - 20 min.

(AJ)

DYŻURY
RADNYCH PC

Wychodząc naprzeciw postulatom i 
oczekiwaniom mieszkańców Płocka 
Klub Radnych Porozumienia Centrum 
Rady Miasta Płocka zawiadamia, iż z 
dniem 15 grudnia br. uruchomiony zo
stał codzienny dyżur radnych w godz. 
11.00-16.00 w Biurze PC przy ul. Koby
lińskiego 13. Oczekują oni informacji o 
problemach związanych z funkcjonowa
niem naszego miasta, przyjmują inter
wencje w tych sprawach.

Nowe opłaty 
za usługi opiekńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płocku, ul. 3-go Maja 18 podaje do 
wiadomości, że na podstawie Uchwały 
Rady Miasta Płocka Nr 336/XXXVII/92 z 
dnia 15 grudnia 1992 roku - z dniem 1 
stycznia 1993 roku wprowadza się nowe 
zasady sdpłątności za usługi opiekuń
cze, świadczone przez:

- Polski Czerwony Krzyż - Płock, ul. 
Hermana 1/17 - punkt I,

- Polski Czerwony Krzyż - Płock, ul. 
Królewiecka 4 - punkt II,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej 
- Płock, ul. Bielska 19

- Spółka Cywilna “Amigo" - Płock, ul. 
Kościuszki 1.

Tabele odpłatności do wglądu w wy
mienionych punktach opieki.

KBONIKA POLICYJNA ^
Skradziono
samochody

W  przedostatnią noc starego ro
ku zginęły z niestrzeżonych parkin
gów w Płocku dwa samochody. Z  
ul. Szarych Szeregów skradziono 
Fiata 125p, nr rej. PLH 4296, nale
żący do Bogdana M., a  z  parkingu 
przy ul. Mickiewicza samochód 
marki Volvo 343, nr rej. PŁK 7435, 
stanowiący własność Krzysztofa D.

Znaleziono zwłoki

przewieziono do szpitala. Na  
szczęście jego życiu nie zagraża  
niebezpieczeństwo. Dochodzenie 
w tej sprawie prowadzi KRP w 
Płocku.

W  ostatni dzień starego roku 
znaleziono w mieszkaniu przy ul. 
Sienkiewicza w Płocku zwłoki wła
ściciela, Zbigniewa K. Ustalenia po
licji i oględziny lekarskie wykluczyły 
udział osób trzecich w zajściu.

Ugodzony nożem
W  jednym z mieszkań przy ul. 

Rybaki w Płocku, podczas noworo
cznej libacji alkoholowej doszło do 
awantury. Jeden z uczestników im
prezy ugodził nożem w brzuch 33- 
letniego Krzysztofa B., którego

Śmiertelne pobicie
W  dniu 2 stycznia br. w domu 

jednorodzinnym w Sierpcu znale
ziono zwłoki 67-letniego Zygmunta 
D. Liczne obrażenia na ciele denata 
wskazują, że prawdopodobną przy
czyną zgonu było pobicie. Postępo
wanie pod nadzorem KW P w Płoc
ku prowadzi KRP Sierpc.

Wybuch pieca
W  Zakładzie Mechaniki Pojazdo

wej przy ul. Konopnickiej w Płocku 
doszło 4  stycznia do wybuchu pie
ca centralnego ogrzewania. Obra
żeń ciała w postaci poparzeń II sto
pnia doznał przypadkowo znajdują
cy się tam Grzegorz K.

Przechodził

może mówić 49-letni mieszkaniec 
Łęczycy, Kazimierz W., który 5 sty
cznia został poszkodowany w wy
padku drogowym na ul. Dworcowej 
w Łęczycy. Kierujący wtedy Fiatem 
125p 19-letni Jacek S. nie zacho
wał należytej ostrożności przy wy
jeżdżaniu z bramy ZSZ i uderzył w  
prawy bok samochodu dostawcze
go Volkswagen, prowadzonego 
przez 49-letniego Zdzisława M. 
Przechodzący akurat przez jezdnię 
Kazimierz W. znalazł się nagle mię
dzy samochodami. Upadek spowo
dował u niego stłuczenie kości ogo
nowej, wiadomo, jak bolesne. Po 
udzieleniu pierwszej pomocy został 
odwieziony do domu.

Milionowy łup
Aż 21.650.000 złotych oraz złote 

kolczyki w kształcie plecionych ko
szyczków straciła mieszkanka Pło
cka, Grażyna W. W  dniu 5 stycznia 
na targowisku miejskim przy ul. Ko
bylińskiego nieznany sprawca 
skradł z jej torebki portmonetkę. 
Postępowanie w tej sprawie prowa
dzi KRP w Płocku.

przez jezdnię
O pechu, ale także o szczęściu
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Wybiegł na jezdnię
Na prostym odcinku drogi w Da

szynie, 5 stycznia, kierujący samo
chodem ciężarowym Mercedes 40- 
letni Jerzy J. wykonywał manewr 
omijania grupy szarpiących się mię
dzy sobą na jezdni pieszych. Pe
chowo, niestety, potrącił bowiem 
jednego z nich, gdy nagle wbiegł on 
wprost pod nadjeżdżający pojazd. 
Poszkodowanego Ryszarda M. ze  
złamaniem kończyn dolnych, ura
zem głowy i innymi obrażeniami od
wieziono do szpitala.

(kaz)
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Dyrektor Muzeum Mazowieckiego Tadeusz Zaremba wita przybyłych na 
spotkanie gości Fot. St. Bąkiewicz

Noworoczne spotkanie 
na Zamku

Biskup Płocki, W ojew oda i przew odniczący Sejmiku S am orządow e
go zaprosili 5 bm. przedstawicieli polityki, kultury, przem ysłu i biznesu  
do sali barokowej Zam ku Książąt M azowieckich na noworoczne spot
kanie przy lam pce szam pana.

- Tak dhjgo P o lacy n ie m ie li w łasnego państwa, że  czasam i zda je  
się, że  zapom nieliśm y, że  państw o je s t dobrem  najwyższym, którego  
trzeba strzec, bron ić i, we w łasnym  interesie, dla n iego p racow ać - 
mówił ks. biskup Zygmunt Kamiński. Życzę Wam, aby  w szyscy oby
watele w  III R zeczypospolite j czu li s ię  dowartościowani, byśm y w  
now ym  roku poczu li s ię  wolniejsi, lepsi, szczęśliwsi. Życzę dobrych s ił 
i  czerstwego zdrowia.

W ojew oda płocki Jerzy Wawszczak w swoich życzeniach naw iązał 
do udanej akcji W ielkiej Orkiestry Św iątecznej Pomocy. - M ieliśm y  
okazję przekonać się  - mówił -że  g d y  je s t ja sno  w ytyczony ce l i  wiara 
w sukces, to ten ce l wcale n ie je s t tak i trudny do osiągnięcia i  m usi 
nastąpić. P rzekonaliśm y się ja k ie  s iły  drzem ią w  naszym  społeczeń
stw ie, szczególn ie  w  m łodsze j je g o  części, dla p rzyszłości które j p ra 
cujemy. Trzeba tylko te s iły  rozbudzić. Tego życzę n a ~  wszystkim.

- D o tych życzeń dołączyłbym  jeszcze  życzenie doore j w spó łp racy- 
kontynuował noworoczny toast przew odniczący Sejmiku Sam orządo
wego Jakub Chmielewski. M ieliśm y n ie jednokrotn ie okazję przeko
nać się, że  tam  gdzie  je s t dobra wola, dobra współpraca, n ie m a  
prob lem ów  nie do rozw iązania.

G ospodarze spotkania prosili o przekazanie tych życzeń wszystkim  
m ieszkańcom  w ojew ództw a, co niniejszym czynimy.

(jas)

Polonusi w  Płocku
Przed świętami Płock gościł dwie delegacje ze Stanów  Zjednoczo

nych. W iceprezydent polsko-am erykańskiego funduszu przedsiębior
czości - Barbara Lundberg przyjechała by poznać możliwości rozsze
rzenia działalności funduszu (funkcjonującego dotychczas tylko w  woj. 
stołecznym ) na woj. płockie. W  rozm owach wstępnych uczestniczył 
senator Andrzej Celiński, w ojew oda płocki Jerzy Wawszczak i grupa 
prywatnych przedsiębiorców. W yjaśniono sobie jed ną podstaw ow ą  
kwestę; fundusz nie rozdaje pieniędzy lecz w spom aga tylko inwesty
cje rozwojowe. Listę takich propozycji inwestycyjnych płockie środowi
sko przygotować m a na następne, konkretniejsze już spotkanie.

Drugim gościem był prezes Kongresu Polonii Am erykańskiej - Ed
ward Moskal, który przywiózł św iąteczne paczki dzieciom  z  Domu  
Pomocy Społecznej przy ul. G agarina w  Płocku. Dzieci zrew anżow ały  
się gościom w łasnoręcznie wykonanym i serwetkam i. N iewykluczone, 
że placówkę tę Polonia am erykańska obejm ie patronatem .

(e)

Pomóżmy Piotrusiowi
P IO T R U Ś  G Ł U C H O W S K I z  Kutna, który 1 lutego ukończy 2  lata, 

choruje na przew lekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B.
Dotychczasow e leczenie było nieskuteczne. Lekarz z  Centrum  

Zdrow ia D ziecka uw aża za  n iezbędne zastosow anie interferonu, bę
dącego skutecznym  lekiem  w  zw alczaniu zapaleń  wątroby typu B. 
Leczenie polega na podawaniu interferonu 3 razy w  tygodniu po 3 -3 .5  
min IU, przez 2  tygodnie w  warunkach szpitalnych, a  następnie przez  
około 4 -5  m iesięcy w  domu dziecka.

Przypuszczalny koszt leczenia Piotrusia wyniesie ok. 25  min zł. 
Poniew aż ani C Z D  ani M Z iO S  nie dysponują funduszam i, w ystarcza
jącym i na zakup leku, zw racam y się z  prośbą o udzielenie pomocy 
finansowej rodzicom celem  zakupu leku. P ieniądze prosimy kierować 
na konto:

Apteka “Przy CZD”
mgr C zesław a Pruska PBK V III O M  W arszaw a 3 7 0 0 2 8 -8 0 6 3 0 9 -1 3 6
z dopiskiem; na leczenie PIOTRA GŁUCHOWSKIEGO
Z  chwilą przelania pieniędzy prosimy o kontakt telefoniczny nr 15  

12 55  w  W arszaw ie.

Pani Agnieszce i Piotrowi Świderskim 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

MATKI-TEŚCIOWEJ
składają współpracownicy z Pracowni RTG 

ZOZ Kutno
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Agata MłynarsKa i Jerzy Owsiak szaleli z radości przez całą niedzielę

MŁODZIEŻ URATOWAŁA 
WIELKĄ ORKIESTRĘ

Fot. RAI

3 stycznia w całym kraju królowała 
akcja rozpoczęta rok temu przez Je
rzego Owsiaka - Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Przez cały 
dzień w 60 miastach odbywały się 
koncerty rockowe i zbierane były pie
niądze na pomoc dla dzieci z  wro
dzonymi wadami serca.

Każdego roku w naszym kraju ro
dzi się około 6 tysięcy takich chorych 
dzieci. Z  tej wielkiej liczby lekarze 
mogą pomóc około 800, bo tylko na 
tyle operacji wystarcza pieniędzy z 
budżetu. Pozostałe maluchy nie mia
ły żadnych szans na dalsze normal
ne życie w społeczeństwie. Jedna 
operacja kosztuje około 40 min zł i 
stąd pomysł Owsiaka, aby młodzież 
pomogła w gromadzeniu pieniędzy.^ 
Do akcji włączyli sę również muzycy 
rockowi, którzy jeździli z koncertami 
po kraju, występując bezpłatnie, a  
cały dochód przekazywany był na 
akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Po roku udało się zebrać pół 
miliarda złotych i uratować 10 dziecia
ków. Były one zresztą pokazywane w 
telewizji w autorskiej audycji Owsiaka 
“Róbta co chceta”. Cały czas powta
rzano, że to dzięki ludziom, którzy nie 
są obojętni na los innych.

Wielki finał wyznaczono na 3 sty
cznia. Z  całego kraju docierały wcześ
niej nie tylko pieniądze, ale również 
wiadomości o tym, że organizowane 
są koncerty, z których dochód zosta
nie przeznaczony na akcję.

Płock również włączył się do Wiel
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
stało się to za sprawą 10-osobowej 
grupy młodzieży z III LO, Jagiellonki i 
ZSZ nr 2 czyli Elektryczniaka. Rozpo
częli oni od szukania sponsorow kon
certu, który organizowali. Niestety 
okazało się, że w Płocku niewiele jest 
osób, które utożsamiały się z wielką 
ogólnonarodową akcją. I mowa tu nie 
tylko o ewentualnych sponsorach, 
ale także o tych, których pomoc była 
konieczna przy organizowaniu kon
certu.

Mógł się on odbyć tylko dzięki 
temu, że dyrekcja III LO pozwoli 
im korzystać z pieczęci Samorządi 
Uczniowskiego. W  innej sytuacji nii 
udałoby się nic załatwić. Kiedy w pro
gramie II telewizji wypowiadali si< 
organizatorzy z  innch miast, kii 
prezydenci czy burmistrzowie wynaj 
mowali bezpłatnie salę z obsługą, na
głośnienie i jeszcze sami dorzucali 
coś do worka, to łzy kręciły się 
oczach. W  Płocku było zupełnie ina
czej.

Koszty płockiego koncertu wynl 
sły 15,5 min zł. Z  tej sumy 8 mln| 
pochłonęło wynajęcie sali kim 
Przedwiośnie /5  min + 3 min kaucji/,] 
do tego trzeba dodać nagłośnienie, 
obsługę i wiele innych kosztów, bo] 
był on potraktowany jak impreza do-] 
chodowa a nie charytatywna.

W  koncercie grało za darmo 13] 
kapel, oprócz płockich były także ze
społy z Częstochowy i Włocławka, 
prezentując muzykę od reagge doj 
metalu. Organizatorzy starali się wy-! 
brać te najciekawsze grupy, aby mło
dzież mogła posłuchać bardzo różnej 
muzyki. I tak jak całkowicie zawiedli 
dorośli, tak nie zawiodła młodzież. 
Już pół godziny przed koncertem za
brakło biletów. Wiele osób czekało 
przed kinem, ale niestety nie zostali 
oni wpuszczeni. Trudno się jednak 
dziwić. Sprzedano 600 biletów po 30 
tys. zł i uzyskane pieniądze przeka
zane zostały na akcję Owsiaka. Jak 
ma się ta suma do pieniędzy zebra
nych w całym kraju, ponad 7 mld zł, 
nie trzeba chyba pisać. Nie ma rów
nież porównania atmosfery jaka pa
nowała tego dnia w innych miastach i 
w Płocku. Zaintereswanie było nie
wielki, a szkoda.

Obok młodzieży fundusz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wsparli: MZRiP 10 min zł, Best SA 1 
min zł, Lucjan Duda 500 tys. zł, hur
townia Lampa 1 min zł, sklep sporto
wy z ul. Tumskiej 500 tys. zł.

/jol J

PROSZĘ O MAŁĄ, 
ZDROWĄ DZIEWCZYNKĘ..

(C

dokończenie ze str. 1

Z  raportów pielęgniarek środowiskowych dowiaduję 
się więcej o tych chłopcach. Obraz jest dramatyczny. 
Dzieci, zanim trafiły do Domu Małego Dziecka nagie 
leżały w łóżeczkach, nie - w barłogach, zasiusia- 
nych i sztywnych od odchodów. One nie miały od
parzeń, miały żywe rany na ciele. Musiało dojść aż 
do takiego stanu, żeby zabrano je z “rodzinnych” do
mów.

Adaś i Kuba trafili do Domu Małego Dziecka prakty
cznie w urodziny - jeden kończył 2, drugi 3 latka.Rok 
ma 365 dni, nietrudno sobie wyobrazić, co prze
szli...Byli 7 i 8 dzieckiem w rodzinie, najstarsze ma 12 
lat. Mamusia zostawiała je w domu na wiele godzin, 
lubiła wypić, słowem - klasyczny przykład. Jest pozba
wiona władzy rodzicielskiej nad wszystkimi swoimi 
dziećmi, poza zdaje się, ostatnim, które właśnie zdąży
ła  urodzić.

Jeden z chłopców ma dziurę w błonie bębenkowej. 
Lekarz daje mu niewielkie szanse - może się zarośnie. 
Jego 6-letnia siostra jest już głucha na skutek za
niedbań. Nikt w kraju nie chce je] wziąć...

Dla chłopców znaleziono rodziców, co wcale nie 
było takie proste.

Cisi bohaterowie.
Najczęściej kandydaci adopcyjni chcą jak najmniej

sze dziecko. To zrozumiałe. Oni C H C Ą  NAŚLADO
W AĆ RO DZICIELSTW O. Chcą uwierzyć, że ten mały 
człowieczek jest naprawdę ich. Trudno podjąć taką de
cyzję, gdy dziecko jest większe...

Jacy są rodzice adopcyjni? “Najrzadziej wywodzą 
się z inteligencji -stwierdza moja rozmówczyni - Może 
u tych wykształconych ludzi zbyt silne jest pragnienie, 
by dziecko kontynuowało tradycję? Dziecko musi speł
niać ich oczekiwania. M a być świetne, dobre, powinno 
zostać jak ojciec - lekarzem , jak matka - nauczycielką. 
A z takiego - wiadomo, co wyrośnie? Może boją się, że 
gdy plany, które z nim w iążą zawiodą, nie będą umieli 
go kochać? TYLKO ZA TO , ZE PO PROSTU JEST?”.

Pracownicy Ośrodków Adopcyjnych ogromnym 
szacunkiem darzą tzw prostych ludzi. W idzą u nich 
miłość bezwarunkową. Legitymują się najczęściej wy
kształceniem podstawowym, średnim. Nie chcą robić 
karier zawodowych i zdobywać tytułów. Przychodzą z 
nieśmiałym życzeniem Żeby to było małe dziecko. 9 na 
10 par chce dziewczynkę. To jest zastanawiające, 
gdyż zazwyczaj słyszy się o pragnieniu posiadania sy
na. Marzenie ojców, którzy potem wariują na punkcie 
córek. Oni chcą dziewczynkę, gdyż wyobrażają sobie, 
że z nią jest mniej problemów. A może boją się chłopię
cej agresji? A może chodzi jeszcze o coś innego?. Ci 
ludzie są straszliwie głodni miłości i uważają, że dziew
czynki będą bardziej skore do okazywania uczuć.

Na razie nie myślą o tym, że to dziecko nie zawsze  
będzie się rzucać na szyję. Że będą przechodzić przez 
różne etapy, kiedy mała zacznie próbować, na ile mo
że sobie pozwolić. Ona też zachłystuje się wolnością, 
jak wypuszczony za bramę więzień. Nie myślą na razie 
o tym, że nieuniknione są sprzeczki, podczas których 
padają gorzkie słowa. Że dziecko może doprowadzić 
do furii i czy wybaczą tak łatwo, jak się wybacza “swo
jem u’?

Znaleźli rodziców
Ci dwaj chłopcy,- mówi pani Anna - których wczoraj 

widziałam takich szczęśliwych... A ż  się w głowie nie 
mieści. To trudno opisać słowami...Spróbuję.

Poznałam ich w Domu Małego Dziecka w marcu. 
Stali na tych swoich wykrzywionych nóżkach. Były pro
blemy z  założeniem bucików. Musieli przejść piekło.

Wczoraj wróciłam z poznańskiego, umieściliśmy ich u 
rodziców zastępczych. Nie mogłam ich poznać, tak się 
zmienili. A minęły zaledwie 4 miesiące...

Rodzice...cudowni. Mają wciąż jeszcze dzieci na 
umowie preadopcyjnej. Ostatnia sprawa sądowa znów  
zakończyła się odroczeniem, bo jeszcze jeden wyrok z  
jednego sądu musi się uprawomocnić, gdyż po drodze 
wynikły koszmarne korowody. .1 oni wyszli spokojni z  
sądu., choć ja  dostałabym furii. Przecież ich sytuacja 
matenalna wcale nie jes t dobra. W tym momencie, gdy 
nie zakończone są formalności sądowe, im nie przy
sługują żadne zwolnienia na dziecko, zasiłki, urlop wy
chowawczy, nic. Ta kobieta z  zażenowaniem , spusz
czając głowę, powiedziała w sądzie, że jes t na zwol
nieniu. I wszyscy wiedzieli, że to je s t lewe zwolnienie, 
bo ona MUSI OPIEKOWAĆ SIĘ DZIEĆMI, GDYŻ NIE  
MOŻE ICH ZAPISAĆ DO PRZEDSZKOLA. Nie może 
wziąć na nie zwolnienia, pomimo, że chorowali a jeden  
leżał w szpitalu. Podjęli się leczenia dzieci na własny 
przecież koszt. Musieli z  nimi chodzić do przychodni, 
szpitala, a one wciąż jeszcze posiadają książeczki 
zdrowia na swoje nazwisko. A więc za każdym razem  
było przełamywanie nie tyle ich oporu emoconalnego, 
ale jakie jś bariery biurokratycznej. Więc czy może być 
inne słowo, niż podziw? TO SĄ PIĘKNI LUDZIE. Wy
rzekają się tylu rzeczy, które ja  zauważam, a dla nich 
to naturalne. Oni dostali więcej..

Przesiedzieliśmy do 2  w  nocy. Ciekawiło mnie 
wszystko, co m ieli do powiedzenia o dzieciach, a oni 
chętnie opowiadali. Na początku bawiły się najczęściej 
w dzidziusia, który płacze i  mamę, która wycho
dzi J u ż  przestali. Dla nich teraz matka, wychodząca z 
domu nie łączy się ze strachem. Wiedzą, że idzie do 
sklepu, kupi coś smacznego i zaraz do nich wróci. 
Tego musieli się nauczyć. Zajęło im to 3 miesiące...

Te zaniedbane wcześniej dzieci o ubogim słownic
twie zdradzają takie przejawy orientacji,jakie trudno 
sobie wyobrazić. Jest to ponadnaturalne w stosunku 
do etapu rozwoju, na którym się znajdują. Jeśli ktoś ma 
przyjść do placówki zobaczyć dzieci, czekające na ad
opcję, uprzedza je  s ię : “Ktoś przjdzie cię odwiedzić”. I 
te 2, 3- letnie maluchy wieczorem tak ze sobą rozma
wiają: U ciebie to byli, ciekawe, kiedy przyjdą do m- 
nie.One doskonale wiedzą o co chodzi...

Nieświadoma zależności, jakie stąd wynikają, ma
ma Kuby i  Adasia powiedziała któregoś dnia: Jutro 
przyjdzie do was gość. Chodziło o rutynową wizytę 
kutarora sądowego. Jeden z  chłopców zareagował je 
szcze tego wieczoru 40 stopniową gorączką. Kiedy 
kilka dni później tymi samymi słowami zapowiedziała 
wizytę pielęgniarki środowiskowej - chłopiec dostał sil
nych wymiotów. Dopiero wtedy zrozumiała, że “gość 
do ciebie” odebrany zosta ł jako zagrożenie, przeciwko 
któremu zbuntowało się całe ciało. Jak silny musiał 
drzemać w nim lęk...Co się dzieje w psychice dzieci, 
pozbawionych “tylko” miłości...

Ciągle czekają
Pani Anna zwraca uwagę na to, że dzieci z Domów  

Dziecka wyglądają inaczej. Nie dlatego, że są zabie
dzone, wręcz przeciwnie. Na ogół są bardzo dobrze 
odżywione. S ą  grubsze i pełniejsze na twarzy, niż dzie
ci chowane w normalnych rodzinach. Dlaczego? Dla 
nich od małego butelka jest namiastką kontaktu. Nie 
mają ciepłej , matczynej ręki, więc przytulają butlę. 
Jedzeniem tłumią niepokój...

A dlaczego wyglądają inaczej? Poważniej, bez tych 
typowych, miękkich zaokrągleń policzków?. Bo ich 
mięśnie są napięte. Tak jak u człowieka, który czegoś 
się boi, na coś czeka.. A O NO  CIĄGLE CZEKA...

Małgorzata Białecka

Cienki” budżet - 
w gminie Łęczyca

Na co wystarczy w tym roku pie
niędzy, a  na co na pewno zabrak
nie? - zapytaliśmy wójta gminy Łę
czyca, ANDRZEJA W DOW IAKA.

“Na wszystko zabraknie, jak 
wszędzie” - odparł w pierwszej 
chwili. Potrzeby są dużo większe, a 
budżet - mniejszy relatywnie od 
uchwalonego rok temu. Wówczas 
wynosił on 6 mld zł w pierwszej 
wersji, a  potem był powiększany. 
Tegoroczny wynosi 10,5 mld zł.

“Będziemy realizować prioryteto
we zadanie - zaopatrzenie wsi w  
wodę. Niestety, budżet centralny 
dociąża samorządy w tym zakresie. 
Pieniądze, które w gminie mogłyby 
pójść na inne inwestycje idą głów
nie na te cele: wodociągi i budowa 
stacji hydroforowych. Dalej na drogi 
i gaz - gdyż mamy możliwość po
ciągnąć gaz przewodowy do Łęczy
cy. Gdyby były pieniądze, myśleli
byśmy o gazyfikacji wsi. Tak - musi
my zainwestować ok. 1 mld zł w 
powiększenie średnicy rur kładzio
nych w Łęczycy, żeby w przyszłości 
nie zamknąć sobie drogi na wieś”.

(mab)
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MORD DEMOKRACJI
“Krzyż mieliście na piersiach, a browning w kieszeni,
Z  Bogiem byli w sojuszu, a  z mordercą w pakcie"...

Julian T\iwim
“Dzień 9 grudnia 1922 roku pozostanie na wieki smutnym faktem 

pohańbienia narodu polskiego. Wbrew bardzo znacznej większości 
głosów polskich, żydzi i przedstawiciele mniejszości narodowej po
zwolili sobie swymi głosami narzucić Polsce prezydenta i tym samym 
mają zamiar wielki wpływ wywrzeć na politykę naszego kraju (...) być 
albo nie być, Polska czy Judea?” - donosił endecki “Dziennik Płocki” 
o wyborze pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej - GABRIELA 
NARUTOWICZA. Wybrany w całym majestacie konstytucyjnego pra
wa, większością Sejmu, zginął z rąk człowieka, za którym stała polska 
prawica. Historia Polski nie zanotowała do tego momentu faktu zabój
stwa głowy państwa. Prasa reakcyjna otoczyła mordercę prezydenta 
nimbem męczeństwa, a jednocześnie gdy wyrok sądu za zbrodniarzu 
został wykonany, kanonizowała go niemal na świętego. Podczas po
grzebu Eligiusza Niewiadomskiego - zabójcy prezydenta, na cmenta
rzu zgromadziło się kilka tysięcy osób.

Któż to solidaryzował się z mordem zgromadził się spory tłum. Wychodzą-
politycznym? Antypaństwowe demon
stracje urządzali ci, którzy poczytywali 
się za obóz narodowy i chrześcijański. 
Tak było przez kolejne tygodnie i mie
siące po pogrzebie. Pielgrzymki na 
grób, kwiaty, warty kombatantów lub 
młodzieży, śpiewy manifestacyjne. De
monstracje przeniosły się i do świątyń, 
gdzie masowo zamawiano msze ża
łobne za pamięć Niewiadomskiego. 
Kaznodzieje sławili osobę i czyn zabój
cy w słowach tak nieodpowiedzialnych, 
że Episkopat musiał wreszcie wydać 
zakaz tego rodzaju nabożeństw.

Gabriel Narutowicz urodził się 
17 marca na Żmudzi w roku 
1865. Po ukończeniu gi

mnazjum rozpoczął studia w Pe
tersburgu. Kiepski stan zdrowia nie 
pozwolił mu na ich kontynuację, 
stąd też udał się do Zurychu na tam
tejszą politechnikę. Narutowicz w  
Szwajcarii spędził ponad 30 lat. 
Projektował i budował tam wiele 
elektrowni wodnych, także we Wło
szech i Hiszpanii. W  czasie I wojny 
światowej prowadzi aktywną dzia
łalność w celu niesienia pomocy 
ludności polskiej przebywającej na 
emigracji w Szwajcarii.

W  połowie czerwca 1920 roku reali
zuje marzenie swego życia - powraca 
do kraju i tu obejmuje Ministerstwo 
Robót Publicznych, zaś w dwa lata 
potem zostaje ministrem Spraw Za
granicznych. W listopadzie odbyły się 
wybory do Sejmu i Senatu, w których 
swoje listy wystawiło 19 partii, stron
nictw i ugrupowań politycznych. Ich 
efektem była porażka prawicy oraz 
stosunkowo wysoki w nowym Sejmie 
udział posłów z Bloku Mniejszości Na
rodowych. O wyborach tych mówiło 
się, że były one bez zwycięzców. Jak 
się okaże wkrótce, miało to swoje tra
giczne następstwa. Istotną sprawą w 
sensie politycznym stał się wybór pre
zydenta. Propozycję, by został nim 
Józef Piłsudski, ten zdecydowanie 
odrzuca. Tymczasem nastał 9 grudnia 
1922 roku. W piątej turze głosowania 
prezydentem wybrany został Gabriel 
Narutowicz głosami lewicy, centrum i 
mniejszości narodowych, uzyskując 
289 głosów, zaś Maurycy hrabia Za
moyski otrzymał 228 głosów. Już wte
dy prawica będąc pewną zwycięstwa 
jej kandydata, ostro zaatakowała oso
bę Narutowicza. Rozpoczął się pier
wszy akt dramatu...

Kiedy rząd oraz marszałkowie Sej
mu i Senatu udali się do MSZ, aby 
złożyć życzenia nowo obranemu pre
zydentowi, przed gmachem Sejmu

cych witały okrzyki: “Precz z Naruto
wiczem”, “Niech żyje Zamoyski”. Taki 
był początek wielkiej histerii, która 
przerodziła się w kilka dni później w 
rozruchy i burdy, ogarniając całą stoli
cę. Awantury uliczne i złowroga po
stawa prawicy sejmowej nie uznającej 
wyników wyboru, skłoniły marszałka 
Sejmu Macieja Rataja do pośpiechu z 
zaprzysiężeniem prezydenta w dniu 
11 grudnia.

Już od rana tłum zatarasował wszy
stkie przejścia prowadzące z miesz
kania prezydenta w Łazienkach przez 
Aleje Ujazdowskie do Sejmu. Prezy
dent elekt kilkakrotnie był atakowany 
przez tłumy. Rzucano weń kamienia
mi i bryłami śniegu, kamień rozcić^ 
czoło, Narutowicz krwawił. Uderzenie 
kija zerwało mu cylinder z głowy.

Wśród wrzawy i wyzwisk powóz do
jechał do Sejmu. Obecni posłowie 
zgotowali elektowi gorącą owację. 
Marszałek Rataj rozpoczął odczyty
wanie tekstu przysięgi. Narutowicz - 
“szwajcarski bezwyznaniowiec” - po
wtarzał słowa i przysięgał na Boga i 
jego Krzyż!

W kilka dni później 16 grudnia 1922 
roku prezydent Rzeczypospolitej już 
nie żył...

(anek tego fatalnego dnia 16 
grudnia upłynął Narutowi

czow i na wizycie u kardyna
ła Aleksandra Kakowskiego. Przed
tem jeszcze podpisał pierwszy swój 
akt łaski dla jakiegoś skazańca. “Tó 
dobry znak - powiedział - ktoś dzięki 
mnie będzie żył”. Po latach kardynał 
Kakowski opowiedział kilku bliskim 
osobom scenę, która rzuca ciekawe 
światło na osobę Narutowicza. Pre
zydent, posądzony o powiązania z  
masonerią i uważany za  bezwyzna
niowca, ukląkł i prosił kardynała o 
błogosławieństwo. Głęboko poru
szony Kakowski wśród cichej modli
twy uznał wyznanie prezydenta za  
spowiedź, przeżegnał go i udzielił 
rozgrzeszenia. “Ateusz” Narutowicz 
uczynił znak krzyża. Świadczy to 
bezspornie, że Narutowicz choć nie 
był praktykującym katolikiem, jak 
wielu inteligentów w tym czasie, to 
bez wątpienia był człowiekiem wie
rzącym. Gdyby było inaczej nie przy
sięgałby przecież kilka dni wcześniej 
w Sejmie na krzyż. Zgodnie z prawo
dawstwem Rzeczypospolitej mógł 
złożyć przysięgę laicką.

Od kardynała Kakowskiego udał się 
Narutowicz samochodem do “Zachę-
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Szanowna Redakcjo! Myślę, że te fragmenty z mego 
życia pomogą niektórym, młodym ludziom szcze
gólnie, zrozumieć, że sensem życia może być coś 
więcej niż “mieć”.

Z o fia  K oc io łow icz-K ow a lik
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ty” - Salonu Sztuk Pięknych. Był wy
jątkowo wypoczęty. Zaczął oglądać 
galerię malarstwa. Stał tyłem do sali. 
W tym momencie Eligiusz Niewia
domski oddał trzy strzały. Nastąpiło 
straszne zamieszanie. Poetka Kazi
miera Iłłakowiczówna podtrzymywała 
głowę Narutowicza. Znajdujący się 
przypadkiem w pobliżu lekarz stwier
dził natychmiastowy zgon...

ksportację zwłok z Belwede
ru na Zam ek wyznaczono na 
19 grudnia. Marszałek Pił

sudski nie uczestniczył w uroczy
stościach żałobnych. Polska Agen
cja Prasowa podała, iż tego dnia był 
silnie przeziębiony. W  trzy dni 
później nastąpił ostatni akt, złożenie 
trumny w Krypcie Katedry św. Jana, 
w obecności prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego. W  Płocku w ka
tedrze mszę żałobną za  spokój du
szy śp. pierwszego prezydenta 
Rzeczypospolitej Gabriela Naruto
wicza celebrował biskup Antoni Ju
lian Nowowiejski.

W  ostatnim dniu grudnia 1922 roku 
wykonano wyrok na mordercy. W  
przeddzień egzekucji prasa prawico
wa ogłosiła zawieszenie wszelkich 
balów i zabaw publicznych, nawołując 
do żałoby aż do dnia pogrzebu Nie
wiadomskiego, wyznaczonego na 6 
lutego 1923 r.

Cała prasa, niezależnie od zabar
wienia politycznego, czuła się w obo
wiązku potępić morderstwo. Prawica 
już zawczasu gotowała stryczek tylko 
Niewiadomskiemu, wiadomo - “riiepo- 
czytany szaleniec” musi ponieść karę! 
Broń Boże nikt więcej. A najlepiej uci
szyć się, pójść zgodnie na pogrzeb 
Narutowicza, gdyż napaści na ende
cję i chadecję “zakłócają powagę 
chwili i zagrażają spokojowi państwa”.

Zaledwie czteiy lata minęły od 
odzyskania niepodległości kie
dy tragedia Gabriela Narutowi

cza, tragedia II Rzeczpospolitej 
wstrząsnęła ludzkimi sumieniami. W  
skrajnej nienawiści nie omieszkano 
zrobić mu zarzutu nawet z  tego, co 
było udziałem wieszczów i bojowni
ków o wolność - z  życia i twórczej 
pracy na obczyźnie. Osobistym dra
matem Narutowicza stał się jego wy
bór na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W  czasach ustabilizowanej 
sytuacji państwowej i wykształconej 
demokracji piastowałby to stanowi
sko z wielkim dla narodu pożytkiem. 
Niestety, stało się inaczej...
__________Opracował Jan Wańkiewicz

lap ew ne słowa płynące z  dziennika T V : ż e  odbył się Z jazd  Naro
dowych Sił Zbrojnych spowodowały, iż wróciły wspom nienia. 

.M ia łam  w ów czas lat 13. Rok 1939. W rzesień. U cieczka przed  
najeźdźcą, powrót. I ten m roźny grudniowy poranek 11 grudnia 1939 r. 
Do mojego rodzinnego domu w Lubaniu na Kujawach zapukali cywile 
z  opaskam i ze  sw astyką i karabinam i na ramionach. “M acie 15 minut 
na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy i zbiórkę w  budynku szkoły” - 
powiedzieli, zam ykając i zaryglowując jednocześnie drzwi którymi w es
zli do naszego domu. Szybko pobiegłam  do mamy, zab ierając co było 
pod ręką.

Co m ożna zabrać z  domu nieoczekiw anie (to był p ierwszy w ypadek  
wysiedlenia) gdy z a  piecami stali Niem cy? Prędko, pościel, grubo się 
ubrać, polecenie ojca, coś do kosza, żywność jak a  była pod ręką. 
Rodzina n asza składała się w ów czas z  7  osób - rodzice i pięcioro 
rodzeństw a od 5  - 1 7  lat. Zapędzono  nas do budynku szkolnego gdzie  
po chwili podjechały furmanki uw ożąc nas i kilkanaście innych rodzin 
do pobliskiej stacji N ieszaw a. R ozkazano nam  czekać na peronie do  
p rzyjazdu specjalnego pociągu.

'robiło się ciem no, dotkliwe zimno. Nadjechał pociąg od stronyZ* - ______________________ ,
A leksandrow a Kujawskiego. W  w agonach - klatkach pełno ludzi,
t "  — =— ••-------L -   ........................................  -  ■ ■
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iteż wysiedlonych, z  C iechocinka i A leksandrow a. Doładowano  
nas, tzn. kobiety i dzieci do w agonów  klatek, m ężczyzn  do towaro
wych. Była noc. Mijały stacje: Sochaczew , W arszaw a... G dzieś wagony  
z  nam i przetaczali, na stopniach pilnowali N iem cy z  karabinam i. Po  
drodze w  naszym  w agonie zm arło m aleńkie dziecko. R ozkazano je  
zostawić na poboczu toru kolejowego. Do końca naszej drogi w  nie
znane tow arzyszył nam  płacz matki owego m aleńkiego dziecka. Po
dróż trw ała 2 dni i 2  noce. Ktoś na jakiejś stacji usiłował nam  podczas  
chwilowego postoju, podać czajnik z  herbatą, rozległy się strzały. Tak  
dojechaliśm y do Jędrzejow a w  woj. kieleckim. W ysiedleni z  A leksan
drowa dostali rozkaz opuszczenia pociągu i pozostali w  Jędrzejowie. 
M y dojechaliśm y do Sędziszow a, tam  czekały na nas furmanki które 
nas zaw iozły do W odzisław ia (10  km).

ozpoczą ł się nowy etap w  moim życiu. W odzisław  przyjął nas 
gorącą kaw ą i Chlebem, ulokowano nas w  szkole podstawowej. 
N a podłodze słoma. I spać, spać. Pokotem  spali ludzie nie 

znający się, złączeni wspólnym losem, w  obcych nieznanych stronach. 
C zy w  obcych? O kazało  się, ż e  ci ubodzy ludzie, gdyż kieleckie było w  
ogóle biednym  regionem, przyjęli nas z  otwartym sercem .

Na drugi dzień zaczęto rozdzielać poszczególne rodziny na wsie i 
pożydowskie kwatery w Wodzisławiu. Dla naszej rodziny zabrakło miesz
kania, pozostaliśmy w jednej z  klas do wiosny. W  marcu otrzymaliśmy 
pomieszczenie po żydowskim sklepie, 7  osób na 16 metrach. Spaliśmy 
przez dalsze 1/2 roku pokotem na słomie, ogrzewaliśmy się małą “kozą”, 
na której również mama gotowała posiłki. Właściciele majątków ziemskich, 
których Niemcy pozostawili w swoich posiadłościach, byli źródłem nasze
go utrzymania przez cały czas naszego 6-letniego pobytu.

M iędzy innymi państwo Linowscy z  majątku Piotrkowiec, jak i pań
stwo Kowerscy z  majątku Przyłączek, dostarczali nam  żywność do 
dom ów wysiedlonych przez m leczarzy w ożących mleko do mleczarni. 
N aw et administratorzy z  takich m ajątków jak  Brzezie, Klem encice, 
M ieronice dostarczali nam  ziem niaki i w arzyw a. Po wejściu wojsk 
radzieckich w  1945  roku rozprawiono się z  nimi iście po komunisty
cznem u...

Pew nej nocy nadeszła wieść, że  w  pobliskim majątku zjawiło się 
wojsko polskie zab ierając żyw ność i zostaw iając pokwitowanie 
z  podpisem  “Jędrusie”. Tak rozpoczął się nowy okres ciekaw ego  

życia “nocnych ludzi” i zaczęło  się nowe, ciekaw e życie d la mej młodej 
duszy - życie pełne nadziei, w ew nętrznej radości i dumy, że  jestem  
Polką, że  to w łaśnie nasi chłopcy, bohaterowie bezim ienni.

Któregoś dnia chłopiec, z którym się często  spotykałam  zap ro p o 
now ał mi p rzyn ależno ść do tajnej organizacji-. P o de jrzew ałam  m o
ich starszych  braci, iż te ż  gdzieś n a leżą , gdyż nocne ich n ieobecno
ści w  dom u za  z g o d ą  rodziców  daw ały  w ie le do m yślenia lecz był to 
czas, w  którym  nikt nikom u się  z  n iczego nie zw ie rza ł. O d  tego  
w łaśn ie chłopca d ow iedzia łam  się, że  istn ie ją 3  o rgan izacje  ta jn e w  
W odzis ław iu . M nie zaproponow ano  p rzynależność do Narodow ych  
S ił Zbrojnych. W yraziłam  zgodę bez chwili nam ysłu. Ach, jaka ja  
byłam  w tedy dum na. W idziałam  w okół m nóstwo dziew cząt, a  mnie 
w łaśnie obdarzono takim  zau fan iem. Upoważniono mnie abym  zw er-

3  dziew czyny pew ne, doj-

Rodzaj zobowiązania Rodzaj zobowiązania Rodzaj zobowiązania

Prenumerata 
Tygodnika Płockiego 
II kwartał 1993

Prenumerata 
Tygodnika Płockiego 
II kwartał 1993

1

Prenumerata 
Tygodnika Płockiego 
II kwartał 1993

t f )w a ła
rzałe, koleżanki. Zaproponow a
łam  M arylę Przybylską i Dzidkę  
Kam ińską. Przysięga odbyła się u 
Dzidki w  m ieszkaniu, w  centrum  
miasta. O bstaw a, hasła, pseudo
nimy.

Takich chwil się nie zapom ina. 
Nigdy! P rzysięgę o db iera ł por. 
“Z aw ie ru ch a” w  asyście  sierż. 
“D zika”. “P rzysięgam  Bogu i 
O jczyźn ie  w iern ie je j s łuży i, po
w ierzo ne ta jem nice dochow ać”. 
Dłonie na krzyżu. A  potem  pieśń: 

O  Panie, k tóryś je s t na niebie  
W ysłuchaj nasz tu łaczy śpiew, 
Z n a d  Wisły, Warty, Sanu, Bugu  
M ęczeńska do C ię woła krew  
O  Panie zrzuć ten m iecz co  

siecze nasz k ra j
Do wolnej Polski nam  powrócić 

daj
B y s ta ł s ię  tw ierdzą now ej s iły  
N asz dom, nasz kraj.

ps. “Kalina”
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Socjalistyczne prawo, 
kapitalistyczne realia

dokończenie ze str. 1
Pan Ż. uważa,że należy mu się 

lokal zastępczy na czas remontu, 
natomiast Urząd twierdzi,że nie po
siada podstaw prawnych do jego  
przekwaterowania. W te j sytuacji, 
ja, jako adm inistrator posesji je 
stem bezradna, a w łaściciel po
sesji je s t tym faktem wręcz zbul
wersowany, gdyż pan Ż. swój lo
kal wynajmuje, zajmując 
jednocześnie cudzy, co je s t 
oczywistym pasożytnictwem.

Rozumiem, że taka sytuacja jes t 
dla pana Ż. bardzo korzystna finan
sowo, jednakże je s t to wbrew jakie j
kolwiek logice prawnej i  wbrew  
wszelkim zasadom moralnym. Pan 
Ż opiera się na starych przepi
sach prawnych, podczas gdy 
Wasz Urząd stosuje się ju ż  do 
nowych zasad wolnorynko- 
wych(...)

Na co wiceprezydent Jacek Za- 
glewski odparł, że nie może sprawy 
załatwić pozytywnie i powtórzył raz 
jeszcze, że “ przydział pomieszcze
nia zastępczego dla współwłaści
ciela budynku jest sprzeczny z obo
wiązującymi przepisami prawa lo
kalowego”. Zasugerował też na 
koniec rozwiązanie konfliktu na dro
dze sądowej.

zgłaszał po rzeczy, usunięto je więc 
na strych, by opróżnić mieszka- 
nie.Ledwie zniknęły z okien firanki 
włamano się do lokalu. Był to wnu
czek zmarłej staruszki, który właś
nie wyszedł z więzienia i mieszka
nie było mu na gwałt potrzebne. 
Wniósł sprawę o najem, gdyż bab
cia przewidująco go zameldowała. 
Ale nigdy nie mieszkał, co łatwo 
udowodniło w sądzie kilku świad
ków. W  międzyczasie się ożenił, 
wprowadzając rzecz jasna oblubie
nicę do mieszkania. Wyrok był na 
korzyść administratora, pan się od
wołał, lecz sąd utrzymał wyrok w  
mocy. I cóż z tego, skoro dziki loka
tor mieszka nadal, nie płaci a  na 
dodatek ubliża regularnie wszy
stkim dookoła. Koszty sądowe wy
niosły 6 min zł - zwrotu nie ma, gdyż 
delikwent jest bezrobotny i gwiżdże 
na wszystko.

Należałoby założyć kolejną spra
wę o eksmisję. Lecz i w tym wypad
ku doświadczenia administratorki 
są przykre. Mając w ręku nakaz 
eksmisji dla innego lokatora prawie 
10 lat czekała na jegp realizację. 
Jeszcze 4 miesiące dłużej i sprawa 
uległaby przedawnieniu. Kto za 
gwarantuje, że w tym wypadku by
łoby inaczej? Dziki lokator ma obe-
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Administratorka może zde
cydowałaby się na sądowe 
rozstrzygnięcie, gdyby nie 

smutne doświadczenie. Kilka mie
sięcy temu wygrała inną sądową 
sprawę. Zmarła starsza pani, jedna 
z lokatorek tej kamienicy.Nikt się nie

cnie nie tylko żonę ale i dzieci.

Wracając do tematu. W  dniu 
dzisiejszym problem 
przedstawia się następują

co. Państwo Ż. chcą się przenieść 
do swojej kamienicy na czas re
montu, ale nie mogą. Jedyny lokal,

który się nadaje do zasiedlenia za
jęty jest przez panią G., zakwatero
w aną tam kiedyś przez...Urząd Mia
sta. Pan Ż. twierdzi, że lokatorka 
faktycznie nie mieszka w kilkupoko
jowym mieszkaniu, czego najle
pszym przykładem jest konieczność 
interwencji, gdy popękały zam arz
nięte rury. On nie ma możliwości jej 
wykwaterowania.Ma ją  jedynie 
urząd.Wykwaterować, bądź przy
dzielić lokal zastępczy na czas re
montu Kwiatka 16. W tedy na Kole
gialną przeprowadzą się państwo Ż.

Strasznie się to pogmatwało. Ba
łagan przy zderzeniu przepisów z  
realiami mamy na każdym kroku, 
ale w przypadku właścicieli prywat
nych, zrujnowanych posesji jest on 
szczególnie dokuczliwy. Gdyby 
wszystko było po staremu - lokato
rom kamienicy przydzielonoby mie
szkania zastępcze na czas remon
tu. Po nowemu patrząc, właściciele 
budynków winni mieć większe pra
wo decydowania o swoich lokato
rach, skoro na ich barkach spoczął 
niemal całkowicie obowiązek go
spodarowania obiektem.

A co mamy? W  prywatnej kamie
nicy mieszkają lokatorzy z Urzędu 
Miasta, którzy nie mogą się wypro
wadzić do mieszkania w swojej, też 
prywatnej kamienicy, gdyż mają tam 
lokatora z urzędu. Urząd nie chce 
dać mieszkań zastępczych powołu
jąc się na obowiązujące prawo. A  
ściana pęka, osuwa się (patrz zdję
cie) i oby nie runęła, zanim wszystkie 
strony wreszcie się dogadają.

Małgorzata Białecka.
Fot. Stanisław Bąkiewicz

WOJEWÓDZKA
ŚLIZGAWKA

Całe szczęście, że 6 stycznia w  
szpitalach naszego wojewó
dztwa nie zabrakło gipsu. Na  

ulicznych i chodnikowych lodowi
skach aż 174 osoby doznały w  tym 
dniu złamań kończyn.

- Karetki były w ciągłym ruchu - 
poinformowała nas przełożona Pogo
towia Ratunkowego w Płocku, Anna 
Owczarska, - zdarzało się, że z powo
du ślizgawicy nie mogły dojechać do 
chorych. Drogi do Gostynina czy Bo
dzanowa były nieprzejezdne, aż pięć 
godzin wracały karetki z Warszawy.

“Urazówka” Wojewódzkiego Szpita
la Zespolonego miała tego dnia wyjąt
kowo pełne ręce roboty. Dyżurujący 
wtedy lekarz, dwie pielęgniarki udzie
lili pomocy 120 osobom, z których 15 
zostało na oddziale.

- Pracowałam od godziny 6 rano do 
3 w nocy - powiedziała Elżbieta Kur- 
kowska, pielęgniarka koordynująca z 
poradni urazowej WSzZ w Płocku. - 
Głównie nastawialiśmy złamania ko
ści ramienia, szyjki kości udowej, ko
stki w stawach skokowych. Ludzie się 
niecierpliwili, klęli nas wielokrotnie, 
jak na złość rentgen nie był sprawny, 
musieliśmy poprawiać zdjęcia.

Pracowity dzień miały też stacje 
Pogotowia Ratunkowego i szpitale 
całego województwa. Poza już wspo
mnianymi, urazy barków, obojczyków 
nastawiono 19 osobom w Kutnie, z 
czego 9 hospitalizowano. W Gostyni
nie było 15 takich przypadków, 3 oso
by zostały w szpitalu. Łęczyccy leka
rze udzielili pomocy dziewięciu oso
bom, a sierpeccy jedenastu.

Nie tylko pieszym złośliwa aura dała

się we znaki. Tragicznie wyglądały 
drogi naszęgo województwa. Jedynie 
droga krajowa z Płocka do Warszawy 
oraz trasa do Kutna były przejezdne. 
Na pozostałych lodowe koleiny utrud
niały bądź całkowicie uniemożliwiały 
jazdę. Jak poinformowano nas w Wy
dziale Ruchu Drogowego KWP w 
Płocku, na terenie województwa mia
ło miejsce 13 kolizji drogowych. Liczba 
ta obejmuje jednak kolizje zgłoszone, 
“drogowcy” z doświadczenia wiedzą, że 
było ich więcej. Często przecież kierowcy 
załatwiają takie sprawy między sobą. 
Najbardziej z pewnością z tej sytuacji cie
szą się mechanicy samochodowi, zapo
wiada się bowiem na wyjątkowo udany 
pod względem finansowym miesiąc.

Nie miał jednak szczęścia 23-letni 
Arkadiusz C., dla którego to krótkie 
życie zakończyło się w Grabinie. Kie
rując Fiatem 126p na łuku drogi wpadł 
w poślizg, zjeżdżając na lewy pas i 
zderzając się czołowo z nadjeżdżają
cym z przeciwka Jelczem, prowadzo
nym przez 40-letniego kierowcę PKS 
we Włocławku. Pasażerka malucha, 
Jolanta C. walczy w szpitalu o życie.

Sytuacja na drogach sparaliżowała 
komunikację płockiego PKS-u. Od go
dziny 10 rano zawieszone zostały do 
odwołania wszystkie kursy. Pełne ręce 
roboty mieli kierowcy piaskarek, jeż
dżący po ulicach Płocka od 4 rano do 
północy. Nie próżnowała także Straż 
Miejska.

- Nasza działalność nastawiona była 
głównie na sprawdzanie stanu chodni
ków - powiedział szef Straży Miejskiej w 
Płocku, Maciej Kędzior. - Ci dozorcy, któ
rzy nie wywiązali się z obowiązków, a 
nasi pracownicy nie zastali ich na stano-

Gdyby wszyscy właściciele po
sesji, sklepów i służby miejskie tak 
uczciwie potraktowały swe obo
wiązki...

Fot. Stanisław Bąkiewicz

wiskach pracy, zostali wezwani do 
Urzędu Miasta. Brak posypania chod
ników stwierdziliśmy m.in. na ul. Łu- 
kasiewicza i obok Szkoły Chemicznej. 
Odpowiedzialni za ten stan dozorcy 
zapłacili mandaty po 200 tysięcy zło
tych. Nie mam jeszcze zestawienia, 
na jaką kwotę ukaraliśmy tych, którzy 
nie wywiązali się z obowiązków, są
dzę, że około 2 min złotych.

Swoją drogą ciekawe, ile razy jesz
cze w tym roku zaskoczy nas aura.

KATARZYNA ZALEWSKA

Sonda redakcyjaa.

CZEGO SPODZIEWAMY SIĘ 
W NOWYM ROKU?

dokończenie ze str. 1
Stanisław Siarciński z MZRiP: To ciekawe pytanie, ciężko powiedzieć. 

Podejrzewam, że będzie gorszy niż poprzedni. Chciałbym, aby w moim 
życiu pewne rzeczy się zdarzyły, ale nie wiem. Jestem pewny, że w tym 
roku unormuję pewne sprawy zawodowe. W  Mazowieckich nie jest tak 
tragicznie, mogłoby być lepiej, ale jest tak, jak jest. Jest za co zjeść, a i 
zabawić się też od czasu do czasu.

Piotr Chrzanowski, 23-letni bezrobotny z Sierpca: Dla siebie nie 
widzę różowej przyszłości, jestem bez zasiłku, matka na rencie. Jest źle i 
nie ma widoków na lepsze. Na górze zamiast pracować zajmują się abor
c ją  zamiast tego powinni pomyśleć o usunięciu niepotrzebnych ludzi w 
rządzie. Myślę, że gdybyśmy mieli innego prezydenta, to niewątpliwie coś 
by się zmieniło. Jeżeli będę miał pracę, to na pewno w tym roku się ożenię, 
narzeczona czeka na to już zbyt długo. Kiedy dzieci, nie wiem, ale wróżka 
powiedziała mi, że będę ich miał troje.

Janusz Biniewicz, wójt Gostynina: Trudno jest mi odpowiedzieć, po
nieważ nigdy nie byłem wróżbistą, tylko realistą. Jak każdy rolnik zastana
wiam się nad wydaniem każdej złotówki, niezależnie czy będzie to cel 
społeczny czy gospodarczy. M arzę o zlikwidowaniu bezrobocia i rozwiąza
niu problemów mieszkaniowych w naszej gminie. Wszystkim mieszkań
com gminy Gostynin pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, jak naj
mniej problemów, wszystkiego dobrego w 1993 roku.

My także pragniemy wszystkim optymistom, pesymistom, reali
stom, utopistom i zwykłym zjadaczom Chleba życzyć DO SIEGO RO
KU.

| KATARZYNA ZALEWSKA

Kącik kombatantal241

KOMBATANCKI OPŁATEK
W  dniu 4  stycznia z  okazji Nowego Roku odbyło się spotkanie komba

tantów Płocka z władzami kościelnymi, administracyjnymi, samorządowy
mi i wojskowymi. W  spotkaniu uczestniczyli: ks. biskup ZY G M U N T KA
MIŃSKI, wojewoda płocki JER ZY W AW SZCZAK, dowódca garnizonu płk 
dypl. LESZEK KORPUT, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego JAKUB  
CHM IELEW SKI, prezydent Płocka ANDRZEJ DRĘTKIEW ICZ, przewodni
czący Rady Miasta FRANCISZEK W IŚNIEW SKI oraz kapelan kombatan
tów ks. prałat W ACŁAW GAPIŃSKI i komendant W KU ppłk dypl. ALOJZY
BABLIKOW. . . _

l Przybyłych na spotkanie powitał przewodniczący Porozumienia Organi
zacji Kombatanckich rtm. w st.spocz. JAN NOWAK. Życzenia noworoczne 
wszystkim kombatantom województwa złożyli ks. biskup Zygmunt Kamiń
ski i wojewoda Jerzy Wawszczak, a  następnie uczestnicy spotkania skła
dając sobie wzajemne życzenia dzielili się tradycyjnym opłatkiem. Zespół 
“Dzieci Płocka” śpiewał kolędy i urządził pokaz zwyczajów bożonarodze
niowych i noworocznych, jakie przechowały się na Mazowszu. Niesposób 
było tylko słuchać tych kolęd, w podniosłej i serdecznej atmosferze śpie
wali wszyscy. . . . .

O  dotychczasowej działalności, problemach i zamierzeniach organizacji 
i kombatanckich na 1993 rok poinformował Gości i kombatantów wiceprze
wodniczący Porozumienia płk w st.spocz. ANTONI JELEC. Prosił on też 
ks. biskupa o przekazanie życzeń noworocznych od kombatantów woje
wództwa płockiego papieżowi Janowi Pawłowi II. Ks. biskup przyjął to z 
zadowoleniem, a  następnie podzielił się z obecnymi swoimi przeżyciami 
wojennymi, apelował do kombatantów o spisywanie lub nagrywanie na 
taśmy swoich przeżyć z okresu wojny. Potrzebne to jest historii - powie
dział ks. biskup. Bardzo ciekawie mówił także o życiu polskich kombatan
tów w Ameryce, z którymi ma często styczność. Przy kawie i herbacie 
potoczyła się ożywiona dyskusja przeplatana wspomnieniami wojennymi 
kombatantów. Spotkanie zakończono śpiewaniem kolęd. Z  zadowoleniem  
przyjęto propozycję spotykania się na początku każdego roku.

Słowa uznania i podziękowania należą się panu WACŁAWO'71 MILKĘ, 
który spotkanie bezinteresownie przygotował, udostępnił lokal oraz zorga
nizował okolicznościowy występ Zespołu “Dzieci Płocka . (AJ)

PRAWO DLA KAŻDEGO
OJCOSTWO I ALIMENTY

HtÓJSYN NIE JEST MOIM DZIECKIEM BIOLOGICZNYM, ŻONA ZA
SZŁA W CIĄŻĘ Z INNYM MĘŻCZYZNĄ. NATOMIAST JUZ W SZPITALU 
DAŁA DZIECKU MOJE NAZWISKO - PISZE JERZY F. Z  PŁOCKA. GDY 
ŻONA WYSTĄPI Z  POZWEM DO SĄDU O ZASĄDZENIE ALIMENTÓW 
ODE MNIE, A JA UDOWODNIĘ, ŻE SYN NIE JEST MOIM DZIECKIEM 
BIOLOGICZNYM, TO CZY BĘDĘ MUSIAŁ PŁACIĆ ALIIMENTY NA NIE
SWOJE DZIECKO BIOLOGICZNE?

Oboje rodzice są zobowiązani do alimentowania dziecka Jest to oczywiste i me rodzi 
żadnych wątpliwości w sytuacji, gdy rodzice dziecka są małżeństwem. Domniemywa się, 
że dziecko, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu 
dni od jego ustania, lub unieważnienia, pochodzi od męża matki. A zatem mąz matki jako 
ojciec jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Może <xi jednak uwolnić się od tego 
obowiązku, ale tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Możność wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa jest ograniczona terminami 
i ustawowymi. Mąż matki może wnieść pozew w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w 
którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, matka - w ciągu szesciu 
miesięcy od urodzenia dziecka, a samo dziecko - w terminie do trzech lat od 
osiągnięcia pełnoletności. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść również 
prokurator, którego nie obowiązują żadne terminy. Może on wytoczyć powództwo w 
każdym czasie, tzn. także wtedy, gdy terminy przewidziane dla męża matki, lub 
samej matki już minęły, a termin dla dziecka jeszcze nie upłynął.

Po obaleniu domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki, można dochodzie 
roszczeń alimentacyjnych od rzeczywistego ojca. Warunkiem dochodzenia tych roszczeń 
jest jednoczesne dochodzenie ustalenia oj-

| costwa. Sądowego ustalenia ojcostwa 
może żądać zarówno samo dziecko, jak 
i jego matka. Jednakże matka nie może 
występować z takim żądaniem po osiąg
nięciu przez dziecko pełnoletności. Po
wództwo o ustalenie ojcostwa i alimenty 

[ może wnieść także prokurator.
Podstawa prawna: kodeks rodzinny i 

i opiekuńczy.
(ik)

P i KUPON
u p ra w n ia ją cy  d o  uzyskan ia
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Sylwester z żetonem |
Sylwester w Zajeździe “Mazowsze” zaczął się wiedeńskim walcerr 

do którego zaprosił Tadeusz Ingwer w roli wodzireja. Udało mu si 
poderwać nawet tych, którzy przed chwilą dotarli do Słupna i zabić 

rali się właśnie za smakowicie wyglądającego wędzonego łososia. Łoso 
był najoryginalniejszym daniem tego wieczoru i we wspomnieniach smakc 
szy zapisał się złotymi zgłoskami. Inne dania smaczne, choć bez pomysł 
- weselny standard. Kurczak z pieczarkami, czerwony barszczyk, flaki.

Aie bawiono się doskonale. Atutem tej imprezy była sympatyczne 
wręcz rodzinna atmosfera. To zasługa mądrego, nie natrętnego wodzireje 
konkursów i muzyki serwowanej przez dysk-dżokeja. Przeważały szlagier 
sprzed lat, przeplatane weselnymi wiązankami w stylu “Wszystkie rybi 
śpią w jeziorze...”. Przeszkadzała ponadnormatywna liczebność gość 
(wtłoczono 120 osób, chętnych było jeszcze więcej), co jest typowyr 
“objawem sylwestrowym” każdego lokalu. Organizator - płocki “Fiztur 
wywiązał się ze wszystkich obietnic. Gości dowoził autobus, p rzew idzia ł 
dwa kursy zarówno tam jak i z powrotem. Skorzystało sporo balowiczów 
choć wielu, o dziwo, zdecydowało się przyjechać własnymi samochodami 

pamiętacie Państwo, kiedy w końcu listopada obiecywaliśmy na łamacl 
T P  Sylwestra za darmo? Losowanie drukowanych wówczas kuponów fakty 
cznie się odbyło. Nie wszyscy zaopatrzyli się w kupony, co wytłumaczonr 
sympatycznie zbyt małym nakładem naszej gazety. Szczęśliwcem, który wyło 
sował pół miliona złotych - zwrot kosztów balu dla jednej osoby - okazał się par 
Zbigniew Polewany. Swoją radość zamanifestował tanecznym pa na parkie 
cie, co łatwo zrozumieć, gdyż od trzech miesięcy figuruje jako “inżynier bezro 
botny’ . Zasoby finansowe, uciułane dzięki rocznemu kontraktowi w Libii, powo 
topnieją. Kontrakt był szalenie atrakcyjny, z ramienia firmy austriackiej. Nieste 
ty, przetarg wygrali tańsi Jugosłowianie.

Dwa słowa o kreacjach. Na sali było czarno-złoto-czerwono. Paniom wpad 
w oko dwaj odważni mężczyźni w czerwonych marynarkach i jeden w płomień 
nej koszuli. Panowie byli podzieleni w opiniach. Nieco starsi twierdzili, ż£ 
najciekawszą kreację miała striptiserka (tak, tak, był strip-tease w trzech odsło 
nach). Inni skłaniali się ku szokującej czarnej mini z baardzo długimi nogami 
reszta podziwiała strojną czamo-złotą do ziemi. Jej właścicielka miała mocne 
spóźnione, ale iście królewskie wejście. Wzorem Kopciuszka zgubiła pantofe 
lek (dziecko wyjęło mamie z torby przed balem) i musiała po niego wracaj 
nadrabiając blisko 100 km w obie strony, ale dotarli przed północą nie bijąc 
rekordu spóźnień, który należy do właścicielki eleganckiego butiku w Płocku 
potrafiącej spóźnić się na spotkanie... 25 godzin.

Bywalcy DOMU TECHNIKA odnotowali jak co roku bardzo dobr> 
zespół muzyczny pod kierunkiem Ryszarda Charzyńskiego. Nć 
parkiecie - też jak co roku - był niemiłosierny ścisk. Jedzenie chwa 

łono, lecz nie wszystkim przypadł do gustu pomysł z żetonami na kawę 
herbatę. Organizatorzy chcieli dobrze - wyeliminować moment, w którynr 
300 osób chce czy nie chce, musi wypić któryś z tych napojów. Żetor 
upraszczał tę sytuację ale... nie miał nic wspólnego z elegancją. Jak powie
dział znajomy rodak, od wielu lat mieszkający w Szwajcarii - kawa i herbata 
powinna być w nieograniczonych ilościach i na każde zamówienie. Tyrr 
bardziej, że w Domu Technika kawa kosztuje jedyne 1100 zł! S ą  to śladowe 
sumy w porównaniu z ceną zaproszenia. Każde inne rozwiązanie odbier 
złudzenie, że jest się na prawdziwym balu...

MAŁGORZATA BIAŁEC
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przedstawia...” czytamy w czołówce filmu. Czy tak do końca 
niedochodowa? Był to przecież pierwszy bodaj festiwal rockowy 
na większą skalę, zorganizowany między 16 a 18 czerwca 1967 
roku pod hasłami rosnącej wówczas w siłę kontrkultury “dzieci- 
kwiatów”, w sferze ideologii przynajmniej wyraźnie antykomer- 
cyjnej. Istotnie: wszyscy wykonawcy, wśród których znalazła się 
czołówka hippiesowskiego rocka z USA, czyli Jefferson Airpla- 
ne, Janis Joplin z Big Brother and the Holding Company, Coun
try Joe and the Fish, The Grateful Dead i Quicksilver Messen
ger Service, wystąpili za darmo... Wszelako pięćdziesięciotysię
czna publiczność płaciła za bilety od trzech i pół do sześciu i pół 
dolara. Ktoś musiał też zarządzić, by Janis Joplin powtórzyła 
swój rewelacyjny występ dla celów rejestracji telewizyjnej.

Pełniej naświetla te sprawy książka dziennikarza “The San 
Francisco Chronicie” Joela Selvina “Monterey Pop” (1992). Film 
pozwala tu najwyżej na luźne hipotezy: strzępki rozmów telefo
nicznych prowadzonych przez Phillipsa, krótka wypowiedź ofi
cera policji na temat możliwości i warunków utrzymania bezpie
czeństwa na miejscu imprezy, służba porządkowa błyskawicz
nie usuwająca z estrady sprzęt zwyczajowo zdemolowany 
przez brytyjski zespół The Who. Najwięcej do myślenia dają 
rzędy białych krzeseł na widowni: równe, niezbyt długie i niezbyt 
liczne, systematycznie czyszczone między występami...

Nie znaczy to oczywiście, że zawartość muzyczna filmu nie 
wzbudza żadnych kontrowersji. Można kręcić nosem na fakt, że 
nie trafiło na ekran wielu artystów absolutnie pierwszorzędnych 
- The Paul Butterfield Blues Band, The Blues Project, Ouicksil- 
ver Messenger Service, The Byrds. Trafił zaś raczej zapomnia
ny już dzisiaj czarnoskóry wokalista i trębacz, Hugh Masekela. 
Znany z żywego instynktu satyry politycznej i wybitnych talen
tów kabaretowych Country Joe McDonald zaprezentował się ze 
swym zespołem The Fish tylko w niezłym, swoją drogą, impro
wizowanym utworze instrumentalnym “Section 43".

Erie Burdon, który unieśmiertelnił później imprezę w piosen
ce “Monterey”, na ekranie wystąpił - oczywiście z towarzysze
niem The New Animals - w niezbyt odkrywczej, a na dodatek 
fatalnej akustycznie wersji stonesowskiego “Paint It Black”, a 
nie chociażby w swoim słynnym “San Franciscan Nights”, który 
zresztą wtedy wykonał /jak wynika z fonograficznej dokumenta
cji festiwalu/. Słynny hinduski muzyk Ravi Shankar dostał do 
wyłącznej dyspozycji ostatnie kilkanaście minut filmu - więcej 
niż którykolwiek z autentycznych gwiazdorów rocka. Nadal nie 
wiadomo, czy Jimi Hendrix wystąpił w Monterey przed The Who 
/jak utrzymuje większość jego biografów/, czy też po /jak twier
dzi jego własny basista Noei Redding w książce “Are You Expe- 
rienced”/.

Ten ostatni fakt jest o tyle istotny, że imponujący - tyleż 
muzycznie, ile pirotechnicznie - występ Hendrixa wedle obiego
wej opinii z wyprzedzeniem zaćmił The Who, którzy, mimo że 
“urodzeni na estradzie”, akurat wtedy nie mieli chyba najlepsze
go dnia. Analiza nagraniowego zapisu imprezy opinię tę po-

-------------- , ..... - m ^  u pi^cA iai i łan P<jr\az.u-
jąc Brytyjczyków tylko w popisowo wykonanym utworze “My 
Generation”, a wspaniałe czterdzieści minut Hendrixa skra
cając do minimum (można je było zwiększyć - choćby ko
sztem Shankara). Z drugiej strony wolny blues “Bali and 
Chain” w wykonaniu Janis Joplin brzmi po latach równie 
przeszywająco, jak w dawnych hippiesowskich czasach. 
Zmarły tragicznie w niespełna pół roku po imprezie Otis 
Redding rozpala “Shake” i Tve Been Loving You Too Long” 
ogniem najbardziej spontanicznej emocji. A Simon i Garfun- 
kel w ‘The 59th Street Bridge Song” w dużej mierze wyna
gradzają brak The Beatles na festiwalu.

I dobrze, iż przynajmniej tyle. Wszak jeśli chodzi o filmo
wą dokumentaiistykę związaną z rockiem, jest to jedna z 
pozycji autentycznie pionierskich.

ANDRZEJ DOROBEK
Na zdjęciu: Country Joe McDonald
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Tym panie, uczestniczące w balu pod Ratuszem, Sylwestra miały prawdziwie 
szampańskiego. Pot. Stanisław Bąkiewicz

BAL W TAKSÓWCE
Dwie pary z Płocka postanowiły skorzystać z oferty Biura Turystyczne

go “Europa” by nowy rok przywitać w górach. Witali wściekli i zmarznięci, 
w taksówce, “lżejsi” o prawie 10 wyrzuconych w błoto milionów.

A zapowiadało się dość atrakcyjnie. 4-osobowe skierowanie kosztowało 
tylko 4  min 670 tys. Gwarantowano zabawę wraz z noclegiem w 2-osobo- 
wych pokojach w Domu Wczasowym “Na skale” w Karpaczu. Problemy 
zaczęły się już na dworcu tej pięknie położonej miejscowości, gdyż nikt nie 
umiał wskazać drogi do owego pensjonatu. Nic dziwnego. Gdy lam w 
końcu dotarli lokal okazał się obskurną knajpą, bez szyldu, ze stojącą obok 
chałupą w nielepszym stanie.

Odnaleźli szefową tego interesu, która z rozbrajającą szczerością oświad
czyła, że spóźnili się i już nie ma ani wolnych miejsc przy stolikach, ani... 
wolnych pokoi. “No, chyba, że odpowiada Państwu któryś z tych” - powiedzia
ła, pokazując dwa 4  i 5-osobowe zdewastowane pomieszczenia, śmierdzące 
moczem, do których prowadziły zarzygane schody. Nie odpowiadały.

Na nic zdało się dochodzenie zagwarantowanych na skierowaniu wa
runków. Skończyło się adnotacją na odwrocie, w którym pani kierowniczka 
otwarcie przyznała, że pokoi dwuosobowych zbrakło. Uciekli czym prędzej 
z tego, jak to określili - “chlewa’, próbując znaleźć wolny pokój gdzie 
indziej. Cóż, w Sylwestową noc pensjonaty i hotele były pełne. Zmarznięci, 
w daiekich od szampańskich humorach, z  perspektywą wielogodzinnego 
oczekiwania na jakieś połączenie z Płockiem na dworcu, wybrali despe
racko taksówkę. Kosztowało ich to 4  min 800 tys. zł. W  sumie Sylwester w 
taksówce wyniósł blisko 10 min zł nie licząc kosztów dojazdu do Karpacza. 
W  jakich nastrojach witali Nowy Rok nietrudno sobie wyobrazić.

Czego życzyli pracownikom Biura Turystyczno - Handlowego “Europa”? 
Jeszcze prościej. Usiłowali te życzenia wraz z żądaniem rekompensaty za  
poniesione straty przekazać osobiście . 3-krotnie pukali do siedziby “Euro
py” przy ul. Grodzkiej - bezskutecznie. W  ten sposób znaleźli się u nas. 
Pewnie pracownicy zamknęli się, by w skupieniu popracować nad kolejną 
jeszcze atrakcyjniejszą ofertą turystyczną.

(mab)

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY IM. J.SZANIA- 

WSKIEGO, ul. Nowy Rynek 11, tel. 62-60-71: 
12.01, godz. 1 1 ,1 8 - “Śluby panieńskie" - wystę
py gościnne sceny polskiej Teatru z Czeskiego 
Cieszyna. 13.01, godz. 1 0 ,1 3  - ‘Śluby panień
skie”. 14.01, godz. 11, 17 - “Sen nocy letniej” - 
występy teatru płockiego w Teatrze Muzycznym 
w Łodzi. 15-17.01, godz. 18 -  “Stachuriada” - 
spektakl muzyczny.

PŁOCKA ORKIESTRA KAMERALNA ul. 
Kolegialna 23, tel. 62-89-17: 22.01, godz. 10 i 
11.30 - koncerty szkolne, godz. 17.30 - koncert 
otwarty. W  programie koncert karnawałowy w 
wykonaniu Płockiej Orkiestry Kameralnej pod 
dyrekcją Tadeusza Niećko. Najpiękniejsze due
ty z operetek: Fr.Lehara, I.Kalmana, J.Straussa. 
Koncert odbędzie się w Teatrze Płockim. Przed
sprzedaż biletów: POK, ul. Kolegialna 23 (wej
ście od ul. Misjonarskiej). Cena biletu 40 tys. zł.

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tumska 2, 
tel 62-44-91: ekspozycje stałe “Secesja”, 
“Ikonografia i kultura Płocka”, “Wyroby z meta
lu firm warszawskich”. Wystawy czasowe 
“Mozart” złożona z 60 plansz przez czytelnię 
austriacką w Poznaniu z okazji 200 rocznicy 
śmierci W.A.Mozarta i “Pieniądz papierowy” z 
kolekcji Leszka Kałkowskiego. Muzeum czyn
ne: wtorek, środa, czwartek, sobota w godz. 
9-15, piątek 10-17, niedziela 10-15, w ponie
działki nieczynne. 12.01, godz. 18 - koncert 
noworoczny pod hasłem “Gwiazdo świeć, 
kolędo leć”. Wystąpią: Halina Frąckowiak, 
Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska, Zbig
niew Wodecki. Bilety do nabycia w kasie 
Muzeum.

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tumska 3 ą  
tel. 62-26-23: wystawa - rzeźba średniowieczna, 
późniejsza i ludowa Muzeum czynne codziennie 
w godz. 10-14, niedziele 10-15, w poniedziałki 
nieczynne.

BIBLIOTEKA IM. ZIELIŃSKICH TNP: wy
stawa pt. “Arabowie i islam w opisach polskich 
podróżników i badaczy”. Wystawa czynna w  
Sali Wystawowej Działu Zbiorów Specjalnych 
przy pl. Narutowicza 8 w godz. 8-15.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, ul. 
Nowy Rynek 11, tel. 62-89-82: wystawa “Pla
styka płocka 1992". W  wystawie biorą udział: 
Alojzy Balcerzak, Krystyna Brzozowska, Elż
bieta Garlej-Mazuś, Wacław Januszkiewicz, 
Józef Kempiński, Aniela Ewa Lewandowska, 
Jerzy Mazuś, Izabela Morlak-Pyżyńska, Wie
sław Nadrowski, Zofia Samusik-Zaremba, 
Stanisław Staniewski, Eugeniusz Szelągo- 
wski, Maria Wojnarowska, Szymon Zaremba, 
Tadeusz Zaremba.

KLUB MIĘDZYNARODOWEJ PRASY I 
KSIĄŻKI, pl. Narutowicza 5, tel. 62-46-40: 
czytelnia prasy polskiej i obcojęzycznej czyn
na w godz. 10-18. W  każdą sobotę o godz. 
16.30 Jarzy Pawłowicz - bioenergoterapeuta 
zaprasza na niekonwencjonalną terapię. Wy
stawa fotograficzna członków PTF Andrzeja 
Szpilkowskiego i Piotra Szymanowicza pt. 
“Prezentacje”.

MŁODZIEŻOW Y DOM KULTURY, ul. 
Tumska 9, tel. 62-28-30: 15.01, godz. 16 - 
“Promocje młodych” - przegląd młodzieżo
wych zespołów rockowych. 16.01, godz. 17 -

noworoczna dyskoteka dla młodzieży szkol
nej. 18 01, godz. 17 - otwarcie wystawy pla
stycznej “Świat się zrobił taki biały”. W dniach  
25.01 do 5.02 MDK organizuje ferie zimowe 
dla dzieci. W programie: wycieczki, kon
kursy, zabawy, sport. Zapisy dzieci do lat 
13 przyjmowane są w godz. 9.00-20.00. Od
płatność wynosi 150 tys. zł.

DOM KULTURY, ul. Tumska 9 (wejście od 
ul. Sienkiewicza), tel. 62-95-12: 17.01, godz. 
16 - noworoczna impreza “Dzieci dzieciom” (sa
la kina “Przedwiośnie”). Bilety w cenie 10 tys. zł 
do nabycia w DK codziennie w godz. 10-18.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY: 12.01, 
godz. 17 - spotkanie w KPJ - projekcja filmu.
14.01, godz. 17 - “Roztańczony karnawał” - 
konkurs tańca disco. 17.01, godz. 11 - choinka 
noworoczna dla dzieci. 19.01, godz. 17 - uro
czyste spotkanie w Klubie Złotego Wieku - 
“Dzień Babci”.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA: 12.01, 
godz. 15 - gry i zabawy na śniegu. 13.01, 
godz. 16 - konkurs na najciekawszy strój kar
nawałowy. 14.01, godz. 17 - “Hej kolęda, kolę
da...” - spotkanie seniorów. 15.01, godz. 15.30 
-  “Wiersze o zimie” - otwarta próba teatrzyku.
18.01, godz. 16.30 - “Zimowe pejzaże” - kon
kurs plastyczny dla dzieci. 19.01, godz. 17 - 
prezentacja najnowszych przebojów MTV.

KLUB OSIEDLA KOCHANOWSKIEGO:
12.01, godz. 17 - turniej gier stolikowych.
13.01, godz. 17 - wieczorek taneczny w Klubie 
23otego Wieku. 14.01, godz. 17 - “Biała zima” - 
konkurs plastyczny. 15.01, godz. 16 - zabawa 
choinkowa dla dzieci. 18.01, godz. 16 - proje
kcja bajek dla dzieci.

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, ul. 
Mostowa 1 skr. poczt. 89: ORGANIZUJE W  
TERM INIE O D  DNIA 14.04-21.04.1993 r. 
PIELGRZYMKĘ DO RZYMU NA UROCZY
STOŚĆ BEATYFIKACJI SIOSTRY FAUSTY
NY (18 kwietnia). W  PROGRAMIE M.IN. 
ZW IEDZANIE RZYMU, PADWY, FLOREN
CJI, ASYŻU, MONTE CASSINO, SAN MARI
NO, WENECJI. Cena 3.680 tys. zł obejmuje: 
przejazd autokarem, noclegi w hotelu, śniada
nia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśli
wych wypadków. Zapisy i szczegółowych in
formacji udziela sekretariat KIK w Płocku, ul. 
Mostowa 1, w każdy 'Morek od godz. 16.00- 
17.00 do dnia 28 lutego.

KINO “PRZEDWIOŚNIE”, ul. Tumska 5, tel. 
62-25-65: 12-14.01, godz. 11, 17.30 - “Mój ku
zyn Vinny" - USA. 12-14.01, godz. 20 - “Obsesja 
namiętności” - USA. 15-21.01, godz. 11,17.30 - 
“Huragan ognia” - USA. 15-21.01, godz. 20 - 
“Subłokatorka” - USA.

KATOLICKIE RADIO PŁOCK, ul. Wieczor
ka 7, 09-402 Płock, skr. pocztowa 172, tel. 62- 
36-67: program nadawany jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 6-15, w soboty 14-24, nie
dziele 9-15.

TELEFON ZAUFANIA nr 62-82-91 dla ludzi 
z problemem alkoholowym czynny w godz. 7-20.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, 
tel.62-62-51.

TELEFON ZAUFANIA “W ” nr 62-40-76 czyn
ny codziennie w godz. 18-19 - informacje o cho
robach przenoszonych drogą płciową i AIDS.

APTEKI: do 18.01 (godz. 8 rano) dyżury noc

ne i świąteczne pełni apteka przy ul. Wolskie
go 6.

INFORMACJA O PRYWATNYCH USŁU
GACH MEDYCZNYCH: tel. 63-61-26.

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE, pl. marszałka 

J.Piłsudskiego 21, tel. 479-64:ekspozycja stała 
"Wnętrza eklektyczne” i czasowa “Moda pra
dziejowa Europy”. W  salach Ratusza wystawa 
“Polesie lat trzydziestych w fotografii Józefa 
Szymańczyka”.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ, Park 
Wiosny Ludów, tel. 331-41: prezentuje milita
ria, dokumenty, mundury, zdjęcia i sztandary 
oddziałów Wojska Polskiego. Muzeum czynne 
codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10-16.

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

KINO “POLONIA”: 12-13.01, godz. 15.30 - 
“Sam w domu” cz. 2  - USA I. 12. 15-17.01, 
godz. 15.30 - “Kosiarz umysłów" - USA I. 15; 
godz. 17.30 - “Wzgórza Pacyfiku” - USAI. 15. 

SIERPC
MUZEUM W SI MAZOWIECKIEJ, tel. 75- 

28-83: w okresie karnawału Muzeum zapra
sza do zwiedzania Skansenu i wystaw w Ra
tuszu. W  Skansenie w pięciu chałupach za
prezentowano wystrój związany ze Świętami 
Bożego Narodzenia i karnawału. Atrakcją jest 
jazda w siodle i przejazd bryczką po Skanse
nie. Skansen czynny codziennie (oprócz po
niedziałków) w godz. 9-15.

W Ratuszu wystawy: “Sierpeckie wspo
mnienia” - historia miasta z lat 1900-1939 oraz 
“Kurpie Zielone” - prezentacja rzeźby, ubioru i 
tkanin kurpiowskich ze zbiorów Muzeum Okrę
gowego z Łomży oraz wnętrze chałupy kurpio
wskiej ze Skansenu w Nowogrodzie Łomżyń
skim. Ponadto wyświetlane są filmy video o te
matyce kurpiowskiej.

W  Ratuszu czynna jest biblioteka: księ
gozbiór z  zakresu historii sztuki, etnografii, hi
storii. Działa również kiosk muzealny prowa
dzący sprzedaż wyrobów sztuki ludowej. Ra
tusz czynny: wtorek, środa w godz. 8-16, 
piątek, sobota, niedziela 10-18.

Muzeum zaprasza nauczycieli i młodzież 
na lekcje muzealne (tel. 75-28-26).

DOM KULTURY, ul. Piastowska 37, tel. 
75-24-93: czynna wypożyczalnia kaset video 
“AS” Video. W  godz. 8-18 czynna jest wysta
wa pt. “Ofiary Katynia”. Wstęp 1.000 zł. 16.01, 
godz. 19 - dansing karnawałowy w kawiarni 
“Kulturalna”. 17.01 - koncert chóru “Zorza” 
pod dyrekcją Barbary Okoń oraz choinka dla 
Związku Emerytów i Rencistów - sala widowi
skowa. Kawiarnia “Kulturalna" czynna co
dziennie w godz. 16-20.

BIELSK
GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. Glinki 

1, tel. 155-74: czynny wtorek, środa i czwartek 
w godz. 11-19, piątek i sobota 11-20. Stałe 
zajęcia rytmiczne w różnych grupach wieko
wych, indywidualne zajęcia gry na pianinie, 
kursy języków obcych, zajęcia brydżowe, 
świetlicowe i komputerowe, spotkania w Klu
bie Pogodnej Jesieni.

OPOROW
ZAMEK, tel. 18-22: czynny codziennie w  

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

si odpowiedzialności.
opr. (ws)
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Europejskie Spotkania Młodzieży
/korespondencja własna z W iednia/

TASZE - Europejskie Spotkania 
Młodzieży , które odbywały się w 
dniach od 27 grudnia 1992 r. do 2 
stycznia br. w Wiedniu, pobiły wszel
kie rekordy. Do stolicy Austrii przyje
chało około 120 tys. młodych ludzi 
ze wszystkich krajów Europy, a wie
deńczycy niezwykli takich niedogod
ności, ze stoickim spokojem znosili 
zatłoczone metro, dworce i tramwa
je. To fascynujące, ekumeniczne 
spotkanie młodych, które stanowić 
miało kolejny etap “Pielgrzymki za
ufania przez ziemię”, zapoczątkowa
ła przed laty Wspólnota Braci z Taize 
we Francji, gdzie przez cały rok 
można uczestniczyć w modlitewnych 
spotkaniach nie tylko europejskiej 
młodzieży. Dla ich wiedeńskiej edy
cji, brat Roger - przeor Wspólnoty z 
Taize przesłał list na rok 1993 zaty
tułowany:" Zbudź się do radości", 
którego słowa stanowiły podstawę 
tematu wiedeńskich rozważań - “Ży
cie wewnętrzne i ludzka solidar

ność”. Do uczestników Spotkań skie
rowali również swoje przesłania se
kretarz generalny ONZ Boutros Ghali, 
arcybiskup Canterbuiy i patriarcha 
Konstantynopola. Papież Jan Paweł II 
w liście do organizatorów zwrócił 
uwagę na możliwość budowania kon
tynentu europejskiego, umieszczając 
w centrum wartości pojednania i soli
darności. Ojciec święty wyraził nad
zieję, iż to spotkanie może być dla 
wielu ludzi świadectwem, że życie 
społeczne może być budowane nie 
tylko na zysku i konsumpcji.

Wiedeńczycy starannie przygoto
wali się do przyjęcia niezwykłych 
gości, aczkolwiek nie spodziewali 
się ich aż tylu, stąd budżecie 
TAIZE wystąpił poważny deficyt, 
jakiego dotąd nie notowano, ani w 
Pradze, ani w Budapeszcie - miej
scach poprzednich spotkań. 
W zrosła bowiem liczbą pielgrzy
mów z krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej, których nie stać na 
zapłacenie pełnych kosztów poby- 
tu( około 270 szylingów). Apelowa
no więc do tych, którzy mają wię
ksze możliwośći finansowe o do
datkowe wpłaty 5, 10 lub więcej 
dolarów. Młodzi ludzie po 
przyjeździe zobowiązani byli uiścić 
kwotę 32 marek lub 20 $ otrzymu
jąc w zamian karty żywnościowe, 
bilet przejazdowy na wszystkie 
środki lokomocji oraz plan miasta.

“Uniknięto chaosu” - donosił wie
deński kurier, podsumowując pier
wszy dzień Spotkań. Nie obyło się 
jednakże bez spóźnionych pociągów 
i zatłoczonej stacji metra na Prate-

rze. Najbardziej zatłoczone były linie 
wiodące na Tereny Targowe - Messe 
Gelande - centrum Taize. Wielkie, 
ogrzewane hale wystawowe zamie
niły się przez tydzień w domy modli
twy i kontemplacji. Pośrodku usta
wiono ołtarz. Półmrok oliwnych lam- 
pek-oświetlających ikony skłaniał do 
refleksji. Dwa razy dziennie wspólna 
modlitwa skupiała uczestników w 
miejscach wyznaczonych według 
grup językowych. Na podłodze sie
dzą tysiące młodych ludzi, słuchając 
rozważania brata Rogera. Śpiewają 
dzieci z Bośni. Kilkoro młodych prze
chadza się wśród tłumu , niosąc tab
lice z napisem - Cisza, inni plakat 
zabraniający fotografować. Co jakiś 
czas zrywa się modlitwa - śpiew. 
Uczestnicy otrzymali bowiem teksty 
medytacji i słowa psalmów w róż
nych językach. Wiek od 17 do 25 lat. 
Niewiele osób starszych. Sporo mło
dych ludzi zgłosiło się do pracy. In
formowali na dworcach, stanowili

służby porządkowe przy wydawaniu 
posiłków. Sprzątali, opiekowali się 
małą grupą niepełnosprawnych ucze
stników.

Trzy razy dziennie wylęgał na uli
ce Prateru wielki tłum.,,O wpół do 
dwunastej i o piątej wydawano posił
ki, a po godz. 21 uczestnicy Spotkań 
udają się do swoich kwater. Przewa
żająca większość nocowała na włas
nych materacach w ciepłych salach 
szkolnych. Część znalazłą gościnę w 
rodzinach wiedeńskich, które odpo
wiadając na apel parafii, przyjęły 
uczestników Spotkań, jeśli nie na ca
ły pobyt, to przynajmniej na noworo
czny obiad. Odwiedził TAIZE dr Tho
mas Kestll - prezydent Austrii.

Polacy zdominowali Wiedeń
skie Spotkania. Stanowili 
ponad 60- tysięczną grupę, a 

brat Roger przepraszał jeszcze tych 
wszystkich, których nie można było 
przyjąć. Z Płocka wyjechało 7 auto
karów - młodzież ze szkół średnich 
oraz studenci Instytutu Wyższej Kul
tury Religijnej i Akademii Teologicz
nej. W niedzielę 27 grudnia, bazylika 
katedralna, jak przed pielgrzymką, 
zgromadziła tłum młodzieży z pleca
kami i ich rodziców, zatroskanych z 
powodu nienajlepszych warunków 
jazdy. W dodatku firmy dysponujące 
autokarami, z ęszczędności, wysyła
ją na trasę tylko jednego kierowcę. 
To stało się przyczyną wypadku kra
kowskiego wozu. Dla 500 Rumunów 
wiedeńskie Spotkania rozpoczęły się 
o dzień później. Zabrakło kart ubez
pieczeniowych.

Aczkolwiek centrum Spotkań TAIZE

znajdowało się na terenach targo
wych Prateru, a wypełniony refleksją 
i modlitwą dzień, nie pozwalał na 
wcześniejszy powrót do miejsc za
kwaterowania, to jednakże do 
późnych godzin wiedeńskie metro 
woziło roześmianą młodzież. Na pla
cu Stefana i uliczkach centrum, spa
cerowały tłumy. Pomimo dziesięcio- 
stopniowego mrozu niektórzy śpie
wają i grają na gitarach. Wiedeń 
anno domini 1992 przypominał stoli
cę świata. Obok , w końcu prawie 
zuniformizowanych młodych ludzi( 
kurtka, dżinsy, wełniana czapeczka 
na głowie), przed wiedeńskimi zabyt
kami przelewa się tłum dobrze ubra
nych turystów z Włoch, Francji i Nie
miec. Trochę Japończyków.

Walc i secesja - dwa hasła 
ściągają do Wiednia miliony 
odwiedzających. Centrum 

Informacji wydało barwny przewod
nik - sylwester wiedeński. O dziwo - 
mało bali. Jedynie te, wydawane 
przez renomowane hotele dla swoich 
gości. W polskim kościele czytam 
propozycję dla Polaków. Powitanie 
Nowego Roku przygotowuje Związek 
Polaków w Austrii. Generalnie bale 
już są niemodne, chyba, że kilka pre
stiżowych w karnawale: ten w Ope
rze, spotkania prawników, lekarzy i 
dziennikarzy. Wiedeńczycy kochają 
operę i teatr. Na spektaklach i kon
certach najchętniej spędzają tę koń
czącą rok noc. Wiele scen przygoto
wało sylwestrowe premiery. Powo
dzeniem cieszy się “Wujaszek 
Wania” Czechowa w Teatrze Akade
mickim, a opera kusi każdego wie
czoru znakomitymi nazwiskami .

Nowy Rok, jak przystało na stolicę 
walca, to oczywiście Strauss. W  
“Zemście nietoperza” brawurowo 
wykonana polka z drugiego aktu, 
przypomina lwowskie stajerki. Na wi
downi galę wieczorowych strojów 
mąci gdzieniegdzie sportowy ubiór 
młodych z TAIZE, którzy zajęli tanie 
miejsca stojące i jak to młodzież, mi
mo protestu operowych służb, foto
grafuje się na marmurowej klatce 
schodowej. Niektórzy pod popier
siem dyrektora Gustawa Mahlera - 
dzieło Gustav'a Rodina.

Powitanie Nowego Roku przebie
ga w euforii. Wprawdzie jeszcze 
przed sylwestrową nocą pojawiły się 
w prasie apele burmistrza Helmuta 
Zille o zachowanie spokoju. Szef 
miasta argumentował, że manifesta
cyjne wyrażanie radości w chwili, 
gdy w byłej Jugosławii toczy się dra
matyczna walka, a młodzież zebrana 
na TAIZE modli się przecież o pokój i 
miłość bliźniego, to jednak aplauzu 
nie było. Stąd wielu młodych ludzi po 
wieczornych spotkaniach w para
fiach, udało się o północy na plac 
Stefana. Wydawało się, że tłum 
zmiecie nagle kruchą, gotycką kate
drę. Z radosnym wrzaskiem miesza
ły się huki petard i brzęk tłuczonego 
szkła. Rozedrgana Kartner Strase 
pękała w szwach.

Przed wiedeńskimi zabytkami za
roiło się w końcu roku 1992 od mło
dych ludzi z TAIZE. Ożywieni, ra
dośni przyrzekali sobie spotkanie 
za rok. Czy znaleźli także odpo
wiedź na pytania, postawione w 
przesłaniu Spotkań: kto będzie 
wspierał wolność tam, gdzie jest 
ona jeszcze bardzo młoda? Czy 
postawili sobie pytanie: będziesz 
tym, który poniesie piękną nadzieję 
nowej przyszłości do rodziny ludz
kiej?

Lena Szatkowska

Przymusowe ferie w Łęczycy
Od poniedziałku, 4  stycznia 

Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 w Łę
czycy są zamknięte. Przyczyną 
przymusowych ferii jest awaria sieci 
ciepłowniczej w budynku, w którym 
mieszczą się obie placówki.

“Aby ogrzać szkoły w  sezonie, 
potrzeba 210 ton opału - powiedzia
ła nam dyr. szkoły, pani Drzewie
cka. W e wrześniu dostaliśmy środ
ki na zakup jedynie 40 ton, co star
czyło na 5 tygodni grzania”.

W  połowie listopada węgla za 
brakło. Budynek jest stary, ma oko
ło 80 lat a  instalacja ciepłownicza 
nie była wymieniana od lat 30. W ła
dze szkolne, przewodując konse
kwencje, jakim grozi taka sytuacja, 
pukały do różnych drzwi, wołając o 
pomoc. Apelowałam na łamach 
“Ziemi Łęczyckiej”, uprzedzałam  
mieszkańców, że sytuacja jest tra
giczna".

Zużyto owe 40 ton plus resztki 
ubiegłorocznych zapasów. Przed 
świętami pożyczono 10 ton węgla - 
do dziś nie uiszczając zapłaty, bo i 
skąd. W  poświąteczny wtorek nie 
było już czym napalić. Podjęto de
cyzję o spuszczeniu wody z rur. 
Kiedy po kilku dniach dowieziono 
jeszcze - zamawiane na kredyt - 6  
ton węgla, okazało się, że instalacja 
jest uszkodzona.

“Dziękuję jednostce wojskowej z 
Leźnicy Wielkiej, która oddelego
wała wojskowych do naprawy skut
ków awarii - mówi dyrektor. Słowa 
podziękowania kieruję pod adre
sem dyrekcji szpitala łęczyckiego i 
pana Janusza M oruzgały - kierow
nika PEC-u za  nieodpłatne wykona
nie kosztorysu. Pomagają też hy
draulicy z Zakładu Karnego w Gar- 
balinie”.

Ekipa wkroczyła 6 stycznia. Mia

sto zadeklarowało symboliczną w 
stosunku do potrzeb sumę: bur
mistrz - 1 0  min, wójt - 7  min. A re
mont trzeba rozpocząć natych
miast. Jego koszt oszacowano na 
150 min zł. Rury w dalszym ciągu 
pękają.

W  pam iętną ze  straszliwej śliz
gawicy środę pani dyrektor osobi
ście jechała do Płocka, by uzy
skać wsparcie z kuratorium. Dyr. 
M aciejew ska obiecała poratować 
sum ą ok. 120 min zł. “Nie chcę 
krakać, ale to nie jest ostatnia 
aw aria - mówi. Nad szkołą nie ma 
porządnego dachu, ten co jest 
zerw ie pierwsza w iększa wichura. 
Kosztorys opiewa na sumę 550  
min zł.”.

1200 dzieci 18 stycznia chciało
by wrócić do szkoły. Oczywiście 
planowych ferii, które w innych 
szkołach rozpoczną się tydzień 
później oni już mieć nie będą. W  
tym czasie będą nadrabiać zaległo
ści.

(mab)

MAJSTERKOWICZA (odcinek 9)

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY... 
NAPRAWIAMY ODKURZACZ!

Odkurzałam dywan przed świętami i nagle “coś” zaczęło szarpać odkurza
czem, pracował jeszcze trochę z przerwami, a teraz w ogóle się nie włącza... - 
skarży się pani J.T. z  Osiedla Tysiąclecia.

Mój wysłużony odkurzacz hałasuje jak stary autobus, a przy tym wcale “nie 
ciągnie”... - informuje mnie pan J.R. z Kutna.

Wszystkie występujące w odkurzaczach usterki można generalnie podzielić na 
dwie kategorie. Umownie nazwijmy je: elektryczne i mechaniczne.

ELEKTRYCZNE - to najczęściej uszkodzenia: wyłącznika, sznura zasilające
go, filtra przeciwzakłóceniowego, szczotek i szczotkotrzymaczy lub wirnika, 
rzadziej uzwojenia stojana silnika.

MECHANICZNE - można je podzielić jeszcze na zewnętrzne: jak np. uszko
dzenie węża ssącego, ssawki, wskaźnika podciśnienia, pęknięcie pokrywy, wyła
manie kół jezdnych, czy zaczepu zamka oraz wewnętrzne: pęknięcie sprężyny 
zwijacza sznura, uszkodzenie worka pochłaniacza kurzu, rozerwanie amortyzato
ra uszczelniającego, połamanie turbin czy też zatarcie łożysk silnika.

W tym kąciku omówię większość usterek “elektrycznych”.
Przerywaną pracę odkurzacza powodują: uszkodzony wyłącznik, sznur zasi

lający, zużyta lub zacinająca się w szczotkotrzymaczu szczotka a najczęściej 
źle kontaktujące przewody połączeniowe. Po odkręceniu i zdjęciu tylnej pokry
wy odkurzacza (patrz zdjęcie) ukaże się nam podstawa agregatu ssącego z 
przymocowanymi do niej lub silnika: kostką połączeniową i filtrem przeciwza
kłóceniowym (p-z).

Wyłącznik najczęściej jest w pokrywie lub obudowie odkurzacza. Wszelkie, 
rozłączone na skutek drgań przewody odnajdziemy bez trudu. Gorzej z małymi 
śrubkami mocującymi je w złączach. W przypadku ich braku kostkę taką należy 
wymienić, lub przewody połączyć trwale przez lutowanie i starannie zaizolo
wać. Pozostałe elementy możemy sprawdzić na tzw. “przejście elektryczne” - 
opisane we wcześniejszych kącikach - naszym najprostszym “przyrządem” lub 
omomierzem. Kolejno sznur, wyłącznik i filtr p-z. Przy tym ostatnim “przejście” 
winna mieć oddzielnie każda z jego par przewodów.

Jeśli lampka naszego “przyrządu” świecić będzie przy każdej kombinacji 
połączeń końcówek filtra p-z wykazując zwarcie między jego parami przewo
dów, a odkurzacz wcześniej “wysadzał” bezpieczniki - filtr taki należy wymienić 
na nowy. “Przejście”: szczotkotrzymacz I - szczotka I - wirnik - szczotka II - 
szczotkotrzymacz II - winno powodować świecenie się lampki “próbnika”.

Brak połączenia powodują najczęściej zużyte szczotki, bądź też zawiesze
nie się (zatarcie) jednej z nich (lub nawet obu) wewnątrz szczotkotrzymaczy. 
Nierzadko przyczyną przerw w pracy bywają oderwane od szczotkotrzymaczy 
przewody zasilające silnik (stojan) agregatu ssącego, (ciąg dalszy za tydzień)
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ULICA - PARKING

Mimo licznych interwencji telefonicznych w Administracji Osiedla Ty- 
iąclecia nasze prośby nio zostały załatwione do dnia dzisiejszego i dlate- 
o zwracamy się ponownie z żądaniem:

- naprawienia chodnika wzdłuż naszego bloku oraz zabezpieczenia tak, 
by samochody nie mogły po nim jeździć,

.  cnruA/nrinwania ahu właśninielfi Doiazdów resDektowali znaki zakazu.
które są ustawione.

Pod nasz blok podjeżdża wiele pojazdów, których właściciele idą sprze
dawać lub robić zakupy na targowisko miejskie. Szczególnie w dni targo
we, soboty i niedziele jest wiele pojazdów zakłócających nam spokój i 
zanieczyszczających powietrze bezpośrednio pod oknami.

Ulica Krzywoustego stała się nie kontrolowanym miejskim parkingiem. Czę
sto parkują samochody ciężarowe, które nie wykonują zaopatrzenia w miesz
czących się w bloku sklepach, a  najbardziej niszczą chodniki. Przy okazji 
częstszemu uszkodzeniu ulegają studzienki telefoniczne i kanalizacyjne.

O  wzmożoną kontrolę ulicy Krzywoustego - zaplecze Kobylińskiego 14 - 
prosimy w różnych godzinach przez policję i straż miejską.

Zebraliśmy 66 podpisów lokatorów, co jest dowodem powszechnego 
poparcia w tej sprawie. W  załączeniu lista z podpisami.

Od redakcji: popieramy wystąpienie mieszkańców popularnego “Mary
narza” do władz Płocka. Już wcześniej na naszych łamach zwracaliśmy 
uwagę na poważne zagrożenia, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu, jakie powstało z chwilą uruchomienia “manhattanu” przy ul. Kobyliń
skiego - arterii o wyjątkowym znaczeniu dla miasta.



Futro? Tylko sztuczne

Jeszcze Krystle Carrington paraduje w futrach na naszych ekranach, 
ale Ameryka już odrzuca futra. Ma to ścisły związek z rosnącą świadomo
ścią ekologiczną. Prawdziwym lisom, norkom, karakułom wypowiedziano 
ostrą i zdecydowaną wojnę. Po prostu w pewnych środowiskach futra są 
niedopuszczalne. W  dobrym tonie są sztuczne misie i nie dlatego, że  
tanie, bo tych którzy przedkładają je  nad prawdziwe stać na każdy wyda
tek. Misie są więc w najbardziej ekskluzywnych kolekcjach i snobistycz
nych żurnalach.

“Nie będziemy z nikogo zdzierać skóry, żeby sobie z niej zrobić płaszcz” 
- zdają się mówić także ci najbogatsi. A manifestują w ten sposób przyna
leżność do grupy ludzi oświeconych i kulturalnych.

Zatem - nie karakuły od Rosjan (bo tańsze), ale w  zbliżonej cenie 
piękne kolorystycznie, w dowolnym stylu (udające prawdziwe, gładkie lub 
w lamparci wzorek) przytulne i najmodniejsze sztuczne futerko. Atrakcyjne 
i praktyczne okrycie na kilka co najmniej sezonów.

EWA

•  Pierwszy międzynarodowy publi
czny konkurs piękności został 
zorganizowany w USA w czerwcu 
1855 roku. Sędziami była publi
czność. Pierwszy konkurs na 
Miss Ameryki odbył się w roku 
1921 w Atlantic City w stanie New  
Jersey. Zwyciężyła szczupła 
blondynka Margaret Gorman, 
mająca obwód biustu zaledwie 
76,2 cm.

Czy wiecie,
ZGaaa

•  Rekordzistami w  dziedzinie dłu
giego narzeczeństwa są Octavio 
Guillen i Adriana Martinez z  Mexi- 
co City. Byli zaręczeni przez 67 
lat. Tak długie narzeczeństwo 
zakończyło się ślubem, gdy pań
stwo młodzi liczyli już sobie po 82  
lata. Rekord wieku rozwodników 
natomiast zanotowano w 1984 
roku w Milwaukee (USA). Pań
stwo Ida i Simon Stern stwierdzili, 
że mają siebie dość w wieku 91 
(żona) i 97 (mąż) lat.

•  W  londyńskim domu aukcyjnym 
sprzedano za 9.500 funtów (oko
ło 16 tys. dolarów) srebrny, gra
werowany nocnik, wykonany w  
XIX wieku przez Davida Willau- 
me dla księcia Warrington.

•  Najstarszy oszust matrymonialny 
Niemiec ma 73 lata. Jest łysym, 
tęgim jegomościem i w niczym 
nie przypomina amanta. Tym nie 
mniej w ciągu 4  lat zdołał rozko
chać w sobie 16 pań w różnym 
wieku, które te romanse koszto
wały ponad 2,6  min marek. Eme
rytowany inżynier, wdowiec, uda
wał się zawsze na randki z bukie
tem róż, czarował wyDranki 
eleganckimi manierami i dowci
pem, po czym prosił oczarowane 
panie o krótkie pożyczki na sfi
nansowanie intratnych interesów, 
jakie rzekomo prowadził za grani
cą. Wystawiał nawet pokwitowa
nia i znikał bez śladu, przegrywa
jąc “pożyczki” w kasynach gry.

CZY MASZ SZCZĘŚCIE?
Czy jesteś dzieckiem szczęścia, życiową hazardzistką, pe
chowcem?
Sprawdź. Wystarczy wybrać 14 odpowiedzi, a wszystko stanie 
się jasne.

1. Zdarzyło Ci się, że byłaś świet
nie przygotowana do egzaminu, a mi
mo to dostawałaś nie najlepszą oce
nę...

a. Oczywiście! Po prostu nie miałam 
szczęścia.

b. Nie. Jeśli nauczyłam się wszy
stkiego, klęski się nie zdarzały. /

c. Zwykle tak jest. Mam pecha.
2. W każdej sytuacji wyobrażasz 

sobie najgorsze rozwiązanie...
a. Ależ tak. Muszę być przygotowana 

na najgorsze.
b. Nigdy! Po co denerwować się za

nim jeszcze jest czym.
c. To zależy od sytuacji.
3. Czy uważasz, że powiedzenie 

“Fortuna kołem się toczy” jest pra
wdziwe?

a. O, tak!
b. Nigdy się nad tym nie zastanawia

łam.
c. Skądże. To bzdura.
4. Co myślisz o sądzie, że szczę

ściu trzeba pomóc?
a. To nieprawda. Albo ma się szczę

ście, albo nie.
b. Święta racja. Kto szczęścia nie 

chce, nigdy go nie będzie miał.
c. Czasem rzeczywiście tak bywa.
5. Czy wygrałaś kiedykolwiek na 

loterii albo w totolotka?
a. Nigdy mi się to nie zdarzyło.
b. Raz w życiu.
c. Parokrotnie.
6. Czy jesteś optymistką? /
a. Oczywiście, że tak. To jedyny spo

sób na życie.
b. Nie wiem. Ale na pewno staram 

się, by tak było.
c. Nie. Raczej pesymistką.
7. Czy lubisz ryzyko?
a. Tak. Bez ryzyka trudno cokolwiek 

osiągnąć.

b. Nie. Lubię tylko pewne sytuacje.
c. Czasem tak, ale nie jest to moją

zasadą życiową. i
8. Opatrzność czuwa nad Tobą..
a. O tak! Czasem tylko ona mnie ra

tuje.
b. Nie. Wciąż popadam w jakieś kło

poty.
c. Nie zastanawiam się nad tym.
9. Czy zdarzyło Ci się cudem wy

ratować z opresji?
a. Oczywiście. Bardzo często tak mi 

się dzieje.
b. Od czasu do czasu - tak.
c. Nigdy.
10. Bez szczęścia ani rusz...
a. To prawda. Niestety, talent i wie

dza to nie wszystko.
b. Bzdura. Kto ciężko pracuje, osią

ga zamierzony cel.
c. Chyba tak.
11. Nigdy nie poniosłaś ogromnej 

klęski...
a. Rzeczywiście nigdy.
b. Ależ skąd. Niejedną.
c. Raz, niestety, mi się to zdarzyło.
12. Czy przeżyłaś zawód miłosny?
a. Tak. Prześladuje mnie to do dziś.
b. Nie. Mam szczęście w miłości.
c. Dawno temu. Dziś nie ma to już 

znaczenia.
13. Czasem myślisz, że Twoje szczę

ście kiedyś musi się skończyć..
a. Tak. Nic nie trwa wiecznie.
b. Dlaczego miałoby tak być? Za

wsze będę je mieć.
c. Nie myślę o tym.
14. Czy jesteś z siebie zadowolo

na?
a. Wcale. Mogłabym wszystko robić 

lepiej.
b. Tak, nie można wymagać od sie

bie cudów.
c. Sama nie wiem.

PUNKTACJA
1. a.1 2. a.O 3. a.5 4. a.O 5. a.O 6. a.5 7. a .5

b. 5 b.5 b.1 b.5 b.1 b.1 b.O
c. O c.1 c.O c.1 c.5 c.O c.1

Carol Botwin napisał sążnistą 
książkę na temat małżeńskich 
zdrad. Wynika z niej, że najczęst
szymi powodami szukania inne
go partnera czy partnerki są:

Rady 
na zdrady

•  po pierwsze, nuda. Prezenciki, 
niespodzianki, urozmaicenie mo
notonnego małżeńskiego życia 
skutecznie może zapobiegać 
zdradom.

•  po drugie, rutyna w seksie. Cią
gle to samo miejsce, ta sama po
ra i często ta sama pozycja i te 
same towarzyszące seksowi sło
wa, mogą prowadzić do rozbicia 
najbardziej nawet kochającego 
się małżeństwa.

•  po trzecie, brak dbałości w swój 
wygląd. Przydeptane kapcie, roz
czochrane włosy, kilkudniowy za
rost albo wałki na głowie i przy
brudzony szlafrok - tego nie widzi 
się u kochanków.

•  po czwarte, topniejące poczucie 
własnej wartości. Po kilku latach 
małżeństwa, rzadko zdarza się, 
by małżonkowie mówili sobie 
komplementy, podziwiali się na
wzajem, doceniali się. Na ogół 
zrzędzą i mają do siebie o wszy
stko pretensje.

•  po piąte, niedostrzeganie do
brych stron. Musiały takie być, 
skoro zdecydowaliście się po
brać. W cale nie musicie być z so
bą przez dalsze lata. Taka pew- j 
ność może być zgubna.

Plotki o gwiazdach

Al Pacino pochodzi z nowojorskiej 
dzielnicy Bronx w której mieszkają tzw. 
obywatele trzeciej kategorii, różnych na
rodowości. Jego rodzice byli biednymi 
Włochami a mały Al w dzieciństwie już 
wykazywał skłonności aktorskie, bawiąc 
gości i domowników parodiami znanych 
osobistości polityki i ekranu. W wieku 16 
lat porzucił szkołę i zatrudnił się w jed
nym z nocnych klubów jako “opowia- 
dacz dowcipów” (tak samo zaczynał 
Woody Allen).

Dość szybko został zauważony i swe 
amatorskie zdolności udoskonalił w no
wojorskim Actors Studio. Gdy jednak 
nabrał pewności siebie, stał się nieznoś
ny, narzucający swoje warunki reżyse
rom. Zerwał wiele kontraktów. Wycofał

się do małych studyjnych teatrów, gdzie 
mógł realizować swoją wizję sztuki.

W 1985 roku spróbował swych sił ja
ko reżyser. Zakupił prawa do jednej z 
eksperymentalnych sztuk i zaczął ją 
przenosić na ekran za własne pieniądze. 
Starczyło ich jednak zaledwie na nakrę
cenie 50 minut filmu. By zarobić na do
kończenie swojego filmu przestał kapry
sić i przyjmował niemal wszystkie role, 
jakie mu proponowano. Trzy filmy: “Mo
rze miłości”, “Ojciec chrzestny II” i “Ojciec 
chrzestny lir zrobiły z niego gwiazdora i 
umożliwiły wejście do klasyki kina.

Jest znów bogaty. Mieszka pod No
wym Jorkiem nad rzeką Hudson w do
mu z wielkim ogrodem i trojgiem służby. 
Jest wciąż stanu wolnego, choć przed 
kilku laty głośno było o jego kolejnych 
romansach z których żaden jednak nie 
zakończył się małżeństwem. Al Pacino 
twierdzi, że “na nic nigdy nie jest za 
późno, jeśli tylko potrafi się nazwać 
swoje pragnienia”.

Rebecca Gilling znana jest głównie 
z jednej roli - Stephanie z “Powrotu do 
Edenu”. Sukces ten nie zmienił jej życia. 
Wróciła do rodzinnej Australii, do rodziny i 
jest szczęśliwa. Z mężem i dwoma syna
mi: Hamishem i Billy‘m, którego urodziła 
w domu, a przy porodzie asystowało 11 
osób, łącznie ze starszym synkiem.

- “Mój syn Hamish nie będzie wysłu
chiwał głupich historyjek o tym, że Bil- 
lyego przyniósł bocian. To, co zobaczył 
jest przecież znacznie wspanialsze od 
najbardziej fantastycznej bajki” - twier
dzi Rebecca. Żyje w zgodzie z naturą i 
ją najbardziej sobie ceni. Jedynym jej 
zmartwieniem jest to, że rzeki w których 
niegdyś kąpała się są zanieczyszczone i 
brudy cywilizacji od których stara się 
uciec, docierają, niestety, także do jej 
rajskiego zakątka.

8. a.5 9. a.5 10. a.5 11. a.5 12. a.O 13. a.O 14.a .0
b. O b.1 b.O b.O b.5 b.5 b.5
c. 1 c.O c.1 c.1 c.1 c.1 c.1

od 70 do 50 punktów
Jesteś prawdziwym dzieckiem szczęścia. Wychodzisz cało z najgorszych opre

sji. Często sama dziwisz się, jak to się dzieje. Kiedy myślisz, że już nic nie da się 
zrobić, przychodzi cudowne rozwiązanie. Prawie zawsze możesz być pewna powo
dzenia. Patrzysz na świat przez różowe okulary. Rzadko się denerwujesz. Nigdy nie 
martwisz się na zapas. To strata czasu. Jednak i Tobie, choć rzadko, zdarza się 
przegrać. Nie poddajesz się wtedy. Walczysz. Następnym razem musi się udać. 
od 49 do 10 punktów

Jak większość ludzi czasem masz szczęście, czasem nie. Raz na wozie, raz pod 
wozem. Nie jesteś jednak pechowcem. Oczywiście bywają drobne niepowodzenia, 
ale świetnie sobie z nimi radzisz. Opanowałaś tę sztukę do perfekcji. Nie czekasz na 
los. Zawsze wyprzedzasz go o krok. Pracujesz nad sobą. Wiesz, że to w końcu 
musi przynieść efekty. Tak też rzeczywiście jest. Twój optymizm udziela się innym. 
Przyjaciele uwielbiają twoje towarzystwo. Nie bagatelizujesz problemów, ale spra
wiasz, że wydają się mniejsze. Rozmowa z Tobą działa, jak cudowny eliksir. Świat 
staje się prostszy, 
poniżej 10 punktów

Ejże! Głowa do góry! Nikt nie jest urodzonym pechowcem. Nie możesz być taką 
pesymistką. Stanie z opuszczonymi rękoma i oczekiwanie na kolejny cios od życia 
do niczego Cię nie doprowadzi. Poddać się najprościej. To nie żadna sztuka. Nie 
wątp w siebie. Uśmiechnij się! Zobaczysz, że świat jest piękny. Czeka na Ciebie i ma 
Ci tyle do zaoferowania. Pomóż losowi. Nie będziesz długo czekać na rezultat. Zaryzy
kuj, a na pewno wygrasz. Nie daj szczęściu przejść obok Ciebie. Zatrzymaj je!

Z_kuchni żydowskiej

Cymes jest oryginalnym deserem wybranym z  kuchni żydowskiej. Moż
na go przyrządzać na dwa sposoby:

z  owoców suszonych
*  *  •

Bierze się 60 dag śliwek suszonych, 40 dag suszonych jabłek, 20 dag 
suszonych gruszek, 20 dag winogron (ewentualnie rodzynków), cynamon i 
cukier - do smaku.

Owoce myjemy i kroimy w kostkę. Zalewamy wrzącą wodą i gotujemy 
do miękkości. Odcedzamy i doprawiamy cukrem i cynamonem.

z  marchwi
*  *  *

1,3 kg marchwi, 80 dag jabłek, 20 dag masła, sól, cukier i cynamon - do smaku.
Marchew i jabłka obrać, pokroić na niewielkie kawałki. Wrzucić do 

garnka, wymieszać z pozostałymi składnikami. Dusić na wolnym ogniu w  
niewielkiej ilości wody do miękkości.
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u DBAM O RENOMĘ FIRMYW

Z ROMANEM GĄSECKIM, dyrektorem Nauczyciel
skiego Kolegium Języków Obcych rozmawia Joan
na Podborska

- Przed dwoma laty, z myślą o 
kształceniu nauczycieli języka 
angielskiego i niemieckiego, 
utworzono w Płocku Kolegium 
Języków Obcych. Od września 
tego roku, jeszcze przed uzyska
niem dyplomu, część studentów 
podjęła dodatkową pracę na
uczycieli języków zachodnich w 
płockich szkołach. Czy to rodzaj 
zamierzonego eksperymentu, 
czy konieczność “łatania dziur”?

- W  momencie, gdy po wyrzuce
niu języka rosyjskiego dyrektorzy 
szkół starają się go zastąpić nie 
wiadomo czym, sytuacja w szkol
nictwie stała się dramatyczna. Po
wstało coś, co nie przypomina lekcji 
angielskiego, ani niemieckiego, po
nieważ uczą ludzie przypadkowi. 
Stąd, jak sądzę, lepszym pomy
słem było wprowadzenie naszych 
słuchaczy do szkół. Szefowie pla
cówek bardzo o to zabiegali, acz
kolwiek w niezgodzie z przepisami.

- Rozumiem, że studenci, któ
rzy podjęli pracę, otrzymali zgo
dę dyrekcji i kuratora?

- Ja  nie stawiam veta, aczkol
wiek uważam, że to ich demoralizu
je troszeczkę. Jeśli już teraz założy
my, że są dobrzy, bo dyrektorzy 
różnych szkół o nich zabiegają, to 
może komuś przyjść do głowy po
mysł, że nie ma potrzeby tak bar
dzo pracować na trzecim roku. W o
lałbym naprawdę, by podjęli pracę 
po ukończeniu Kolegium, już z peł

nymi kwalifikacjami, ale po kilku 
miesiącach tego eksperymentu 
pedagogicznego jesteśmy zadowo
leni, a  ocenę tej pracy zaliczamy do 
egzaminu z metodyki.

- Rodzice nalegają, by szkoła 
prowadziła lekcje języka zachod
niego, a dyrekcje przyjmują każ
dego chętnego...

- 1 z  tego choćby powodu lepiej, 
że  będą to nasi studenci. Uczenie 
języka to osobna specjalność, inna 
niż tłumaczenie. Wielu osobom, 
oferującym szkołom swoje usługi, 
wydaje się, że mogą to robić, po
nieważ byli np. przez pięć lat w An
glii. To błąd. Nauczanie języka od
biega od umiejętności posługiwania 
się nim. Na razie rynek jest chłonny, 
ale my stawiamy sobie takie zada
nie, by absolwenci Kolegium byli 
nauczycielami solidnymi, by w ko
lejnych latach, kiedy będzie już du
żo ludzi na rynku, dyrektorzy szkół, 
dokonując wyboru, wybierali nasze
go absolwenta.

- Panuje opinia, że egzamin do 
NKJO jest bardzo trudny?

- Zgadza się. To jest taki sam  
egzamin, jak na filologię obcą. Pi
semny test jest taki, jak na filologię 
obcą na Uniwersytecie Łódzkim i w  
dodatku w tym samym dniu. Naszą  
bardzo profesjonalną kadrę również 
w części stanowią naukowcy z Ło
dzi, osoby utytułowane, które speł
niają rolę doradców i wykładowców. 
Prowadzą w swoich specjalno

Fot. St. Bąkiewicz

ściach, albo wykłady, albo semina
ria. Polscy nauczyciele podejmują
cy pracę w Kolegium muszą uzy
skać akceptację przedstawicieli 
uczelni opiekującej się. Mam też 
sześciu wykładowców - cudzoziem
ców. Uzupełniają braki w polskiej 
kadrze i doskonalą posługiwanie 
się żywym językiem. O  wiele tańsze 
jest sprowadzenie nauczyciela cu
dzoziemca do Płocka, niż wysyła
nie za granicę naszych studentów. 
Z  drugiej strony nie sposób, by słu
chacze nie mieli możliwości wyjaz
du, spotkania się z ludźmi, z kulturą 
kraju, którego język pragną poznać. 
Nauczyciele-cudzoziemcy trafiają 
do nas poprzez organizacje rekru
tujące ochotników: Korpus Pokoju i 
World Teach.

- Studenci NKJO bardzo sobie 
chwalą możliwości wyjazdów...

- Jedną z ofert, jaką proponujemy 
naszym słuchaczom, są letnie kursy, 
czy spotkania z nauczycielami z Anglij 
dla grupy angielskiej i z pedagogami 
Niemiec - dla grupy niemieckiej. To

ma pomóc w przezwyciężeniu tych 
oporów, jakie ma każdy, nim zacznie 
mówić w miarę biegle w obcym języ
ku. Współpracujemy z West Sussex 
Darmstadt i Heidelbergiem. Ogromną 
rolę w nawiązaniu kontaktów odegrała 
pracująca już od roku w Kolegium pa
ni Sabinę Haupt.

- Jak pan ocenia dwuletni 
okres funkcjonowania NKJO i 
jednocześnie swojego dyrektoro
wania?

- Na początku dostałem ofertę by
cia nauczycielem, a później dyrekto
rem. Cóż, czas się jeszcze nie za
mknął. W czerwcu nasi absolwenci 
uzyskają tytuł licencjata, uprawniający 
do nauczania od przedszkola do 
szkoły średniej włącznie. Kolegia tra
cą trochę na tym, że nie jest ustalony 
ostatecznie statut człowieka, który je 
kończy. Osóby, które mają przed sobą 
dłuższą perspektywę, zanim podejmą 
pracę, czy większe zasoby finanso
we, wolałyby, mimo wszystko skoń
czyć studia, chociaż kolegia taką 
gwarancję dają. Można kontynuować 
naukę w Łodzi. Do końca też nie jest 
wiadomo, jak będzie wyglądał egza
min dyplomowy. Czy ma być to tylko 
dyplom ukończenia Kolegium, czy bę
dzie firmowany przez uczelnię, która 
się opiekuje NKJO, co podniosłoby 
prestiż i standart szkoły.

- Na gwiazdkę Kolegium miało 
wejść do nowego, pięknie wyre
montowanego gmachu przy Ko
ściuszki, dawnego internatu Stu
dium Nauczycielskiego..?

- Termin się nieco odsunął, ale już 
cieszymy się na myśl o posiadaniu 
pięknej biblioteki z czytelnią i z pra
wdziwego zdarzenia laboratoriów ję
zykowych. A na strychu urządzimy 
klub i miejsca dla gości. Warunki będą 
zbliżone do europejskich. Bardzo 
dbam o renomę firmy. Zależy mi na 
tym, by Kolegium wykształciło do
brych absolwentów.

- Życzę tego nie tylko w Nowym 
Roku i dziękuję za rozmowę.

S yna m m m *
EWA mCZ-GRZĘBZINSKA ELŻBIETA GAJOS o 

JANUSZU GAJOSIE
ONA - realizator artystyczny, znak zodiaku 
ON - aktor; znak zodiaku - Panna.
Jej drugi mąż, jego druga żona.

Byk.

Nie twierdzę wcale, że  miłość, 
świeżość, niepowtarzalność uczu
cia to młodość. Nas niepowtarzalne 
uczucie spotkało w bardziej dojrza
łym wieku. Poznaliśmy się w  odpo
wiednim czasie - dojrzali ludzie le
piej jednak traktują miłość. Po do
świadczeniach życiowych - nie 
jestem przecież pierwszą żoną Ja
nusza, ani on moim pierwszym 
partnerem - zaczyna się bardziej 
doceniać te ważne rzeczy. My na 
sw ą miłość chuchamy i dmuchamy,
Zrządzenie losu czy 
przypadek?

Pracowałam wtedy w Krakowie, 
w  ośrodku kultury. Niesamowitą 
frajdę sprawiało mi organizowanie 
spotkań ze sławnymi aktorami, i tak 
wymarzyłam sobie pana Gajosa, 
który opierał się jednak bardzo. Te
raz wiem dlaczego. To nie tylko 
kwestia czasu, którego rzeczywi
ście wciąż m a zbyt mało. M ąż po 
prostu takie spotkanie z publiczno
ścią szalenie przeżywa. Woli za 
grać w  pięciu przedstawieniach, 
gdzie jego rola jest ściśle określo
na, niż stanąć oko w oko z zagad
kowym tłumem. A więc, jak nietrud
no się domyślić, moje telefony do 
W arszawy nie przynosiły oczekiwa
nego skutku. Przypadek jednak 
chciał, że pewnego dnia zawitał do 
Krakowa “Powszechny” z  “Baalem”. 
Pomyślałam więc, że jeżeli nic nie 
zdziałałam przez telefon, to może 
uda mi się bezpośrednio. Pode
szłam do sprawy bardzo po kobie
cemu - wiadomo przecież, że ina
czej mężczyzna rozmawia z kobie
tą, gdy ją  widzi. Poszłam zatem na 
spektakl do “Starego”. I tak pana 
Gajosa namawiałam, namawiałam, 
namawiałam, aż  wyszła z tego sza
lona prywatność.

Pierwsze wrażenie.
Spodziewałam się zupełnie ko

goś innego. Dla mnie Gajos był wiel
kim aktorem, gwiazdą. Bałam się 
przeto tego pierwszego spotkania. 
Ale okazało się nagle, że rozmawiam 
z człowiekiem szalenie nieśmiałym. 
Oczywiście, nie wierzyłam na począt
ku w tę nieśmiałość. To gra, poza - 
myślałam. Nie wierzyłam, że aktor 
może być tak naturalny i taki normal
ny. Po kilku jednak rozmowach

sennego dnia... Na Krakowskim Ryn
ku jest taka kwiaciarka, która wręcza 
kwiaty znanym osobistościom. U niej 
właśnie kupił Janusz różę i... oświad
czył się. Nie mogłam uwierzyć. Wyda
wało mi się, że chodzę we mgle. 
Wszystko stało się takie nierealne, 
nierzeczywiste, zaczarowane - i Kra
ków, i róża, i te oświadczyny.
Minęło sześć lat.

I jest coraz lepiej. Może to brzmi 
przesadnie, ale tak po prostu jest.
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stwierdziłam, że rzeczywiście, wielki 
Gajos jest niezmiernie skromnym, 
ciepłym człowiekiem, nie lubiącym 
spojrzeń przechodniów I poruszenia, 
jakie wywołuje.
Krakowski Rynek i róża.

Imponowało mi, że chodzę z nim 
po Krakowie, że ludzie się na nas 
gapią. To szalenie babskie. Gdy Ja
nusz wrócił do Warszawy, zaczęły  
się nasze długie telefoniczne roz
mowy. W  wolne poniedziałki przyla
tywał do mnie samolotem - co było 
na pewno miłe. Aż pewnego wio-

Nasz świat.
Kwiaty, prezenty, niespodzianki - 

mąż próbuje wpuścić trochę tego 
słońca do domu. Może mnie nawet 
nieco rozpieszcza. Ale to ja  podaję 
kawę do łóżka. Nic tak nie smakuje, 
jak kawa w łóżku...

Organizacja życia domowego 
spoczywa na mojej głowie. M ąż nie 
ma czasu. Poza tym to dusza nie
zborna. To ja muszę pamiętać, by 
wszystko zabrał, spakował. Potrafi 
bowiem wyjść bez scenariusza czy 
okularów na próbę czytaną. Okula

ry... tak, to stały problem. Wpadłam  
na pomysł, by drugie trzymał w gar
derobie.
Brak czasu.

W ieczna gonitwa. Sporo wyjeż
dża w tak zwane trasy kabaretowe. 
Ubiegłoroczne wakacje właściwie 
przepracował. Urlop spędziłam to
warzysząc mężowi I Kabaretowi 
“Pod Egidą” w objeździe po Polsce. 
Żartowałam: panowie, wszystko wi
dzę, notuję i donoszę żonom. Pie
trzak zauważył, że dzięki mnie pod
niosła się moralność zespołu.

M ąż bardzo często bywa zm ę
czony, pewnie dlatego jego ulubio
nym miejscem w domu jest kanapa. 
Miejsce, które samo w sobie aż się 
prosi, żeby zasnąć. M ąż więc włą
cza najpierw telewizor, potem kła
dzie się wygodnie i... natychmiast 
zapada w drzemkę. W yłączenie te
lewizora wręcz go budzi. Ten kilku
dziesięciominutowy sen jest mu 
niezbędny, by naładować się do 
wieczornego spektaklu. Jest konie
cznością w tym jego szalonym, peł
nym stresów życiu. Dlatego te co
dzienne drzemki nie denerwują in
nie i nie drażnią.
Cenzura domowa.

Ale niegroźna. Przeglądam całą  
prasę i te najciekawsze artykuły 
podsuwam mu do przeczytania. Ja
nusz nie miałby dosłownie kiedy te
go wszystkiego nawet przerzucić. 
Interesuje mnie polityka, a  mąż lubi, 
jak mu opowiadam, co się wydarzyło.

Dzieci.
Mam czternastoletniego syna, Ja

nusz - trzynastoletnią Agatę. Córka, 
jak to zwykle bywa, mieszka u matki, 
ale często nas odwiedza. Wspólnie 
wyjeżdżamy na wakacje, najchętniej 
do Kątów piybackich, które bardzo lu
bimy. Dzieci są już w tym wieku, że  
znakomicie się dogadują. Janusz wo
bec Ryszarda pełni rolę ojca, z całą 
odpowiedzialnością i poświęceniem. 
(Prawdziwy ojciec mieszka w Szwaj
carii). Janusz pozwolił wprawdzie 
zwracać się do siebie po imieniu, to 
jednak jest wychowawcą dosyć 
ostrym, konsekwentnym i wymagają
cym. Twierdzi, że tego wymagają na
sze czasy. Nie znaczy, że nie potrafi 
rozmawiać z młodym człowiekiem, 
wczuć się w  jego problemy. Przeciw
nie. Musiał naturalnie pokonać wiele 
barier, które jakby samoistnie po
wstają między ojczymem i dzieckiem, 
ale na razie wszystko układa się do
brze. Odpukać.

dokończenie w następnym numerze

KRONIKA
OBYCZAJÓW

I Koniec roku 1992 upłynął pod  
znakiem strajków, licznych świę
tych Mikołajów i kolędowania. 
Zbuntowały się kobiety w Cote- 
xie, przerażone wizją spadku ju ż  
i  tak minimalnych budżetów do
mowych. Za to na ulicach rekla
mowi Mikołaje: który święty- nie 
wiadomo. Będąc z  natury opty
mistką, z  nadzieją w sercu, 
podeszłam do jednego z  nich.
Był to jednak święty od dzieci. 
Która godzina? - spytał zniecier
pliwiony. Masz babo placek.

I  Andrzej Drętkiewicz - prezydent 
Płocka, zgodnie z  wcześniejszą 
deklaracją wypił z  mieszkańcami 
noworoczny toast. Mieszkańcy 
stali na rynku, prezydent na bal
konie.

I  Tematem numer 1 rozmów kolej
kowych, autobusowych i  towa
rzyskich są podatki. Skonstato
wano, że przepisy są łaskawe tyl
ko dla bogatych. Aż 371 milionów 
będzie mógł odliczyć od podatku 
ten, kto buduje dom. Korzystny 
jest również biznes trumienny. Jak 
wieść niesie, jedynie trumny zwol
nione są od cła.

i  Zima, choć piękna, przecież su
rowa je s t taka/ wielki jes t w zimie 
lęk zająca, wielki g łód ptaka. Do
dajmy do tego obrazu, kulące się 
z  zimna przed zamkniętymi ok
nami piwnic - koty i  bezpańskie, 
głodne psy. Władze Krakowa zo
bowiązały dozorców do otwiera
nia przynajmniej jednego okien
ka w bloku. A w Płocku? Moi są- 
siedzi karmią wrony i  wróble. 
Ktoś pow iesił słoninę dla sikorek. 
Proponuję wielką orkiestrę zimo
wej pomocy dla ludzi i  zwierząt.

9 Skute lodem jezioro w Grabinie, 
przyciąga łyżwiarzy. W niedzielę 
jeździło tam chyba z  pó ł tysiąca 
osób. Odważniejsi właściciele 
samochodów urządzali nawet 
wyścigi lodowe. Widzieliśmy tak
że mieszkańców Soczewki. Wy
brali łąckie lodowisko twierdząc, 
że u nich niezbyt dobry lód. 
Przepiękna tafla lodowa pokryła 
także moje ulubione jezioro Bia
łe, jednak zamarznięta powierz
chnia je s t tak gładka, że trudno 
się na niej trzymać nawet najwy- 
trwalszym łyżwiarzom. W Płoc
ku, Rady osiedli na razie oszczę
dzają wodę i  o lodowiskach ani 
słychu.

H  Pewnej, roztargnionej pani zda
rzyło się w sklepie Sport przy uli
cy Tumskiej kupić dwie lewe ły
żwy i  w dodatku każda w innym  
numerze. Reklamując towar, zo
stała pięknie przeproszona 
przez cały personel. Mała rzecz, 
a cieszy.

I  Wydarzeniem nie tylko kultural
nym był niewątpliwie “ Portret 
miasta* Tadeusza Bystrama - 
film o Płocku. A n i paneg iryk, ani 
reklamówka, więc słychać, że 
nie zadowolił wielu. Naszym  
zdaniem, udała się reżyserowi 
trudna sztuka portretowania. 
Film je s t pokazywany także w 
szkołach, na godzinach wycho
wawczych. Dobry przyczynek do 
dyskusji, czy taki charakter ma 
nasze miasto?

I  Chór dziecięcy PSM w Płocku 
pod dyrekcją Lidii Rogalskiej wy
stępował ju ż  kilkakrotnie w płoc
kiej bazylice katedralnej. Śpie
wał także podczas wizyty papie
ża. W grudniu uroczyście i  z  
sukcesem zadebiutował na sce- 

, nie, tym razem dając koncert 
wspólnie z  Płocką Orkiestrą Ka
meralną.

9 \ Zespół wokalno-instrumentalny 
z  Radzanowa, prowadzony 
przez braci Zalewskich i Roberta 
Majewskiego, podbijał Płock wi
dowiskiem muzycznym: “Wszy
stkie drogi wiodą do Betlejem”. 
Radzanowscy nauczyciele sami 
napisali teksty piosenek i  muzy
kę. W spektaklu, który konsulto
wała Mańanna Zaleska z  WOM, 
wykorzystano także fragmenty 
filmowe i  elementy baletu. Ko
lędników z  Radzanowa obejrzeli 
także uczniowie SP n r 9, 3 i  10 
oraz dzieci w Rogotwórsku.

9 1  Redakcję naszą odwiedzili także 
członkowie zespołu Dzieci P ło
cka przynosząc Betlejemskie 
Światło Pokoju. Niech rozgrzeje 
nasze serca i rozświetli je. Niech 
płonie ogniem silnym i prawdzi
wym, niech przyniesie pokój lu
dziom i światu.

Jo - Anna.
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ŻALUZJE - wyrób - montaż ■ 
sprzedaż. “TOMEX” Płock, Wie
czorka 22, teł. 64-03-59,338-55. 
U producenta kupisz najtaniej!

005351

MALOWANIE, ta p e to w a n ie . 
Tel. 62-65-21.

005780

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

006280

POGOTOWIE telewizorów ko
lorowych, czarno-białych, pol
skich, radzieckich - PAL. Ramo- 
towski, tel. 62-32-84.

006391

TERENOW E usługi sto larsko- 
p o d ło g o w e , c y k lin o w a n ie .  
635-800.

006377

DOMOWE naprawy telew izo
rów. Adamski, tel. 218-75.

006413

TELENAPRAWY - P ło c k ,
635-376.

006297

MAGISTER - korepetycje: ma
tematyka, fizyka, chemia. Płock, 
62-73-51.
___________________________________ 006443

GABINET ginekologiczny ul.
Tysiąclecia 10 (k/"Jubilatan): dr 
Bladowska-pon., wtorki 16-18, 
d r 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

PIECZĄTKI - Płock, Tumska 6. 
Krotki termin, wysoka jakość, ta
nio.

006487

DERMATOLOG lek. med.
BARBARA ŻURAWIK 

- przyjęcia: poniedziałki, 
środy 17-18- 

ui. Szarych Szeregów 18, 
IXp.

006488

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

006489

DEZYNSEKCJA, 
DERATYZACJA: 

czyli skuteczne tępienie 
karaluchów, mrówek 

faraona, myszy, szczurów 
itp. Rachunki. Sierpc, 

tel. 75-41-65.
006494

YIDEOFILMOWANIE, 63-59-65.
006501

ZAKŁAD Betoniarski 
i Hurtownia Materiałów 

Budowlanych - Maszewo 
Duże 11,09-400 Płock, 

tel. 209-21 oferuje: kostkę 
brukową, płytki lastrykowe, 

parapety, okładziny 
schodów, mozaikę lastryko

wą w różnych kolorach 
oraz cement i grys: 

biały, czarny, brązowy.
006506

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

006524

G L A Z U R N IC T W O  - t e l .
636-475.

006530

YIDEOFILMOWANIE - 329-07.
006532

ANGIELSKI - Płock, tel. 219-52.
006537

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

006538

JEDYNY autoryzowany serwis 
firm PHILIPS, SHARP, A KAI, AI
WA, TRONIC, DAEWOO zapra
sza: Płock, Tysiąclecia 2 
“MOSTY”, 62-30-41.

006539

HERBALIFE 
- Biuro Dystrybucji 

zatrudni dystrybutorów. 
635-954.

006542

VIDEOFILMOWANIE - Macho
wski, 219-14. 006549

ŻALUZJE poziome, pionowe - 
wertikale. Płock, tel. 62-69-30, 
8 ,00 -10 ,0 0 ,16 ,00 -21 ,00 .

006545

ZAM IENIĘ M-5 własnościowe 
trzypokojowe 55 m kw. Ip. Os. 
Tysiąclecia na M-3 własnościo
we Os. Łukasiewicza do lip. włą
cznie. Płock, tel. 33-778.

006554

WYDZIERŻAWIĘ sk lep  50 m 
kw. w Płocku, ul. Rembielińskie- 
go. Tel. 33-811.

006557

LOMBARD “SEZAM”
- najtańsze kredyty 

pod zastaw. 
Królewiecka 26, 

10,00-18,00, 
soboty 10,00-15,00. 

Tania wyprzedaż. -
006561

VIDEOFILMOWANIE - m on
taż, efekty. Roszko, Płock, tel. 
62-28-34.

006562

WYNAJMĘ lokal na ul. Wyszo
grodzkiej 38 na usługi lub han
del. Tel. 62-71-09.

006567

KURSY samochodowe kat. B, 
C, D + E. Płock, ul. Nowowiej
skiego 6, tel. dom. 62-87-80.

006570

KOMINKI - Płock, tel. 32-679.
006574

MONTAŻ żaluzji wszelkiego ro
dzaju, tapicerek drzwi i drzwi 
harmonijkowych. Tel. 636-235.

1 006575

ZAKŁAD Mechaniki Pojazdo
wej, Blacharstwa i Lakiemictwa 
- Sikórz 101 zaprasza Klientów 
w godz. 8,00 -16,00. Marek Ro
manowski, Płock, Szarych Sze
regów 38/21.

006578

POSIADAM (gm. Bedlno) - 
chłodnia, magazyn, telefon. 

Oferty: Łęczyca 48-28.
K-1/93

ZAMIENIĘ na samochód osobo
wy działkę 4500 m kw. z nowym 
budynkiem 65 m kw. + funda
menty 120 m kw. - ogrodzone. 
Kutno, Jesienna 99.

K-5/93

HOLANDIA - po samochód do
stawczy, osobowy. Gostynin, 
30-20. 006594

/  O

KURSY KOMPUTEROWE:
- dla początkujących 
- drugiego stopnia 

- księgowości komputerowej 
organizuje 

S.C. “MAGISTER”. 
Płock, tel. 635-787. 

Zniżki dla bezrobotnych!
006585

KURSY samochodowe - wszy
stkie kategorie. Ośrodek Szkole- 
n ia  K ie row ców  - W ładysław  
Osiński, Płock, ul. Kościuszki 26, 
tel. 62-31-72, po 16,00 - 635- 
133. Najbliższy kurs 21.01.93 
godz. 16,00. Cena kursu kat. “B” 
d la  m ło d z ie ż y  s z k o ln e j - 
1.100.000,-zł.

006589

SPRZEDAM ziemię przy ul. Tra- 
ktorowej 6. Krystyna Wolińska, 
ul. Dobrzyńska 7a/43 po godz.
18,00. 006454

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

006505

SPRZEDAM DOM 
do wykończenia o powierz
chni całkowitej 500 m kw. 
Skarpa “A” z możliwością 

prowadzenia hurtowni, pro
dukcji, warsztatu lub innej 
działalności gospodarczej.

Płock, 216-01.
006440

VIDEOFILMOWANIE - obrób
ka kom puterow a. C y lińsk i - 
Płock, tel. 325-05. Ceny kon
kurencyjne. 006591

LOMBARD “CENTUS”, 
Jachowicza 27, 

tel/fax 62-62-39. Udzielamy 
natychmiastowych 

pożyczek gotówkowych 
pod zastaw: działek, pawilo

nów, złota, samochodów, 
papierów wartościowych 

(akcje, obligacje). 
Rozwiążemy każdy Pań

stwa problem finansowy!
SA-9

POSZUKUJĘ niedrogo M-2, 
M-3, domek. Tel. 628-321.

006595

WYNAJMĘ 
pokój biurowy. 

Tel. 62-77-66.

K U P M O

TAPETY, okleiny, kleje 
(ponad 100 rodzajów). 

ELMA Kwilman, 
Płock, Kolegialna 

(przy Misjonarskiej), 
Ostatnia (przy Bielskiej).

006363

SPRZEDAM  nasiona cebuli 
OPORTO - błońska. Wysoka si
ła  k ie łkow an ia . Ś w iadectw o  
SON oraz sprzedam taśmociąg 
8 m, betoniarkę 500I. Kazimierz 
Gryglak, Kotliska Duże 11 k/Kut- 
na, tel. 15 - 7 7 .  K-310/92

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

006433

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

006516

SPRZEDAM STARA 28 W3.
Piaski k/Sierpca, tel. 75-10-37.

s-1/93

CUKIER - tanio. Płock, 
ul. Ździarskiego 15.

006522

SPRZEDAM wagę sklepową.
Płock, 21-252 po 16,00.
___________________________________ 006517

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

006533

KUPIĘ aparat fotograficzny
PENTAX z au tom atycznym  
obiektywem 105 mm. Płock, tel. 
62-64-18. 006551

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

006598

SPRZEDAM działkę budowla
ną w Górkach 653 m kw. lub 
zamienię na “malucha” . Wiado
mość: Płock, ul. Skłodowskiej 4 
m 86, tel. 62-56-28.
___________________________________ 006552

SPRZEDAM punkt handlowy
12 m kw. w centrum Płocka. Tel. 
63-67-42. 006553

S P R Z E D A M  ta n io  suknię 
ślubną (model z W iednia). Tel. 
76-31-92 Mochowo.

006555

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 dom jednorodzin
ny w Gostyninie. W rozliczeniu 
może być mieszkanie w bloku. 
Tel. 26-23 po 16,00.
___________________________________ 006556

SPRZEDAM dom jednorodzin
ny lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe. Wiadomość: Go
stynin, tel. 31-31.
___________________________________ 006558

SPRZEDAM NYSĘ towarowo- 
osobową w dobrym stanie, rok 
prod. 1984. Mieczysław Wiśnie
wski, Popłacin, 09-506 Socze
wka, tel. 101-09. 008559

UWAGA-NOWOŚĆ! 
Sprzedaż piecy gazowych 

do centralnego ogrzewania 
na gaz butlowy.

Płock,
ul. Wyszogrodzka 71, 

tel. 62-42-74.
006560

SPRZEDAM ciągniki: 
C-360-3P 87r., C-330 M 88r. 
Tymorek Roman, Łaziska 24,
g m .  IłÓ W . 006565

SPRZEDAM dom jednorodzin
ny, wolnosto jący w surowym 
stanie na ul. Konopnickiej. Go
stynin, ul. Prusa 5 po godz. 
15,30. 006566

S P R Z E D A M  n o w ą  kamerę 
video PANASONIC G-120. Tel. 
75-14-11. s-2/93

POŚREDNICTWO H A N D LO 
WE M ie lcza rek . S ierpc, te l. 
75-12-70 do 15,00.
_________________________________ S-3/93

SPRZEDAM 10 ha ziemi w Ki-
sielewie, trasa Sierpc - Warsza
wa. S ierpc, te l. 75-12-70 do 
15,00. s-4/93

SPRZEDAM maszynę do ol 
szywania wykładzin i dywanóv 
Sklep ul. 1 Maja 1. ooese

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

KUPIĘ własnościowe M-3, M-4
w Sierpcu. Tel. 75-12-70 do 
15,00. s-5/93

SPRZEDAM M-2. Sierpc, tel. 
75-12-70 do 15,00. s-^93

SPRZEDAM okna inspektowe.
Sierpc, tel. 75-12-70 do 15,00.
________________________ s-3/93

SPRZEDAM uzbrojoną działkę 
31 arów w Skrwilnie. Sierpc, tel. 
75-12-70 do 15,00. s-7/93

SPRZEDAM tanio 10 tys. szt 
ścierek bawełnianych, nici, za
mki krawieckie, wykroje fig 
dziewczęcych. Sierpc, tel. 
75-12-70 do 15,00._______ s-s/93

SPRZEDAM noże krojcze, rę
czne stębnówki LZ-3. Sierpc, 
tel. 75-12-70 do 15,00.

s-9/93

KUPIĘ koparkę “Ostrówek”.
Sierpc, tel. 75-12-70 do 15,00.

s-10/93

SPRZEDAM NYSĘ 91 r., gilotynę 
do cięcia blachy, 2 silosy do 
cementu. Sierpc, f&l. 75-12-70 do 
15,00. s-3/93

ODZIEZ używana sortowana, im
port Szwecja - sprzedam tanio. 
L ik w id a c ja  p u n k tu . 0 9 -440  
Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 10, 
tel. 109. 006568

SPRZEDAM pawilon handlo
wy na Międzytorzu. Tel. 32-338.

006569

SPRZEDAM tanio wagę do wa
żenia żywca oraz przyczepę 4t.
Woźnicki Wojciech, Kraszewo 
Falki gm. Raciąż. 006571

SPRZEDAM VW Golf 1978r., 
nieoclony. Wiadomość: Rembie- 
lińskiego 13/8. 006572

SPRZEDAM M-3. Gostynin tel. 
50-97 w godz. 15,00 - 20,00.
__________________________________006576

SPRZEDAM tanio STARA 28, 
przyczepę 4,5t wywrotkę - stan 
dobry. Mocki Tomasz, Rachocin, 
09-200 Sierpc. 006579

KUPIĘ silnik (z nowszych ty
pów) 7 kW, 2800 obrotów/mi- 
nutę, gwiazda-trójkąt, 4-5 kW, 
1500 obrotów/minutę. Łęczyca 
48-28. K-2/93

SPRZEDAM dwa C-360. Henryk 
Saramonowicz, Sieraków, gm. 
Kutno. K-3/93

PILNIE SPRZEDAM dom z wy- 
godami, halę 70 m kw., budy
nek gospodarczy, działkę 
5500 m kw., ewentualna zamia
na. Kutno, tel. 359-17.

_______ K-4/93
SPRZEDAM C-360. Mirosław 
Chmaruk, Smólsk, p-ta Kruszyn 
k/Włocławka. K-6/93

SPRZEDAM tanio STARA 200 
wywrót trzystronny, oplandeko- 
wany 1978r. Stan bardzo dobry. 
Roman Michalak, Raciborów 18 
k/Kutna. K-7/93

SPRZEDAM w Kutnie 
działkę budowlaną 

1000 m kw. - siła, woda, 
garaż, budynki gospodar

cze murowane. Kwit, 
Sójki 3 k/Kutna.

k-8/93

SPRZEDAM ciągnik ogrodni
czy T-4K-14. Henryk Koza, Wi
tonia, tel. 113. K-10/93

SPRZEDAM działki budowlane 
uzbrojone. Kowalski Sławomir, 
Rogozino 16. ooesso
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SPRZEDAM mieszkanie włas
nościowe M-5 w centrum. Tel. 
62-65-29, godz. 18,30 - 21,00.

006582

SPRZEDAM kiosk handlowy
plastikowy przenośny - typ fran
cuski. Tel. 21-410 po 15-tej.

___________ 006583

SPRZEDAM: segment - piwni
ca, garaż, pawilon handlowy w 
budowie, możliwość nadbudowy 
dwóch pięter m ieszkalnych; re
gały sklepowe czarne - 4 seg
menty i lady sklepowe czarne 
- 3 sztuki; regały sklepowe 
(metalowe, płyta laminat) - ko
lo r drewna. W iadom ość: tel. 
653-008 w godz. 7,00 -15,00.

006584

SPRZEDAM topole. Krzysztof 
Jędraszczak, Bulkowo tel. 12.

_____________________ 006587

SPR ZED AM  maszynę dzie
wiarską BRO THER CK-35. 
Płock, tel. 33-014.

006588

KUPIĘ 126p do remontu. Tel. 
635-600 po 15,00.

006590

SPRZEDAM nową kamerę PA
NASONIC M-7 z walizką. Tel. 
325-05 po 15,00.

006592

SPRZEDAM działkę pracowni
czą zagospodarowaną. T e l. 
642-677. 006597

SPRZEDAM nowy dom w Bru
dzeniu. Matusiak, tel. 127-37.

006601

SPRZEDAM garaż przy Padle- 
wskiego. Płock, tel. 313-99 wie
czorem. 006602

SPRZEDAM FORDA Sierrę 1,8
turbo diesel 1991 r. Tel. 32-137.

006603

Zarządowi, Dyrekcji i Kupcom
S.A. “TARGPOL” w Płocku

serdeczne podziękowania 
za podarowanie wspaniałych słodyczy 

na “Mikołajki”
składają rodzice, dzieci, kierownictwo i personel 

Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku.
006563

l/lh Rembielińskiego 1.0
|d!) T R fP E flfF lte l.2 13-54 ___poleca:
R W n l i i i r T r "  * fiW »ii■ 4-jjpll U B IJ

I P O L O N E Z Ć ?  a x o
oraz dla upraw nionych do zw o ln ien ia  z cła

HYUNDAI .H®n

HURTOWNIA PPH-U “ IZOPOL” S.A. 
TRZEMESZNO

przy PPH “DANGO” - Płock, ul. Bielska 61 
/BAZA WZGS/

te lifax  62-32-45; tel. 62-48—86; tlx 83457

O F E R U J E :
• ETERNIT sza ry ...........................- 30.000,-zl/szt
• ETERNIT kolorowy.....................- 45.000,-zł/szt
• WEŁNA MINERALNA - p ły ta  -10.500,--zł/mt,
• WEŁNA MINERALNA - m a ta  -12.700,-z ł/n r
• INNE MATERIAŁY IZOLACYJNE

CENY NIE OBEJMUJĄ 
PODATKU OBROTOWEGO.

. Zapraszamy do zakupów w godz. 8-16.
V V. 006600 J  J

Sklep elektronarzędzi

CELMA
zaprasza na ul. 

Grodzką 1 w Płocku

Konkurencyjne ceny 
wyrobów i osprzętu, 

w tym ceny zaopatrzeniowo- 
inwestycyjne.

006444

f 00 00

MEBLE BIUROWE
gabinetowe, konferencyjne, komputerowe

Iw  kolorach: czarne, białe, 
srebrne jasne, mahoń, dąb.

biurka, regały, dostawki, 
stoliki, wieszaki, lampki, 
papier, galanteria biurowa.

PŁOCK, UL ŁUKASIEWICZA 17
P O L IT E C H N IK A  - P A R T E R

godz. 8.00 - 15.00; 
tal. 62-93-16 lub 33-478

HURTOWNIA AGD - KO THfPCfloł
ARTYKUŁY GOSP. DOMOWEGO

• pralki • lodówki • zamrażarki • odkurzacze • kuchnie 
• kuchenki • m ikrofalowe • roboty • m iksery • 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.
______________nnfigga

OBWIESZCZENIE 
O LICYTACJI

PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6A

ogłasza konkurs ofert 
na wykonawstwo w roku 1993 

dociepleń budynków
Oferty w zalakowanych kopertach z dopiskiem “OFER

TA DOCIEPLENIA” należy składać w  sekretariacie Spół
dzielni w terminie do dnia 22 stycznia 1993r.

Oferta winna zawierać:
• metodę docieplenia
• koszt docieplenia 1 m2 ścian zewnętrznych i 1 m2 

ościeży wynikającej z załączonej kalkulacji
• możliwość wykonawstwa (podać ilość m2) i termin

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferenta 
bez podawania przyczyn, bądź rezygnację z ofert.

SA -10.

Komornik Sądu Rejono- 
Iwego w Płocku, Rew. l-szy 
podaje do publicznej wiado-l 
mości, iż w dniu 26 stycznia! 
1993r. o godz. 11,00 w Są
dzie Rejonowym w Płocku! 
sala nr 12 odbędzie się ll-ga| 
licytacja nieruchomości poło- 
żonej w Szastach gm. Bulko
wo, należącej do Andrzeja i 
Henryki małż. Tyburskich o| 
ogólnej powierzchni 4,47 ha. 

Cena wywołania - 
42.333.000,-zł.

Ponadto licytacji 
poddane zostaną:
• budynek mieszkalny, 

parterowy, kryty papą
• budynek gospodarczy 

w budowie
• obora z gliny
• stodoła drewniana

Przystępujący do przetargu 
| winni złożyć dzień przed licy

tacją rękojmię w wysokości 
6.350.000,-zł.

SA-4

kenomowana szwajcarsko-a us triacka 
firma zajmująca się sprzedażą 

ekskluzywnych wyrobów
POSZUKUJE WSPÓŁPRACOWNIKÓW

k ZEPTER proponuje:
- wysokie zarobki
- najdoskonalszy system sprzedaży
- idealne warunki pracy

ZEPTER zatrudni tylko najlepszych: wykształconych, 
[energicznych, ambitnych, pragnących zarobić według 
europejskich standardów. Preferowane osoby w wieku 

i 20 - 45 lat z samochodem i telefonem.

SPOTKANIE informacyjne: 12 stycznia 1993r. 
godzina 18,00 - Płock, Hotel “PETROPOL”.

k

k SA-5 *

Największy wybór ■ ceny fabryczne ■ sprzedaż ratalna

m
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u

u

u

u

u

PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

uprzejmie informuje, iż posiada 
jeszcze do sprzedaży mieszkania 

w noworealizowanym budynku nr 3 
przy ul. Królewieckiej 

o następującej strukturze:

3 1III
U

|l
15

II

• M-3 o pow. 55 m kw
• M-5 o pow. 74 m kw
• M-6 o pow. 80 m kw. 

Orientacyjny termin zasiedlenia budynku
- marzec 1993r.

Zainteresowane osoby nabyciem mieszkań proszo
ne są o osobiste zgłoszenie się do biura Spółdzielni, 
przy ul. Obr. Westerplatte 6A pokój nr 14.

SA-7

51

ii

II

II

II

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

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

P O L E C A :

przewierty i przeciski 
pod jezdniami, torami, rzekami 

o średnicy od 0 100 do 800 mm

s TECHNI  K A 
^ B I U R O W A

C G D I P O - F Ł E K

SALON
PŁOCK. n i. G rodzka II

te l./fa x  6 2 -6 5 -1 4 , 
tlx  8 3 2 9 5

S S S T S IiS S ito a B a D O D
_  A **? .
" *e v

bss-ONWA CK-7280 
RS* PAMASOHIC 

B3*KX-KSO, 60, 90, l io
-i .A -e  B3P RICOH

D3* Fax: ©8, 09, 85 i 95

^c^ceny już od 6.950.000

fe lo c & i / 1



ZESTAW
SATELITARNY

55 kanałów 
zdalne sterowanie 
czasza śred. 90 cm
§fQ[*QQ

ATRAKCYJNE CENY
i !

Zapraszamy do sklepów:
• Płock, Tumska 16 “Baltona"
• Rock, 1 Maja (paw. 38) 

Manhattan
•  Gostynin, Pl.Wolnośd 

(Mini-Max)
Dla sklepów 

CENY HURTOWE.
Na życzenie instalujemy u 

Klienta.
Adres dla odbiorców hur

towych: ZPH “AMEL"

Płock,ul. 1 Maja 4/15 
tel/fax 62-40-75

$ PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
|  LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w PŁOCKU ♦
•  ogłasza przetarg ograniczony dla osób 
|  nie posiadających zadłużenia
I  w PSM L-W na najem lokalu użytkowego 
|  przy uL Jachowicza 32 o pow. 290 m kw.
|  Cena wywoławcza - 46.000 zł za m2 pow. użytkowej 

(sklep spożywczy).
♦
i
♦
i
♦
t
♦a
♦
i♦
!
i

Oprócz ceny najmu przyszły użytkownik zobowiązany jest ponosić 
dodatkowe koszty: c.o., c.w., podatek gruntowy i od nieruchomości, 
spłata kredytu i odsetki.

Wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu liczonego od 
ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie PSM L-W, ul. Obr. Wester
platte 6A do dnia 26 stycznia 1993r. do godz. 10,00.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznial 993r. o godz. 12,00 w 
Klubie Oś. Kochanowskiego, ul. Obr. Westerplatte 6a.

Z regulaminem przetargu i umową najmu można zapoznać się w 
biurze Zarządu PSM L-W ul. Obr. Westerplatte 6A, pokój nr 2.

Zastrzegamy sobie unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyny.

SA-11
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IZNESU
USINESS SUPPORT

08402 PŁOCK t i 3 Maja 16 tal. 62-56-51,62-3061 w 290, te|/fax 626848

DORADZTWO Zakładanie spółek z oor joint ventures, cywilnych 
D D  Al m m c  kontrakty (również zagraniczne)
K n A W N c  Księgi wieczyste

Forady z zakresu prawa cywilnego, handlowego, 
pracy i gospodarczego

DORADZTWO
EKONOMICZNE

Biznes plany, wnioski kredytowe 
Doradztwo księgowe i podatkowe 
Księga przychodów i rozchodów 
Rozliczenia w eksporcie i imporcie 
Fhogramy naprawcze firm

FACHOWOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, ANGIELSKI 
KONKURENCYJNE CENY-SPONSOROWANE PRZEZ EWGB

W roku 1993 na terenie miasta Płocka 
obowiązywać będą stawki podatku od środ

ków transportowych w wysokościach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z  dnia 7 grudnia 1992r.

PODATEK ten płatny będzie w dwóch ratach 
w terminie do:

-1 5  lutego 1993r. - i rata 
-1 5  września 1993r. - ii rata

Wpłaty podatku dokonywać należy bezpośrednio w ka
sie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta lub za pośred
nictwem placówek pocztowych i banków na specjalnych 
formularzach przekazów pocztowych na rachunek BGŻ 
O/Płock nr 861005-9247-321.

Na odwrocie blankietów wpłat należy wpisać wszystkie 
dane dotyczące posiadanego pojazdu zgodnie z dowo
dem rejestracyjnym.

SA-8

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI w PŁOCKU, 

ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11

prosi o zgłaszanie się 
w ciągu 2-ch tygodni 
od daty ukazania się 

ogłoszenia,
WYKONAWCÓW ROBÓT
BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH,

którzy wyrażają swoją wolę uczestniczenia w przetargu 
na wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu 

“Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Podolszyce”.
SA-12

U YISTA”
Hurt-Detal
WYROBY 

2 DREWNA
Zapraszamy do naszych 
sklepów:
- ul. Jachowicza 4
/ “Stanisławówka"/

- ul. Królewiecka 12
/za “Eldomem”/

Szeroki asortyment
- NISKIE CENY!

SA-414

KONSTRUKCJE
ALUMINIOWE

Ścianki działowe, gabloty, 
lady i inne (dowolne kolory i 

wymiary) wykonuje PHU

>KoEZ<
Rock, Łukasiewicza 17 
p. 126 (Politechnika), 

tel. 62-37-28.

I PRYWATNE LICEUM 
SZTUK PLASTYCZNYCH 

w PŁOCKU 
o specjalnościach

- wystawiennictwo
- reklama
- projektowanie odzieży 
ogłasza zapisy do klasy I 
na rok szkolny 1993/94.
Zgłoszenia przyjmuje sekreta

riat w Politechnice, ul. Łukasiewi
cza 17, tel. 626-491.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
w PŁOCKU, Al. Jachowicza 1

ogłasza DRUGI PRZETARG 
na sprzedaż nfw samochodu:

Samochód dostawczy marki ŻUK A 06 B, 
rok produkcji 1989, 

cena wywoławcza 18.000.000,-zł
DRUGI PRZETARG odbędzie się w dniu 15 stycznia 1993r. w 

siedzibie Zakładu o godzinie 11,00.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić do 
kasy Zakładu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w dniu 
15 stycznia 1993 w godzinach od 9,00 do 10,00.

ZUS zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w ciągu 3 dni 
od przetargu bez podania przyczyny.

Oględzin samochodu można dokonać w byłej siedzibie ZUS 
w godzinach od 9,00 do 11,00 w dniu 15 stycznia 1993 roku.

SA-14

E l e ^ g t N l A RENOMAX"
P ło ck N o w y  R yn ek  1 8 , te l. Ó 2 -32 -81

* naprawy gwarancyjne
* naprawy pogwarancyjne
* sprzedaż elektronarzędzi 

i wyposażenia
Najniższe ceny fabryczneB B H B H  

K rótkie term iny napraw

AUTOSERWIS IdD TWDENTi
POLONEZ, FSO,

ŁADA, TAVRIJA, SKODA
- autoryzowane przeglądy i naprawy 

gwarancyjne i pogwarancyjne

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

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

I znakowanie pojazdów - ochrona przed kradzieżą 
I montaż urządzeń antywłamaniowych - blokada skrzyni 

biegów MULT-T-LOCK
I elektroniczne zabezpieczenia antykorozyjne - RUST 

EYANDER - 6 lat gwarancji!

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI w PŁOCKU, 

ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11

NAJNIŻSZE ceny - nowoczesne urządzenia 
• profesjonalna obsługa

Płock, Rembielińskiego 10, tel. 213-54 
czynne 6,00-18,00, soboty 9,00 -13,00.

informuje, że dysponujemy 
HALĄ MAGAZYNOWO-BIUROWĄ 

o pow. 750 m kw. 
istniejącą na terenie O.W.T. 
przy ul. Rembielińskiego.

Szczegółowych informacji na temat wynajmu] 
w/w pomieszczeń udziela Dział Techniczny 

- II piętro, pokój nr 34, tel. 62-93-49.

Zgłoszenia w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia!
SA-131

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
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Udany początek sezonu

Miejmy nadzieję, że sezon sportowy 
Prognozy przedrozgrywkowe mówią o 
czasie na parkiecie.
Rok 1993 piłkarze ręczni Petro
chemii rozpoczęli zwycię
stwem w presiżowym, obser
wowanym przez trenera kadry 
narodowej Bogdana Kowalczy
ka turnieju. Rywalizacja odby
wała się o puchar ufundowany 
przez burmistrza dzielnicy Mo
kotów w Warszawie, a organi
zatorem była Warszawianka. 
Płocczanie wywalczyli puchar 
pokonując w ostatnim finało
wym meczu drużynę gospo
darzy 24:21. Spotkanie było 
bardzo zacięte, ale trudno się 
dziwić skoro obserwujący 
mecz trener kadry sprawdzał w 
jakiej formie są zawodnicy, któ
rych bierze pod uwagę formu
jąc reprezentację narodową.

Na razie jeszcze nie wiadomo, 
który z zawodników zespołu Petro
chemii znajdzie tam miejsce. Pewne 
jest tylko, że potwierdził swoją niezłą 
dyspozycję Artur Góral, który pre
zentował się doskonale we wszy
stkich spotkaniach reprezentacji. Po
zostali zawodnicy muszą udowodnić, 
że są w niezłej formie i mogą walczyć 
o koszulki z orłem na piersiach.

A jest w tym roku o co walczyć. 
Reprezentacja młodzieżowa, w której 
występuje ze zmniennym szczę
ściem Artur Niedzielski walczyć bę
dzie w eliminacjach do Mistrzostw 
Świata, zaś seniorzy mają przed so
bą Mistrzostwa Europy organizowa
ne w tym roku po raz pierwszy przez 
Europejską Unię Piłki Ręcznej.

Dodajmy tylko, że drużyna Petro
chemii nie została wzmocniona żad
nym zawodnikiem, nie została także 
osłabiona. Piłkarze wystąpią w takim 
samym składzie jak w czasie ostat
nich spotkań rundy jesiennej. W szy
scy zawodnicy są w pełni sił, nie ma 
kontuzji, co miejmy nadzieję pozy
tywnie wpłynie na postawę piłkarzy 
w trakcie rozgrywek ligowych. Przy 
okazji turnieju w Warszawiance cała 
Polska dowiedziała się, jak biednym 
zakładem jest sponsor drużyny czyli 
Petrochemia. Otóż jak się okazało z 
braku pieniędzy na hotel, piłkarze co
dziennie dojeżdżali do Warszawy. 
Akurat trafili również na te dni kiedy 
cały kraj pokrył lód. Zespół jechał sie
dem godzin na mecze półfinałowe. 
Całe szczęście, że nikomu nic się nie 
stało, bo dopiero byłby lament przed 
rozpoczęciem rozgrywek.

Jednak najważniejszy dla druży
ny i kibiców jest teraz początek run
dy rewanżowej rozgrywek I ligi. Ter
minarz w tym roku jest nieco dziwny i 
podporządkowany meczom repre
zentacji. Przedstawmy zatem terminy

1992/93 przyniesie zawodnikom i sportowcom tak wiele radości jak poprzedni, 
dobrze przygotowanej drużynie, zobaczymy co zespół pokaże w najbliższym

Fot. Stanisław Bąkiewicz
spotkań l-ligowej Petrochemii. Na pierwszym miejscu jest drużyna gospo
darzy, wszystkie spotkania w Płocku rozpoczynają się o godz. 17, a  odby 
wać się będą w  hali ZSZ MZRiP przy ul. Kobylińskiego:

16.01 Petrochemia - Miedź Legnica
20.01 W ybrzeże Gdańsk - Petrochemia
23.01 Petrochemia - Hutnik Kraków
30.01 Pogoń Zabrze - Petrochemia
20.03 Petrochemia - Śląsk Wrocław
27.03 Anilana Łódź - Petrochemia
3.04 Petrochemia - Grunwald Poznań
17.04 Petrochemia - Iskra Kielce
22 .04 Zagłębie Lubin - Petrochemia
28.04 Petrochemia - Gwardia Opole
1.05 Fablok Chrzanów - Petrochemia
8.05 Petrochemia - Pogoń Szczecin

15.05 Warszawianka W arszawa - Petrochemia
I to już wszystkie terminy rundy rewanżowej sezonu 1992/93. Ta długa 

przerwa w lutym i w marcu spowodowana jest właśnie spotkaniami rozgrywa
nymi przez reprezentację. W  tym czasie w Płocku zaplanowano rozegranie 
turnieju o puchar dyrektora generalnego MZRiP. Odbędzie się on w dniach 
19-21 lutego, oczywiście w hali ZSZ MZRiP. Już teraz wiadomo, że na parkie
cie zobaczymy Wybrzeże Gdańsk, Warszawiankę i Anilanę Łódź. Organizato
rzy czekają na kolejne zgłoszenia mając nadzieję, że będzie to turniej na 
wysokim poziomie z udziałem najlepszych, pierwszoligowych drużyn.

ZAPRASZAMY NA TRYBUNY
„ P i łk a  n o ż n a

Ośrodek piłkarski przy ZKS Stoczniowiec Płock oraz Szkoła Podstawo
wa nr 2 w Płocku zapraszają kibiców na Halowy turniej piłkarski, który 
rozegrany zostanie w ZSZ MZRiP przy ul. Kobylińskiego. W  turnieju zagra
ją  trampkarze urodzeni po 31 lipca 1979 roku i młodsi. O nagrody walczyć 
będą 16 stycznia w godz. 8-15 i 17 stycznia w godz. 9-14.

Udział zapowiedziały reprezentacje trampkarzy: W idzewa Łódź, Wisły 
Kraków, Olimpii Poznań, Lechii Gdańsk, Bałtyku Gdynia, Rakowa Często
chowa, Górnika Konin, Petrochemii Płock, Pogoni Siedlce, Garbonu Za- 
mbrzyce oraz dwóch drużyn Stoczniowca, z których pierwsza wystąpi pod 
nazwą Eurol.

Sponsorami turnieju są Eurol Płock, Embro W arszawa, Fundacja Mło
dzieżowego Ośrodka Piłkarskiego Stoczniowiec oraz Komitet Rodzicielski 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku.

W  programie obok spotkań piłkarskich będzie można obejrzeć również 
koszulki sportowe prezentowane przez Stanisława Szczepka, a na zakoń
czenie przewidziany jest mecz organizatorzy kontra trenerzy. Zapraszamy 
kibiców do uczestniczenia w tym turnieju i dopingowania płockich zespo
łów, dla których będzie to doskonała okazja, aby porównać swoje umiejęt
ności z  równieśnikami z innych miast kraju.

TENIS STOŁOWY
14 i 15 stycznia w hali sportowej przy placu Dąbrowskiego 24 w Płocku 

rozegrany będzie wojewódzki finał turnieju tenisa stołowego o puchar 
Sztandaru Młodych. Przypomnijmy, że w eliminacjach szkolnych startowa
ło ponad 3 tys. zawodników z całego województwa płockiego.

Najlepsi w trzech kategoriach wiekowych spotkają się: dziewczęta 14 
stycznia, a  chłopcy 15 stycznia. Spotkania rozpoczną się o godz. 10. 
Zwycięzcy finału wojewódzkiego walczyć będą o puchar Sztandaru Mło
dych 27 lutego w Siedlcach.

# % K o la r s t w o
Zawodnicy PKK Stanisławówka nie odpoczywają z im ą  tylko rozgrywa

ją  wyścigi przełajowe, do udziału w których zapraszają wszystkich chęt
nych. Pierwszy taki przełaj o mistrzostwo miasta Płocka rozegrany zosta
nie 17 stycznia na stadionie miejskim przy ul. Kochanowskiego. Start 
przewidziano na godz. 11, a zapisy przyjmowane będą już od godz. 10. Do 
udziału w wyścigu zapraszamy nie tylko zawodników, ale wszystkich chęt
nych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze w tak 
nietypowych warunkach zimowych. Wyścig rozegrany zostanie w następu
jących kategoriach wiekowych: rocznik 1983 i młodsi, żacy 1982/81, mło
dzicy 1980/79, juniorzy młodsi 1978/77 i juniorzy 1976/75.

Organizatorzy PKK Stanisławówka i Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego przewidują że w razie dużego zainteresowania, mogą 
być przygotowane dodatkowe biegi. Dodajmy jeszcze, że autorem trasy 
jest Bogusław Paćkowski.

Nie będzie to jedyny tego typu wyścig zorganizowany zimą. Już teraz 
awizujemy, że 14 lutego odbędzie się wyścig o puchar W zgórza Tumskie
go, którego współorganizatorem jest hala sportowa przy placu Dąbro
wskiego 24, a  trasa będzie biegła alejkami tarasów tumskich. Trzeci prze
łajowy wyścig wyznaczono na 21 lutego w parku w Borowiczkach, a głów
ną nagrodą będzie puchar ufundowany przez Cukrownię.

Wszystkie wyścigi rozpoczynają się o godz. 11, a zapisy przyjmowane 
są od godz. 10. Organizatorzy zapewniają dla uczestników wyścigu ciepłe 
napoje po minięciu linii mety. Dodajmy jeszcze, że nie trzeba wcale spe
cjalnie przygotowywać rowerów, aby wziąć udział w rywalizacji. Jak zwykle 
w tych masowych imprezach startować może każdy na takim sprzęcie jaki 
ma, szanse są więc równe dla wszystkich.

Zapraszamy dzieciaki i młodzież do wzięcia udziału w wyścigach, a 
dorosłych do dopingowania zawodników na całej trasie zwodów. Emocji 
jak zwykle nie zabraknie. _________

Sportowe obiekty Płocka
W  poprzednim  num erze pisali

śm y o nowym obiekcie sporto
wym  jaki przybył miastu w  ostat
nich dniach grudnia. M ow a tu o 
dwóch siłowniach oddanych na  
stadionie przy ul. Kochanowskie
go. W szyscy chętni m ogą już ćwi
czyć na atlasach, bieżniach i ro
w erkach, a  potem skorzystać z  
sauny.

N a  tej placówce jednak gospo
darze m iasta nie zam ie rza ją  po
przestać. Jak w iadom o niektóre 
dzielnice Płocka nie m a ją  ani jed 
nego obiektu sportowego. M ło
d zież sam a buduje sobie pro
w izoryczne boiska wykorzystując 
te  wszystkie place, gdzie jeszcze  
nie w iszą  tabliczki informujące o 
zakazie  gry w  piłkę nożną.

To oczywiście nie wystarczy, 
ale  na szczęście w ładze miasta 
doskonale zd a ją  sobie spraw ę z  
tego, że  powinniśmy wychowy
w ać zdrow e pokolenia, a  do tego  
uprawianie sportu jest n iezbędne. 
Dlatego też  stale myśli się o 
w ygospodarowaniu środków na 
nowe obiekty, aby m łodzież zn a 
lazła tam  miejsce dla siebie.

Tak się składa, że ponad 30  
proc. dzieciaków  rośnie z  w adam i 
postawy. Poniew aż najlepszą re
cep tą  na te  dolegliwości jest pły
w anie, stąd Urząd M iasta myśli o 
budowie nowego basenu. O bec
nie istniejąca miejska pływalnia 
przy ul. Kobylińskiego pęka w

szw ach. Przychodzi tam  m łodzież  
z  terenu miasta, przyjeżdżają  
również grupy spoza Płocka.

Nowy basen miałby być wspól
nym dziełem  Urzędu M iasta i 
sponsorów, a  planuje się go w y
budować na osiedlu Podolszyce  
Południe. M a  to być nowoczesny  
obiekt, w  skład którego wchodzić  
będzie wyczynowy, 50  metrowy, 
basen olimpijski, niecka rekre
acyjna z  p lażą, brzegiem  i palm a
mi, gdzie bawić się i wypoczyw ać  
m ogą całe rodziny oraz rehabilit- 
cyjny d la osób niepełnospraw
nych.

Gdyby udało się zebrać po
trzebne fundusze, w ów czas w  
ciągu trzech lat basen zostałby  
wybudowany. Z adan ie  na później 
to najróżniejsze dodatki - sauny, 
gabinety odnowy, bicze wodne. 
N a  to wszystko jednak potrzebne  
s ą  środki. Połowę deklaruje  
Urząd  M iasta, drugą połowę po
winni zadeklarow ać sponsorzy.

Ten apel skierow any jest nie  
tylko do pryw atnych p rzed się 
biorców, a le  rów nież do firm  
państw ow ych, tam  gdzie  o p rze 
kazan iu  p ien ięd zy  d ecyd u ją  R a 
dy P racow nicze . C złonkow ie  
R ad powinni zrozum ieć , ż e  b a 
sen  b ęd zie  d la  ich dzieci, aby  
dzięki p ływaniu m ogły się p ra
w idłow o rozw ijać.

A zatem  s ą  dobre chęci ze  
strony Urzędu, który deklaruje w

sum ie 2 0  mld z ł w  trzech ratach. 
S ą  już gotowe wstępne projekty. 
Co praw da na razie mówi się o 
basenie jako m arzeniu, a le  real
nym i możliwym do zrealizow a
nia. Jeśli nie zn a jdą  się sponso
rzy, w tedy trzeba będzie odejść 
od tego projektu.

Drugi obiekt, który m iastu jest 
bardzo potrzebny, to ukończenie  
budowy sali gim nastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 3  na 
osiedlu Podolszyce Pólłnoc. 
W spólnie z  Kuratorium O światy i 
W ychow ania, U rząd M iasta chce  
doprowadzić do oddania obiektu 
w  1993 roku. C zy  to się uda?  
Dzieci uczące się w  tej szkole  
czeka ją  na salę już tyle lat.

Kolejny obiekt, to hala sporto
w a przy placu Dąbrowskiego 24, 
która po rem oncie m oże służyć 
różnym celom . O bok miejsca do  
gimnastyki, czy aerobiku, będzie  
tam  zam ontow any kosz, co pra
w dopodobnie sprawi, że  w  hali 
stale b ęd ą  młodzi ludzie chcący 
osiągnąć poziom najlepszych  
am erykańskich, czarnoskórych  
koszykarzy. Miłośnicy tenisa sto
łow ego m ogą tam  również dosko
nalić swoje umiejętności.

Przy placu Dąbrowskiego 2 4  
działa także w ypożyczalnia  
sprzętu sportowego zim owego, 
letniego i turystycznego. M iędzy  
innymi są  do w ypożyczenia naw ę  
komplety narciarskie, które na

pewno b ęd ą  się cieszy ć wielkim  
powodzeniem .

W arto jeszcze  dodać, że  
Urząd M iasta planuje now ą in
westycję na placu przy ul. Koby
lińskiego, vis a  vis miejskiej pły
walni. C o  to będzie na razie nie 
bardzo wiadom o, bo prezydent 
m iasta  s ta ra  się to utrzym ać w  
tajem nicy, ab y  m ieszkańcom  
Płocka spraw ić n iespodziankę.

I już na zakończenie dobra  
w iadom ość dla m ieszkańców  R a- 
dziwia. Pam iętam y w szyscy jak  
w ie lką popularnością cieszył się 
basen naziem ny ustawiony na te 
renie stadionu przy ul. Kochano
wskiego. Aby w ykąpać się w  
upalne lato, ustawiała się kolejka 
dzieciaków  chętnych do m ocze
nia się w  w odzie.

Podobny basen zostanie pra
wdopodobnie ustawiony w  tym  
roku i będzie to olbrzymia radość 
dla wszystkich dzieci z  tej strony 
Wisły, w  przypadku gdyby nie w y
szedł pom ysł z  dużym  basenem  
olimpijskim, w ów czas basen na
ziem ny ustawiony zostanie rów
nież na Podolszycach. A le zanim  
to nastąpi, minie jeszcze kilka 
miesięcy.

Jak z  tego w idać w ładze m ia
sta m yślą o m ieszkańcach Płocka  
i robią co mogą, aby przybyły no
w e obiekty sportowe, z  których 
głównie korzstać b ęd ą  dzieciaki. 
Chodzi przede wszystkim  o to, 
żeby odciągnąć m łodzież od te le 
wizji, co pozwoli na prawidłowy  
rozwój. A być m oże przy okazji 
w yrosną z  nich potem mistrzowie 
sportu.



PIŁKA MOŻNA

PETROCHEMIA DROGA
Małe mistrzostwa tram pkarzy - tak§ 

nazwali oragnizatorzy turniej dla mło
dych piłkarzy urodzonych w 1980 roku 
Gospodarz - Włókniarz Łódź zaprosił 16 
drużyn, wśród których znalazł się zespó 
Petrochemii prowadzony przez trenera 
Krzysztofa Pędzierskiego.

Petrochemia do Łodzi pr; 
następującym składzie: Michał Ogro 
dowieź, Łukasz Kraszewski, Krzysztol 
Leszczyński, Marcin Petera, Marcir 
Rosa, Rafał Wojdat, Piotr Piotrowski 
Michał Wachol, Paweł Zwoliński, Mar 
cin Jędrzejewicz, Marcin Brząkalski 
Rafał Kaczorowski, Bartosz Pieńkos 
Patryk Dużyński i Michał Gostomski.

Organizatorzy podzielili drużyny n< 
cztery grupy i awans uzyskiwał zespó 
najlepszy. Petrochemia znalazła się w 
trzeciej grupie i za przeciwników miale 
silną drużynę ŁKS I, Kado Zduńske 
Wola i Włókniarza Zgierz.

A oto uzyskane wyniki: Petrochemie 
-  ŁKS 1:1, z Włókniarzem 5:0, z Kadc 
3:0. W eliminacyjnej grupie ŁKS 1 i Pe 
trochemia uzyskały identyczny wynik \»

decydują rzuty karne. W tej kontrontag 
lepsi okazali się podopieczni Krzysztofę 
Pędzierskiego i óni wyprali w rzutacł 
karnych awansując do finału 

W tym miejscu należy odnotować 
wielką radość chłopców i ich trenera 
którzy długo fetowali swoje zwycięstwo 

W finale uzyskano wyniki Widzew I 
— ChKS 2:0, Petrochemia — Bzurę 
1:0 (Bramka Piotra Piotrowskiego) 
ChKS —Petrochemia 0:0, Bzura — 
Widzew I I 1:4, Petrochemia — Widzę1 
II 0:1, ChKS — Bzura 0:2.

Końcowa tabela finału przedstawi, 
się następująco:

, 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 Family Ties - 
serial komediowy 21.00 Teech - 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

09.00 Aerobic 09.30 
Łyżwiarstwo figurowe
11.30 Aerobic 12.00 

* ♦ * . Piłka nożna 13.00 Eu- 
rofun 13.25 Łyżwiar

stwo figurowe - mistrzostwa Europy
17.00 Koszykówka 18.25 Łyżwiarstwo 
figurowe - mistrzostwa Europy 21.30 
Wiadomości 22.00 Tenis - tumie] w Syd
ney 00.30 Wiadomości

&
t l f  •• i ę im

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 Braken - serial 16.00 Gameshow 
- teleturniej 16.30 Burns and Alens 
Show 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

S 4

TABELA
1. Widzew II
2. Petrochemia
3. Bzura
4. ChKS

7-1
1-1
3-5
0-4

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 
ight 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

09.00 Aerobic 09.30

Tak więc drużyna Petrochemii zajęł 
drugie miejsce i w tyrń miejscu kieruj* 
słowa pochwały do wszystkich zawód 
ników za ich wolę walki, spontaniczni 
radość ze zwycięstw i przyjęcie p< 
sportowemu porażki z Widzewem ii.

W trakcie turnieju zadaliśmy chłop 
com z Petrochemii kilka pytań. — Ja' 
długo treniyą ? Kto był ich pierwszyr 
trenerem ? Kto jest ich idolem ? N 
jakięj pozycji nąjlepięj się czqje ? Ot< 
odpowiedzi:

Michał Ogrodowicz: —  Trenuję cx 
czterech lat. Wzorem do naśladowanie 
jest pierwszy bramkarz Petrochemii — 
Jacek Lasocki i na tej pozycji chciał 
bym pozostać. Dodał, że w czasie feri 
zimowych wyjeżdża z reprezentacj 
okręegu na obóz szkoleniowy.

Łukasz Kraszewski: — Gram w pił 
kę cztery lata. Moim pierwszym nau 
czycielem był trener Perczyński 
Chciałbym  tak grać w piłkę jał 
obrońca Widzewa —  Tomasz Łapiński

Patryk Dużyński: — Pierwszyn 
moim trenerem był obecny szkolenio 
wiec pierwszej drużyny Petrochemii -  
Grzegorz Wenerski. W piłkę nożni 
gram dwa i pół roku. Moim marzenien 
jest być dobrym napastnikiem.

Marcin Jędrzejewicz: — Gram w piłki 
już ponad dwa lata. Majlepiej czuję si 
grając w ataku. Na pytanie ile strzel 
bramek odpowiedział: —  Nie liczyłen 
ich, ale jest dużol

ŁYŻWY W TELEWIZJI
Jak informowaliśmy sympatyków 

sportu w poprzednim numerze r 
ruka“ jakie imprezy czekają nas

Łyżwiarstwo figurowe - teleturniej 1
E U lfp U r^ iu  11.30 Aerobic 12.00 serial 17.00

* ♦ * Narciarstwo alpejskie
13.30 Łyżwiarstwo fi

gurowe - mistrzostwa Europy 17.00 Na
rciarstwo alpejskie 18.00 Piłka nożna 
19.00 Łyżwiarstwo figurowe 21.00 Euro- 
fun 21.30 Wiadomości 22.00 Kick-bo- 
xing 23.00 Boks 00.30 Wiadomości

•myje 07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in the 
Box 12.15 Kreskówki
13.00 Wizbit 14.00 
Jack in the Box 16.00

Widget 17.00 The Dreamstone 17.30 
TCC-magazyn nastolatków

ŚRODA

roku, pragniemy poinformować, że ju 
tygodniu zapraszamy przed tele 

wizory. W dniach od 12— 17 pm. odby
w tym

wać się będą Mistrzostwa Europy 
łyżwierstwie figurowym, które rozgry 
wane będą w Helsinkach.

Polskę reprezentować będą solistki 
Marymontu Warszawa -  Zuzanni 
Szwed (trenuje od kilku miesięcy \ 
OSA) i Anna Rechnio (szósta na M! 
juniorów w Seulu), soliści: Marek Sza 
szar (Stoczniowiec Gdańsk) i Rober 
Grzegorczyk (wicemistrz Polski z Ło 
dzi), para sportowa: Beata Zielińska 
Mariusz Siudek (unia Oświęcim ora 
łódzki duet taneczny: Agnieszka Do 
rnańska -  Marcin Głowacki (mistrzowi 
kraju).

Od wtorek do piątku będą przeprc 
wadzane programy techniczne, tańc 
obowiązkowe i programy dowolne sol 
stek, a od piątku tańce oryginalne i pro 
gramy dowolne solistów. W sobot 
zobaczymy tańce dowolne, a w niedzie 
lę 17 bm. o godz. 21.05 pokaz mistrzów

ZŁOTE MYŚLI 1992 ROKU

Grzegorz Lato (trener Stali Mielec): 
Sukces zależy teraz od trzech rzeczy 
pieniędzy, pieniędzy i... pieniędzy.

Arkadiusz Skrzypaszek (zloty medal 
sta z Barcelony w pięcioboju nowoczes 
nym): -  Kciuki trzymała także moj 
10-miesięczna córka Izabela.

Roman Kosecki: -  Nieskromnie mć 
wiąc, cała gra Osasuny zależy od dj 
spozyęji Janka Urbana i mojej.

Przygotował: 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 - teleturniej- 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 - seria! obyczajowy 14.30 Anot- 
her Worid - 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 S.I.B.S. - serial 
obycz. 21.30 The Heights - serial oby
czajowy 22.30 Hill Street Blues -serial 
obycz. 23.30 Studs 00.00 Star Trek

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 me Mo-

vies 17.30 News at Night 17.45 3 from 1
18.00 Dance - VJ Simone 18.30 MTV 
Pnme 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 
Łyżwiarstwo figurowe -

EUĄO&KoWu mistrzostwa Europy 
% * ** 11.30 Aerobic 12.00

Łyżwiarstwo figurowe - 
mistrzostwa Europy 16.30 Ford Ski Re
port 17.25 Łyżwiarstwo figurowe - mi
strzostwa Europy 21.30 Wiadomości
22.00 Tenis - South Wales Toumament 
w Sydney 00.30 Wiadomości

•ntjc 07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in 
The Box 12.15 Kre
skówki 13.00 Wizbit
14.00 Jack In the Box

16.00 Widget 17.00 The Dreamstone
17.30 TCC-magazyn nastolatków

PIĄTEK

l i / .

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 DP - serial 16.00 Gameshow - 
teleturniej 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

07.00 Awake on Wild- 
side 10.00 VJ Kristia
ne Backer 13.00 VJ 
Simone 16.00 Gre
atest Hits 17.00 Coca- 
Cola report 17.15 At

the Movies 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 Modern 02.00 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps 
03.30 Night Videos

07.00 The DJ. 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

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

i i / , .  * ,  t . an-s Rjyers Show
13.15 Sally Jessy Rap

hael 14.10 Lunchbox 14.40 Satelitarne 
zakupy 15.10 Learned Friends - film
16.00 Gameshow - teleturniej 16.30 Te-

ł 4

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in the 
Box 12.15 Kreskówki
13.00 Wizbit 14.00 

Jack in the Box 16.00 Widget 17.00 
Dreamstone 17.30 TCC-magazyn na
stolatków

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 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

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

Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy
15.10 Braken - serial 16.00 Gameshow 
- teleturniej 16.30 The Bill Dana Show - 
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

ściowe - 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 Yo! MTV 
Raps Today 18.30 MTV Prime 20.00 
Dial MTV 20.30 Most Wanted 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

Łyżwiarstwo figurowe -
* . * * ^  mistrzostwa Europy

11.30 Aerobik 12.00 
Narciarstwo alpejskie 14.00 Łyżwiar
stwo figurowe - mistrzostwa Europy
16.30 Narciarstwo 17.00 Łyżwiarstwo fi
gurowe - mistrzostwa Europy 21.00 Eu- 
rofun 21.30 Wiadomości 22.00 Boks
23.30 Tenis - turniej w Sydney 00.30 
Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in 
The Box 12.15 Kre
skówki 13.00 Wizbik
14.00 Jack in the Box

16.00 Widget 17.00 The Dreamstone
17.30 TCC-magazyn nastolatków

Twea ^ C Ł D n e s s

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-
y P j r  ne - serial anim. 14.00

White Shadow - serial 
f i 14. 55 Dreamchasers

15.50 Spain Spain Ho- 
liday 16.05 The Adevntures of Jim Bo- 
wie 16.30 Johny Ringo - serial 17.00 
Make Room for Dady - serial 17.30 
American Gameshow - teleturnieje
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 Elvis

Special 17.00 Yo! MTV Raps Today
18.00 Real World 18.30 The Big Pictu
re 19.00 Braun European Top 20 21.00 
Saturday Night Live 21.30 MTV Sports
22.00 The Soul of MTV 23.00 Party 
Zonę 01.00 Kristiane Backer 03.00 
Night Videos

09.00 Narciarstwo
♦ * * 10.00 Jazda szybka

E tm & z Ą s m f na lodzie 11.30 Na-
* # ** rciarstwo alpejskie -

slalom gigant 13.00 
Łyżwiarstwo figurowe - mistrzostwa 
Europy 16.00 Tenis - turniej w Sydney
17.00 Narciarstwo alpejskie 19.00 Te
nis - turniej w Sydney 21.30 Wiadomo
ści 22.00 Łyżwiarstwo figurowe - mi
strzostwa Europy 00.30 Wiadomości

•IT} J£
C?;/TNRfcL

07.00 Kreskówki 8.30 
The Care Bears Family
9.00 Storybreak 9.30 
Prince Valiant 10.00 
Galaxy High School

11.00 The Smoggies 12.00 Super Ma
rio 13.00 Adventure 14.00 Interbang
14.20 Fefteen 15.15 Animals in action
15.45 Wonder Why? 16.10 Boy Domi
nie 17.00 Róund the Bend 17.30 The 
Finder 18.00 Kats and Dogs 18.30 
Prince Valiant 19.00 Kreskówki

NIEDZIELA
07.00 Hour of Power - 
próg. religijny 08.00 
Fun Factory - filmy 
animowane 12.30 
World Tomorrow - 
próg. religijny 13.00 

Lost in Space - serial sf. 14.00 UK TOP 
40 - lista przebojów 15.00 Trapper 
John - serial przyg. 16.00 Eight is Eno- 
ugh - serial kom. 17.00 Robin of Sher- 
wood - serial obyczajowy 18.00 Ali 
American Wrestling 19.00 Growing Pa- 
ins - serial kom. 19.30 The Simpsons - 
serial kom. 20.30 21 Jump Street - se

i S f  • m i g Ł m

rial sensac. 21.30 Film fabularny lub mi- 
niserial 23.30 Entertainment Tonight 
00.30 Fashion TV

13.00 Rambo - serial
& _ anim. 13.30 Spiral Zo-

ne - serial anim. 14.00 
White Shadow - serial
14.55 Fast Fashion
15.50 Spain Spain Ho- 
liday 16.05 Adventures 

of Jim Bowie 16.30 Johny Ringo - serial
17.00 American Gameshow - teleturnie
je 18.30 Fashion File 19.00 Satelitarne 
zakupy 23.00 Jukebox - teledyski na za
mówienie

08.00 Awake on the 
Wildside 11.00 Week in 
Rock 11.30 Braun Eu
ropean Top 20 13.30 
XPO 14.00 The Big

Picture 14.30 VJ Kristiane Backer 18.30 
Week in Rock 19.00 US Top 20 Video
21.00 120 minut 23.00 XPO 23.30 He- 
adbanger’s Bali 02.00 VJ Kristiane Bac
ker 03.00 Night Videos

09.00 Narciarstwo al
pejskie 11.00 Rezultaty 
sportowe ze świata
12.00 Narciarstwo al
pejskie 13.30 Łyżwiar

stwo figurowe - mistrzostwa Europy
15.30 Jazda Szybka na lodzie 17.00 
Narciarstwo alpejskie 19.00 Tenis - tur
niej w Sydney 21.30 Wiadomości 22.00 
Łyżwiarstwo figurowe - mistrzostwa Eu
ropy 00.30 Wiadomości

B m r
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7.00 Kreskówki 8.30 
The Care Bears family
9.00 Bobobobs 9.30 
Prince Valiant 10.00 
Galaxy High Schooł

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 DJ. 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 
Film fabularny lub miniserial 23.30 
Studs - teleturniej 00.00 Star Trek: The 
New Generation

11.00 Spiral Zonę
11.30 The Rush Lim-

W j f  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 WłldsF 
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 MTV Hit List UK 20.00 MTV Un- 
plugged with Elton John 21.00 MTV Pri
me 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 
Rock Błock 02.00 VJ Kristiane Backer
03.00 Yo! MTV Raps 03.30 Night Videos

09.00 Aerobic 09.30
* * * * *  Narciarstwo alpejskie

E u ą p m m m  11.30 Aerobic 12.00 
* * ** Magazyn sportów mo

torowych 13.00 Rezul
taty sportowe 14.00 Jazda szybka na 
lodzie 15.00 Tenis - turniej w Sydney
19.00 Piłka nożna 21.00 Eurofun 21.30 
Wiadomości 22.00 Piłka nożna 23.00 
Boks 00.30 Wiadomości

CIiJŁDMirH &

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in 
The Box 12.15 Kre
skówki 13.00 Wizbit
14.00 Jack in the Box

16.00 Widget 17.00 The Dreamstone
17.30 TCC-magazyn nastolatków

Redakcja nie odpowiada za zmiany w 
programie
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Włodek
PROGRAM I

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole: Czytam z 

mamą, czytam sam
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach - felie

ton pedagogiczny dla rodziców
10.00 “Pogranicze w ogniu” (20) - serial 

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

dy dla majsterkowiczów
11.45 Gotowanie na ekranie - magazyn 

kulinarny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Tik-Tak - program dla dzieci oraz 

film “Dennis Zawadiaka"
16.45 Język angielski dla dzieci
16.50 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
17.00 Te!eexpress
17.25 “Bill Cosby show” - serial USA
17.50 Klub dobrej książki
18.15 Encyklopedia II wojny światowej: 

“Niebo i piekło” (2)
18.40 Ściśle jawne - wojskowy program 

publicystyczny
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Siedem minut dla ministra pracy
20.10 “Okruchy życia” - dramat obycza

jowy prod. francuskiej
21.40 Listy o gospodarce
22.10 Tełemuzak
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Inne kino
23.45 Powrót Bardów: Jan Jakub Należyty
0.15 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Guliwera” (2) - 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 Ojczyzna - polszczyzna
11.15 Na życzenie - powtórka najcieka

wszych programów “Dwójki”
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archiwum: 

Krakowski Ratusz
16.55 “Przygody Guliwera” (2)- serial 

animowany prod. USA (powt.)
17.20 Ojczyzna - polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Programy lokalne
18.35 “Pokolenia” - serial USA (powt.)
18.55 Europuzzle
19.00 Oblicza wiary “Bernard z Clairva- 

ux” - film dok. prod. francuskiej
20.00 Reporterzy Dwójki przedstawiają
20.30 Neptun TV przedstawia
21.00 Panorama
21.30 Studio Sport - wydarzenia sporto

we dnia
21.45 Teleturniej - Koło Fortuny
22.15 Klub Filmowy “Dwójki” “Portret Ja- 

ne Birkin przedstawia Agnes Var- 
da” - dok. fabularyzowany prod. 
francuskiej

24.00 Panorama

St‘oda
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 “Okruchy życia” - film fab.
11.30 Dalecy a bliscy - magazyn mniej

szości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Mój program na antenie - pro

gram dla dzieci oraz film z serii 
“Oddział Dziecięcy”

16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 “Na wariackich papierach” - serial 

prod. USA
18.15 STOP - program ekologiczny
18.35 Laboratorium: Zmusić światło do 

pracy
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Studio Sport: Mecz piłki nożnej 

(liga włoska)
22.00 Polska w parlamencie
22.30 Piosenki z “Kanału 5“
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Jutro w programie

23.10 “Królowa Bona" (11) - serial TP
24.00 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Hucka Fina” (2) - 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
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” (2) - serial 

anim. prod. japońskiej (powt.)
17.20 Meandry architektury
17.40 Od pierwszego do pierwszego - 

program publicystyczny
18.00 Programy lokalne
18.35 “Pokolenia” - serial prod. USA 

(powt.)
19.00 Pani minister tańczy - fragment 

koncertu

17.20 Wspólna Europa
17.50 Rozmowy o Rzeczy niepospolitej
18.00 Programy lokalne
18.35 “Pokolenia” - serial prod. USA
18.55 Europuzzle
19.00 Teatr Sensacji Leslie Sands “Po

dejrzenie”
20.10 Symfonia A-dur (KV 201) Wolf

ganga Amadeusza Mozarta w wyk. 
Orkiestry Kameralnej London Musid

21.00 Panorama
21.30 Sport - wydarzenia sportowe dnia
21.45 Teleturniej - Koło Fortuny
22.15 “Im lepiej, tym gorzej” - film fab. 

prod. jamajskiej
24.00 Panorama
0.10 Noc i stres - grupa terapeutów oce

nia najistotniejsze problemy psy
chologiczne, jakie nurtują nasze 
społeczeństwo

Piątek
PROGRAM I

6.00 Kawa czy herbata - magazyn roz
maitości

9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja

20.00 “Cywilny front" (11) - serial prod. 
USA

2.50 Cienie żyda
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Studio Teatralne Dwójki “Żydzi 

miasta Petersburga”
23.00 “W szpitalu wielkim jak świat” (3)- 

“Nadzieja” film dok.
24.00 Panorama

9.20 Przedszkolny koncert życzeń
10.00 “Piękny, daleki kraj" (2) - serial 

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

szych oraz film prod. niemieckiej

C-2\vai*łei<
PROGRAM I

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mamai ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 “Kojak” - serial kryminalny
10.55 TEST - magazyn konsumenta
11.15 Program rodzinny
11.30 Azymut - wojskowy magazyn fil

mowy
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dla młodzieży Kwant 

oraz film “Wieści z gwiazd”
16.50 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
17.00 Teleexpress
17.25 “Dzień za dniem" (11) - serial oby

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

Tadeusza Rossa
19.00 Tęczowy Mini-Box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 “Kojak” - serial kryminalny USA
21.05 Tylko w Jedynce
22.15 “Korniki” - program rozrywkowy
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Studio Sport - Mistrzostwa Euro

py w łyżwiarstwie figurowym
0.05 Język włoski 
0.20 Jutro w programie

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

anim. prod. USA
9.10 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.35 Świat kobiet
10.00 Gwiazdy wytwórni płytowej Stax
11.00 Na życzenie - powtórki najcieka

wszych programów Dwójki
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.)

Tao-Tao”
16.45 Język angielski dla dzieci
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 “Raport o stanie Europy” (2) - se

rial dok. prod. ang.
18.00 Prawo i bezprawie - program rze

cznika praw obywatelskich
18.20 Randka w ciemno - zabawa ąuizowa
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 “Piękny, daleki kraj’ (2) - serial 

prod. niemiecko-australijskiej
21.50 Zawsze po 21
22.30 Program rozrywkowy
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Studio Sport - Mistrzostwa Eurpy 

w łyżwiarstwie figurowym
0.05 Wojna postu z karnawałem - kon

cert z udziałem Jacka Kaczmar
skiego, Przemysława Gintrowskie- 
go i Zbigniewa Łapińskiego

1.05 “Siódemka” w “Jedynce” - “Blask 
gwiazdy" - film dok. prod. francuskiej

2.05 Jutro w programie
PROGRAM II

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 “Wojownicze żółwie Ninja” - serial 

prod. USA
9.10 “Kate i Allie" (17) - serial prod. USA
9.35 Świat kobiet
10.00 Międzynarodowe Warsztaty Mu

zyczne i Jazzowe - Puławy‘92 (4)
11.00 Na życzenie - powtórka najcieka

wszych programów Dwójki
15.55 Powitanie
16.00 Klub Yuppies?-program dla młodzieży
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport
16.55 “Wojownicze żółwie Ninja” - seria! 

prod. USA (powt.)
17.25 “Kate i Allie” (17) - angielski serial 

komediowy
17.50 Penelopy - żony polityków
18.00-21.00 Programy regionalne
21.00 Panorama
21.30 Studio Sport
21.45 Koło Fortuny - teleturniej
22.20 “Czerwony lis” (1) - film sensac. 

prod. angielskiej
23.40 Listy do Madelaine
24.00 Panorama
0.10 Noc cykad

S o b o la
PROGRAM I

7.25 Program dnia
7.30 Magazyn informacyjno-gospodarczy
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 Zespół “Big Cyc” w Teatrze Buffo - 

fragmenty koncertu
11.30 Rodzina
12.00 Wiadomości
12.10 Eko-echo
12.25 Podróże na celuloidzie
13.00 Walt Disney przedstawia: “Super 

Baloo”
14.20 Teatr Wspomnień: “Wielki człowiek"
16.15 Szafa - program ó modzie 
17.00Teleexpress
17.25 “Detektyw w sutannie" (4)- serial 

prod. USA
18.15 Wiecznie zielone - teleturniej mu

zyczny
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 “Samanta” - film fab. prod. USA
22.15 Portret: Julia Hartwig
22.55 Wiadomości
23.05 Sportowa sobota
0.05 “Ręce rozpruwacza” - film fab. 

prod. ang.
PROGRAM II

7.30 Peryskop - morski magazyn filmowy
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 Wspólnota w kulturze
10.30 Artysta i jego świat - film dok. 

prod. ang.
11.10 Seans filmowy
11.40 Benny Hill
12.05 Halo Dwójka
12.10 Lampa Alladyna - teleturniej
12.35 Halo Dwójka
12.40 Wzrockowa lista przebojów
13.10 Studio Sport - Koszykówka zawo

dowa NBA
14.00 Hak) Dwójka
14.05 Za chwilę dalszy ciąg programu
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

15.55 “Facet ze srebrną walizką" - film 
dok.

16.25 Losowanie gier liczbowych Totali
zatora Sportowego

16.30 Panorama
16.40 Halo Dwójka
16.45“Pełnachata” (28)-serial USA
17.10 Ballada o drodze
18.00 Program lokalny
18.30 Halo dzieci: “Opowieści kapitana 

Misia”
18.35 Akademia filmu polskiego: “Gang

sterzy i filantropi”
20.05 Publicystyka kulturalna
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Chimera - magazyn kulturalny
22.15 Benny Hill - angielski program

rozrywkowy
22.45 Truciciel z Blackheath" (3-ost.) - 

serial prod. angielskiej
23.35 Xawery Dunikowski
24.00 Panorama 
0.10 Rock - noc
1.10 Zakończenie programu

^Niedziela
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 “National Geographic” - “Poszuki

wacz” (2) - serial dok. prod. USA
11.35 Tydzień - magazyn rolniczy
12.20 Telewizyjny koncert życzeń
12.50 Teatr dla Dzieci: “Moje drzewko 

pomarańczowe” (2)
13.45 Z kamerą wśród zwierząt
14.00 “Bonanza” (3) - serial filmowy 

prod. USA
v 14.50 Pieprz i wanilia

15.30 Sto pytań do...
16.15 Country Ameryka
17.00 Teleexpress
17.30 “Dynastia” - serial prod. USA
18.20 7 dni świat
18.50 Odjazdowa telewizja piracka

UCHO - Kabaret Elfta
19.00 Wieczorynka: Walt Disney przed

stawia - “Gumisie”
19.30 Wiadomości
20.10 “Kroniki młodego Indiany Jonesa” 

(3) - serial prod. USA
21.05 Studio Sport
22.35 Kabaretowa lista przebojów (13)
23.20 Wieczór konesera: “Żyć własnym 

życiem" - film fab. prod. francuskiej
0.40 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” (3) - se
rial prod. USA

9.20 Słowo na niedzielę (dla niesłyszących)
9.25 Powitanie
9.30 Programy lokalne
10.30 Mini lista przebojów
11.00 Poranek symfoniczny
12.00 “Rodzinny bumerang” - serial 

prod. australijsko-angielskiej
12.45 Krakowskie legendy
13.00 Podróże w czasie i przestrzeni
13.30 Publicystyka kulturalna
13.50 Weekend
14.10 Zwierzęta wokół nas
14.40 Talenty muzyczne (2)
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 Teatr w kadrze: “Pułapka. Notatki 

z prób”
18.10 Publicystyka kulturalna
18.30 Halo dzieci: “Opowieści kapitana 

Misia”
18.35 “Czy mnie słyszysz?” - film fab. 

prod. włoskiej
20.15 Telekonferencja Dwójki
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 Kompozytor też ma twarz - Wło

dzimierz Korcz
23.10 Program rozrywkowy
24.00 Panorama

bhiedziałek
PROGRAM I

6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.05 “Dynastia" - serial prod. USA
11.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dzieci to lubią
11.30 Sposób na życie
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Luz - program nastolatków
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 “Alf - serial komediowy USA
17.50 Antena
18.10 “Magazynio" - program satyryczny
18.20 Nasi obok nas
18.45 Polska z oddali
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji “Kochanek"
21.00 Zawsze po 21
21.40 “Spotkanie z Ziemią Franciszka 

Józefa" - film dok.
22.20 Program rozrywkowy
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.10 “Pogranicze w ogniu” - serial TP 
0.10 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
18.35 “Pokolenia” - serial prod. USA
19.00 “Ratujmy naszą planetę” - serial 

dok. prod. ang.
20.00 “Dzieciaki, kłopoty i my" (21) - se

rial komediowy prod. USA
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.05 “Dzieci smoka” (3) - serial prod. 

australijsko-angielskiej
23.00 To nie jest sprawiedliwe
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

Za zmiany w programie reda
kcja nie odpowiada.
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® 5> ‘Ponadty CZY MAMA
FATiUY ADY MA RACJĘ?

Mam 20 łat i nie mogę o swoim życiu 
decydować sama. Z Jackiem chodzę już 
3 lata. Pracuję, ale nadal mieszkam z ro
dzicami. Mój chłopak ma 24 lata, ale też 
jest zależny od rodziców, ponieważ w 
ubiegłym roku stracił pracę. Ale nie o tym 
chciałam napisać.

Mimo swojego wieku Jacek tJo wielu 
spraw podchodzi niepoważnie. Zdarza 
się bardzo często, że nie przychodzi na 
umówione spotkanie bo akurat wysko
czył z kumplami na piwo. Potem mnie 
przeprasza i niby bardzo żałuje, ale

znów robi to samo. Bardzo go kocham I 
może dlatego zbyt łatwo mu wybaczam.

Podczas świąt Jacek mi się oświadczył. 
Nie wiedziałam co mam mu odpowiedzieć, 
bo nigdy wcześniej nie myśleliśmy o 
wspólnej przyszłości. Prosiłam, aby dał mi 
trochę czasu na zastanowienie.

Powiedziałam o wszystkim mojej 
mamie. Mama nie była tym zachwyco
na. Tym bardziej, że o Jacku już wcześ
niej słyszała wiele złych rzeczy, ale mi 
nie mówiła. Poradziła mi żebym z nim 
kategorycznie zerwała. Wiem, że mama

nie chce dla mnie źle, ale czy nie mogę 
zdecydować o swoim życiu sama? Ko
cham Jacka i trudno będzie mi o nim 
zapomnieć. Co mam zrobić?

Elka
Od Ady: Skoro Jacek już teraz za

miast na spotkanie z Tobą idzie z kole
gami na piwo, nie możesz oczekiwać 
radykalnej zmiany w przyszłości. Gdyby 
Cię bardzo kochał, a przynajmniej tak 
jak Ty jego, na pewno by tak nie postę
pował. Wasz związek nie wróży nic do
brego. Rzeczywiście posłuchaj rady ma
my i zerwij tę znajomość. Z czasem sa
ma sobie uświadomisz, że mama miała 
rację. Nawet, gdy teraz będziesz z tego 
powodu cierpiała. Póki co nie siedź sa
ma w domu i korzystaj z karnawałowych 
szaleństw.

POZIOMO: 1/ do mierzenia głębokości np. wody, 5 / założyciel Troi, 7/ powóz 
bez resorów, 0/ induktor, 9/ cenny nawóz naturalny (także otrzymywany sztucz
nie), 10/ wrzątek, 13/ kojarzy się z łabędziem, 14/ imię bohaterki “Nędzników”, 
19/ przeciwna postępowi, 20/ tytuł Mussoliniego, 21/ buntownik.

PIONOWO: 1/ gruba ryba dla wędkarza, 2/ parweniusz, dorobkiewicz, 3/ 
przedporcie, 4 / z rzepami, 5/ pnąca roślina zwrotnikowa z jadalnymi bulwami, 
pochrzyn, 6/ kontur, 11/ Kraina w Gracji, 12/ kra z kijem i piłką 15 /żądany przez 
kidnapera, 16/ bezbarwna usypiająca ciecz, 17/ mieszkaniec Kairu, 18 /jedno z 
imion Belmonda.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni 
od daty ukazania się numeru nade- 
ślą na adres redakcji (PŁOCK, STA
RY RYNEK 27) rozwiązania na kar
tkach .pocztowych z dopiskiem  
“KRZYŻÓWKA nr 2" wezmą udział 
w losowaniu nagród książkowych. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 51: 
Poziomo: 1/ synod, 5/ kopa, 7/ rad- 

to, 8/ areka, 9/ geofizyk, 10/ niebo, 13/ 
stos, 14/ acetal, 19/ Ariadna, 20/ karo, 
21/ klawikord.

Pionowo: 1/ stadnina, 2 / niecenie, 
3/ dragonia, 4/ udko, 5/ kopia, 6/ Pa
rys, 11/ stadło, 12/ oskard, 15/ czas, 
1 6 /tłok, 1 7 /lama, 1 8 /kiwi.

Za prawidłoąwe rozwiązanie krzy
żówki nr 51 nagrody książkowe wylo
sowali:

1/ Barbara Chodulska, zam. 
Charzyny, 09-136 Unieck

21 Ewa Bogiel, zam. 09-460 Ma
ła Wieś ul. Kochanowskiego 

3/Tomasz Jankowski, zam. 
99-302 Kutno, ul. Północna

LISTA PRZEBOJÓW NR 15
1. Urodzony sportowiec /  

THE NATURAL/
prod. USA 1984 
obyczajowy
reżyseria: Barry Levinson 
występują: Robert Redford, 

Robert Duvall, Glenn Close, Kim 
Basinger

Być gwiazdą baseballu - to marze
nie każdego młodego Amerykanina. 
Świetnie zapowiadająca się kariera 
sportowa Roya/ Robert Redford/zo
staje nagle przerwana. Ale Roy jest 
urodzonym sportowcem. Po latach, 
ciągle w formie, powraca na boisko. 
Czy nie jest jednak za poźno na odzy
skanie sławy? Znakomita rola Roberta 
Redforda wspieranego przez gwiazdy 
pierwszej wielkości.

2. Byle przeżyć /  ANYTHING 
TO SURVIVE /

prod. 9 SA 
dramat przygodowy 
reżyseria: Żale Dalen 
występują: Robert Conrad,

Matthew Le Blanc
Zwykła podróż łodzią żaglową za

mienia się w walkę o przeżycie, kiedy 
ojciec wraz z trójką swych dzieci lądu
ją jako rozbitkowie na bezludnym wy
brzeżu Alaski. Film oparty jest na wy
darzeniu autentycznym. Po kilku nie
udanych próbach ratunku rozbitkowie 
muszą się przedzierać przez mroźną 
puszczę w poszukiwaniu schronienia. 
Ranni, wygłodzeni i poddani surowemu 
klimatowi kontynuują jednak walkę o 
przeżycie. Ostatnia desperacka próba 
kosztować może życie najsłabszych 
dzieci. Ale nie ma innego wyjścia.

3. Dowód rzeczowy /  PHYSI- 
CAL EVIDENCE /

prod. USA 1991 
sensacyjny
reżyseria: Michael Crichton 
występują: Burt Reynolds,

Theresa Russell
Fascynujący kryminał, pełen intryg 

I niedomówień, o wartkiej akcji przy
noszącej ciekawe sytuacje i rozwiąza
nia. Joe Paris, oskarżony o zabójstwo, 
odmawia podania jakiegokolwiek alibi 
twierdząc, że jest niewinny. Czy został 
słusznie oskarżony? Piękna Jenny 
Hudson - obrońca, pragnie wyjaśnić

sprawę. Pomocą służyć je j będzie pe
wien *dowód rzeczowy.

4. Tylko samotni /  ONLY THE 
LONELY /

prod. USA 1991 
komedia obyczajowa 
reżyseria: Chris Columbus 
występują John Candy, Anthony 

Quinn, James Belushi
Danny przeżywa pierwszą miłość. To 

wspaniałe uczucie, ale Danny jest w 
średnim wieku, ma duży brzuszek i cią
gle nie może wyzwolić się spod skrzydeł 
nadopiekuńczej Mamusi. Próbuje ona 
całego arsenału tricków by uchronić uko
chanego syna przed małżeństwem. Kto 
zwycięży w tej próbie sił?

5. Droga do ruiny /  ROAD TO 
RUIN/

prod. USA 
obyczajowy
reżyseria: Charlotte Brandstrom 
występują: Peter Weller, Carey 

Lowell
Czy bogactwo gwarantuje szczęście 

i  miłość? Ależ skądże! Wie to każdy mi
lioner. Zakochany w pięknej modelce 
Jack Sloan, przenosi swoje pieniądze 
na konto przyjaciela w celu sprawdzenia 
siły uczucia dziewczyny. Eksperyment 
rozwija się pomyślnie, tylko przyjaciel

okazuje się oszustem. Jak odzyskać ka
pitał, który zniknąj jak kamfora?

6. Płatny morderca /  PAID TO 
KILL/

prod. USA 
sensacyjny
reżyseria: Norbert Meisel 
występują: Veronlca Carothers, 

George Saunders
7. Król kickbozerów /  THE 

KING OF KICKBOXERS /
prod. USA 1990 
reżyseria: Lucas Lowe 
występują: Loren Avedon, Ri

chard Jaeckel
8. Adam - pieśń trwa dalej /  

ADAM; HIS SONG CONTINUES /
prod. USA 
obyczajowy
reżyseria: Robert Markowitz 
występują: Daniel J. Travanti, Ri

chard Masur
9. Krwawa pięść 4 /  BLOOD- 

FISTIV - DIE TRYING /
prod. USA 
sensacyjny 
reżyseria: Pauli Ziler 
występują Don *The Dragon" 

Wilson, Cat Sasson
10. Cena honoru /  BUSTED UP

/
prod. USA 
sensacyjny
reżyseria: Conrad E. Palmisano 
występują Paul Coufos, Irene 

Cara
Wszystkie wyżej wymienione fil

my można kupić w Salonie Sprzeda
ży Kaset “Video - Mig”, Rock ul. 
Dworcowa 2 paw. 12, tel. 62 20 11 w. 
264. Zapraszamy w godzinach 10.00- 
18.00. W soboty w godz. 9.00-16.00. 
Dla wypożyczalni 20% rabatu.

Jeden z krajowych dystrybuło- 
set video ma siedzibę w 

<u. Prosimy o podanie nazwy

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni od 
daty ukazania się numeru nadeślą na ad
res redakcji(Rock, Stary Rynek 27) odpo
wiedzi na kartkach pocztowych z naklejo
nym kuponem wezmą udział w losowaniu 
kasety video o wartości około 300 tys zł.

W liście przebojów nr 13 pytaliśmy: Jak 
nazywa się firma dystrybucyjna, która wy
dała na kasecie film “Kosiarz umysłów”?

Prawidłowa odpowiedź brzmi: EU- 
ROKADR

VIDEO-nr
KUPONlS

Nagrodę wylosował 
Jarosław Chudzyński 

Traugutta 5 m 17, Żychlin
zam.

/ 6

I dekada (21-30.111): To będzie 
trudny rok, zwłaszcza wiosna. Po
staraj się zapobiec kryzysowi zdro
wotnemu. Największe sukcesy w li
stopadzie, rozwiążesz wiele za
gmatwanych spraw, zarówno w 
życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
W twoim życiu pojawi się ktoś nowy, 
buduj jednak wszystko na solidnych 
fundamentach. Skoki w bok mogą 
się zakończyć fiaskiem. II dekada 
(31.111-10-IV): Wyraźny chaos emo
cjonalny. Czekają cię niezwykłe wy
darzenia, o trudnych do przewidzenia 
konsekwencjach. Przestaniesz się li
czyć z ogólnie przyjętymi zasadami i 

I  zwyczajami. Poczujesz się zagrożo
ny. Jedynie przełom maja i czerwca 
oraz listopad przyniosą korzystne 
zmiany. Możesz odnieść sukces za
wodowy lub założyć własne przed
siębiorstwo. III dekada (11-20.IV): 
Dobry okres dopiero od marca. Dzię
ki ciężkiej pracy i zdyscyplinowaniu 
przezwyciężysz wszelkie trudności 
życiowe. Najlepszym miesiącem bę
dzie czerwiec. Zostaniesz zauważo
ny i doceniony. Możliwe, że zmienisz 
pracę łub poznasz kogoś, z kim zech
cesz spędzić całe życie.

$  f f l  2 i .m i.o $
I dekada (21-30.IV): Rok pod 

zmiennymi wpływami Marsa. Czeka 
dę wiele pracy, ale też i wiele rado
ści, jaką przyniosą sukcesy. Zain
westuj w coś - to się opłaci. Korzyst
ny będzie luty, marzec i lipiec, kie
pskie: maj i grudzień. Poszerzysz 
swoje grono przyjaciół. II dekada (1- 
10.V): Możesz oczekiwać nagłych, 
niezwykłych i ekscytujących wyda
rzeń. Twoja aktywność i talent prze
konywania zyskają d  wielu zwolenni
ków. Nowe biodźce oddalą nagle two
je żyde od szarej, przyziemnej 
rzeczywistośd. Także uczude zmieni 
się w kolorowy film z zaskakującą fa
bułą III dekada (11-21.V): Nieco 
mieszaniny wybuchowej, zdolnej w 
każdej chwili do eksplozji. Twoje ży
de może ulec daleko idącym modyfi
kacjom. Będziesz walczył z przeciw
nościami losu, wygrać uda się w ma
ju i sierpniu. Nie ryzykuj finansami, 
unikaj kłótni z przełożonymi i rodzi
ną. Po prostu przeczekaj.

m ź Ą ą n  22.0s-21.06
I dekada (22-31 .V): Znakomity 

rok! Dzięki energii i przedsiębior- 
czośd zdobędziesz majątek i za
szczyty. Aktywność i odwaga roz
szerzy twoje pole działania. W gło- 

pwie zrodzi się dużo pomysłów i uda 
| d  się zarobić mnóstwo pieniędzy. 
^Nie licz na spadki, sam zarobisz 
więcej. W uczuciach cudownie. Mo
żliwość dalekich podróży. II dekada 
(1-10.VI): Ciesz się, bo wszystko 
jukładać się będzie po twojej myśli. 
jZ kimś znanym ci przeżyjesz wiele 

.^romantycznych chwil. Wzrośnie 
fgtakże twój autorytet. Bliźnięta uro
dzone między 5 a 7 mogą liczyć na 

^poważny awans. Najważniejsze, że 
Itwoje sukcesy nie wzbudzą zazdro
ści bliźnich, a przysporzą ci przyja- 
iciół. III dekada (11-21.VI): Pozy- 

ny wpływ Saturna działać bę- 
:ie na twoją karierę i finanse. 

Planeta ta daje rozsądek i doświad- 
:zenie, co przy twojej dotychczaso- 
rej chaotyczności będzie zbawien- 

jne. To, co osiągniesz, będzie trwałe 
sf pewne. W październiku bądź listo- 

dzie daleka podróż, a uczucia 
■ozkwitną latem.

22M 2.01
I dekada (22.VI-2.VII): Nie li

czysz się z moralnością co spowo
duje wiele konfliktów. Będziesz 
chciał się za wszelką cenę wyróż
nić, czemu tylko przesadą i ekstra
wagancją? O ile początek roku może 
zaowocować interesującym flirtem, o 
tyle później z powodu chęci zaimpo
nowania będziesz oddalać się od 
rzeczywistości. II dekada (3-13.VII): 
Rok niespokojny, pełen niewytłuma
czalnych zdarzeń. Tylko nadmiar 
aktywności uratuje twoją wewnętrzną 
równowagę. W pracy propozycje, z 
którymi nie bardzo będziesz umiał 
sobie poradzić. Czyjś wybuch gniewu 
spowoduje impas, na to najbardziej 
uważaj we wrześniu. Huśtawka 
uczuciowa może wprowadzić stan 
frustracji. III dekada (14-22.VII): Uda 
d  się osiągnąć coś ważnego. Może 
skończysz studia, dostaniesz nową 
pracę, zmienisz stan cywilny lub zde
cydujesz się na dziecko. Będzie to 
czas ważnych rozstrzygnięć, ale 
otrzymasz niezbędną do ich realizacji 
odwagę i wytrwałość.
$  l w  m - m

I dekada (23.VII-2.Vlll): Zba
wienny wpływ Jowisza będzie ci to
warzyszył aż do sierpnia. Szykuje 
się dobry i pomyślny rok. Dzięki do
brym stosunkom z ludźmi czeka cię 
awans i uznanie. Prywatnie - po
znasz smak tolerancji. Możliwy ja
kiś krótkotrwały flirt Wiele proble
mów rozwiąże się samoistnie w ma
ju, uważaj jednak jesienią - ktoś źle 
ci życzy. II dekada (2-12.VIII): Roz
poczniesz nowy etap swojego ży
cia, a zacznie się on małą podróżą 
Być może poznasz wtedy kogoś 
starszego, kto odegra znaczącą ro
lę. W uczuciach większa harmonia, 
ale osiągniesz to pracą nad sobą, 
zwłaszcza nad swoimi wadami. III 
dekada (13-22.VIII): Nie będzie ła
two przebrnąć przez ten rok. Czeka 
cię ustawiczna walka z przeciwno
ściami losu. Twój Lwi ryk przestra
szy tylko niezorientowanych, na su
kcesy trzeba zapracować. Po
wściągnij swoje ambicje, nie próbuj 
odgrywać się w hazardzie, bo stra
cisz jeszcze więcej, a i ucierpi na 
tym twoja reputacja.

i  & 9 $ L  23.08-22.09
I dekada (23.VIII-2.IX): W lipcu 

Mars zwielokrotni twoją energię. 
Wykonasz mnóstwo zadań i bę
dziesz walczyć z losem. Spokój, a 
nie nerwowość, może przynieść ci 
pomoc innych. W listopadzie małe 
zakłócenia w rodzinie, ale to tylko 
umocni twój związek. II dekada (3- 
12.IX): Dobrze, abyś do lipca okre
ślił cele, do których dążysz, wybrał 
bliską sercu osobę, zastanowił się 
nad swoją sytuacją w pracy, bo
wiem wtedy gwiazdy będą ci sprzy
jać. Wszystko, co postanowisz, bę
dzie miało szanse realizacji, a plony 
zbierzesz jesienią. Możliwe, że w 
rodzinie pojawi się potomek. III de
kada (13-22.IX): Wszędzie cię peł
no. W pracy kipisz pomysłami i to 
tak trafnymi, że możesz z podwład
nego stać się szefem. Twoja logika, 
precyzja i uporządkowanie dają 
gwarancję stabilności i bezpieczeń
stwa. Nawet twoje stresy nie dadzą 
ci się we znaki. W życiu prywatnym 
pełnia szczęścia - uczucia zostaną 
odwzajemnione.

II półrocze w następnym numerze.
(opr. kaz)
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WAKACJE Z KODAKIEM

A P A R A TY  F O T O G R A F IC Z N E  K o d
DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

KUPISZ W LABORATORIACH KODAK-EXPREŚS 
I INNYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY 
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