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MIELIŚMY NAJDŁUŻSZY MOST W EUROPIE ...

Telefon... Notatnik... Kurtka na plecy...
- Panie Staszku, sprzęt! Dobrze, że 
zaprzyjaźniona dziennikarka ma samochód!

- Nie ma sprawy! Jedziemy!
Po trzydziestu minutach jesteśmy na miejscu: 
WYSZOGRÓD, prawobrzeżna skarpa wiślana. 

Na zjeździe do mostu zapory drogowe i znak - ZA
KAZ RUCHU. Obok budynku dawnej “NADZOR- 
CÓW KI W ODNEJ” około 50 osób: mieszkańcy, mło
dzież szkolna, funkcjonariusze policji. Wszyscy 
wpatrzeni w dół, w koryto rzeki.

- Chyba rusza... - słychać męski głos.
- E tam, stoi - zaprzecza obserwator w “panter

ce”.
- Wodę i lód trzyma dolny wiatr - odzywa się ktoś 

za plecami. Wśród zgromadzonych nad Wisłą roz
poznaję znajomych “wodniaków”: Stanisław ŻA
CZEK z Wyszogrodu i szyper Ignacy MAKOWSKI z 
Chmielewa - obaj urodzeni i wychowani nad Wisłą, 
przez całe swoje życie nie tylko zawodowo ale i 
emocjonalnie związani z rzeką. Na niej pracowali, 
zarabiali na utrzymanie rodzin, pływali... Dzisiaj ren
cista i emeryt - obaj byli pracownicy Oddziału Płoc
kiego i Zakładu Taboru Pływającego Przedsiębior
stwa Budownictwa Wodnego w Płocku, są naoczny
mi świadkami kolejnej katastrofy mostu w 
Wyszogrodzie.

S.Ż.: - Około godz. 11.30 lód spiętrzył się powyżej

mostu na izbicach osłaniających najniższe przęsła 
przy lewym brzegu rzeki. Napierające ,yody Wisły 
zaczęły podmywać podpory w ypłi^u^ć |*no wokół 
trzech lewobrzeżnych podpór mostowych. No i stało 
się! Najniższe i najsłabsze przęsło załamało się spa
dając do wody.

Relację pana Stanisława przerywa huk detonacji. 
Potem drugi... trzeci... To saperzy z Włocławskiej Jed
nostki Wojskowej kruszą ładunkami wybuchowymi za
tor, który teraz znajduje się ok. 300 m poniżej mostu.

- Jeśli lód nie spłynie i woda będzie przybierać, to 
może być jeszcze gorzej! Również z kolejnymi przęsłami!

- Chyba jednak płynie... stwierdza p. Ignacy M.
Dalsze jego słowa zagłusza przelatujący nad nami

wojskowy śmigłowiec. Z  jego pokładu żołnierze zrzuca
ją  na lodowy zator materiał wybuchowy. Po chwili kolej
na detonacja i ogromny “gejzer” wody i lodu. Nasz 
fotoreporter ryzykując życiem wchodzi na zagrożony 
most. Jak się później zwierzał - czegoś takiego jeszcze 
nie przeżył... Przez moment miał uczucie, że drgająca, 
drewniana konstrukcja razem z nim wali się do wody.

Składamy wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy Wyszo
gród:

- Burmistrz? Jest służbowo w stolicy - informuje nas 
pani Kornelia PIOTROWSKA, sekretarz UMiG. Po 
chwili zjawiają się panowie: Jan ROJEWSKI - przewod
niczący i Jerzy WIECZOREK - członek Komitetu Prze
ciwpowodziowego.

dokończenie na str. 3
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Sklepy firmowe Cukrowni Borowiczki

PROTEST LEKARZY
11 stycznia członkowie Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy ze szpitala wojewódzkiego w 
Płocku, ZOZ-u Płock oraz ZOZ-u Gostynin przystą
pili do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która 
rozpoczęła się 7 stycznia.

Akcja protestacyjna jest efektem przeciągających i odwlekających się 
prac przy reformowaniu służby zdrowia. Zarząd Krajowy OZZL wystąpił do 
Ministra Zdrowia i Premiera z kilkoma postulatami, mającymi na celu 
usprawnienie działania służby zdrowia. Chodzi tu między innymi o przed
stawienie precyzyjnego kalendarza reformowania systemu opieki zdrowot
nej, jak również wprowadzenie takiego systemu, który zrówna prawa 
wszystkich placówek służby zdrowia bez względu na rodzaj własności. 
Postulaty mówią także o uregulowaniu programu finansowania służby 
zdrowia w oparciu o system ubezpieczeń zdrowotnych. Zabiega się o 
wprowadzenie wolnego rynku usług medycznych, stworzenie konkurencji 
pomiędzy poszczególnymi placówkami, zlikwidowanie rejonizacji, wprowa
dzenie wolnego wyboru lekarza. Lekarze domagają się 7-godzinnego dnia 
pracy, uznania dyżurów lekarskich za pracę w godzinach nadliczbowych i 
wprowadzenia pojęcia płacy minimalnej.

Uchwałę o przyłączeniu się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej region 
płocki podjął dopiero po przeprowadzeniu referendum wśród lekarzy. Jego 
wyniki wykazały, że większość zgodziła się z postulatami i zgłosiła goto
wość wzięcia udziału w akcji.

-  Postulaty zgłaszane były już wcześniej przez Izby Lekarskie. Niestety, 
nikt nie raczył się nimi zainteresować. Doszło do dziwnej sytuacji, bo 
okazuje się, że służba zdrowia nie ma żadnego pracodawcy. Dyrekcja 
odsyła nas do władz wojewódzkich, władze wojewódzkie wskazują na 
Ministerstwo Zdrowia, a resort upiera się, że naszym pracodawcą jest 
dyrekcja ZOZ. W ten sposób koło się zamyka.

My wcale nie chcemy narażać budżetu na wydatki. Budżet może na 
przykład finansować budowę szpitala, doprowadzenie wody czy utylizację 
ścieków, ale działalność bieżąca powinna być finansowana z  systemu 
ubezpieczeń. Dlatego konieczne jest wprowadzenie polis ubezpieczenio
wych, co funkcjonuje we wszystkich cywilizowanych krajach.

dokończenie na str. 2

I B A N K  R O ZW O JU  
CUKROWNICTWA S.A. 

w Poznaniu

Oddział w Rocku ul. Padlewskiegollfax 62-77-25 telefony dyrektor 64-01-00 
tlx 833552 centrala 64-01-45

64-00-79

OFERUJE
Prowadzenie rachunków bieżących
dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Lokaty term inowe  
Kredyty obrotowe 
Kredyty ratalne

Roczna stopa oprocentowania rachunków i lokat

vv̂ os/; a vista - 8%
1 miesiąc - 18%
2 miesiące - 20%
3 miesiące - 37%
6 miesięcy - 42%

12 miesięcy - 47%

Oprocentowanie wkładów  
na lokatach terminowych 

nie ulega zmianom w okresie 
trwania umowy

Stopa oprocentowania kredytów obrotowych 
W skali rocznej od 54%

Kredyty ratalne dla ludności na zakup sprzętu 
elektronicznego, komputerowego itp. udzielane są 
bezpośrednio w placówkach handlowych.

Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Kredytów BRC O/Płocłc, 

lei. 64-01-45 w 16 i 17 
64-00-79 w 16 i 17
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PROTEST LEKARZY
dokończenie ze str. 1 

Czy oznacza to wzrost obciążeń fi
nansowych potencjalnego pacjenta? 
Nie. Polisa ubezpieczeniowa unormo
wałaby sytuację finansową szpitali, da
łaby pacjentowi pewność wszechstron
nej opieki lekarskiej jak również wyeli
minowałaby przypadki ‘"naciągania” 
zakładu ubezpieczającego. Przykłado
wo: ubezpeieczenie nie przysługiwałoby 
poszkodowanemu, którego wypadek

spowodowany byłby spożyciem alkoho
lu. Cały system musi być oparty o realny 
rachunek kosztów - powiedział Andrzej 
Chruściński, lekarz ortopedii w WSzZ.

Okazuje się, że nie wszystkie jedno
stki służby zdrowia przystąpiły do akcji 
protestacyjnej. Np. w Płocku nie doko
nały tego przychodnie rejonowe z ulic: 
Jasna, Wolskiego i Reja. Nie zawsze 
jest to przyczyną niechęci; po prostu 
niektóre jednostki nie mają własnych

ogniw związkowych. Tak jest na przy
kład w ZOZ-ie przemysłowym, gdzie le
karze szukają możliwości przyłączenia 
się do akcji.

- Pracujemy normalnie. Udzielamy 
wszelkich świadczeń leczniczych - mówi 
Waldemar Szymborski, lekarz ortopeda 
w WSzZ. - Nie wypisujemy natomiast 
zaświadczeń, druków L-4, aktów uro
dzenia. Wyjątkiem są dokumenty dla 
sądu, prokuratury, policji i karty zgonu.

Akcję protestacyjną popiera Okręgo
wa Izba Lekarska.

TOM

ROLNICY U WOJEWODY
W południe 12 stycznia, do budynku Urzędu Wojewódzkie

go w Płocku przybyła 40-osobowa grupa protestujących rolni
ków. Jakikolwiek kontakt z nimi był niemożliwy ze względu na 
zablokowanie wejścia przez pracowników Urzędu. W jednym z 
okien widoczny był transparent z napisem: “Ziemia rolnikom - 
Precz Agencja - Sanniki”.

W dniu 14 stycznia od rzecznika prasowego Wojewody 
Płockiego, Wojciecha Lisockiego, otrzymaliśmy komunikat na
stępującej treści:

“W dniach 12 i 13 stycznia 1993 roku w Urzędzie Wojewó
dzkim w Płocku odbyły się rozmowy pomiędzy Wojewodą 
Płockim a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodo
wym Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemi Płockiej. 
Wynikiem ich było sporządzenie protokołu ustaleń oraz warun
ków dalszych działań".

Zdając sobie sprawę z tego, że właściwie komunikat ten nie 
wyjaśnia przyczyn konfliktu, spróbowaliśmy zasięgnąć infor
macji gdzie indziej. Z tego, co udało nam się ustalić wynika, że 
akcja protestacyjna jest niejako kontynuacją wysuwanych już 
w środkach masowego przekazu postulatów. Dotyczyły one 
zmiany złej aktualnie - zdaniem rolników - polityki rolnej Agen
cji Rolnej Skarbu Państwa, a jednocześnie odwołania ze sta

nowiska prezesa tej Agencji, Adama Tańskiego. Ponadto żądano 
unieważnienia wszystkich przetargów na PGR-y na terenie woje
wództwa płockiego, naruszających program rządowy, a także pra
wo. Dotychczas bowiem ziemie pegeerowskie (po około 250 ha) w 
wyniku tych przetargów znalazły się w rękach 8-9-osobowych spó
łek pracowniczych. Kolejnym postulatem była odpowiedź na pyta
nie, czy istnieje koncepcja prywatyzacji otoczenia rolników na tere
nie województwa, a także wyjaśnienie celowości importu żywca 
wołowego z Łotwy, na niekorzyść zaspokajającej potrzeby miesz
kańców rodzimej produkqi. Protestujący domagali się też decyzji w 
sprawie przekazania środków z Funduszu Ochrony Środowiska na 
budowę wodociągów wiejskich.

Rolnicy twierdzą, że prezes Adam Tański preferuje odda
wanie PGR-ów spółkom, a oni nie mają szans. Tak było też w 
przypadku Sannik. Tam w ogóle nie wzięto rolników pod uwa
gę, zresztą warunki przetargowe skutecznie ich wykluczyły. Do 
przetargu stanęło 50 chłopów, ale 30-milionowe wadium oraz 
warunek przejęcia całości, czyli 500 ha, odebrały im szansę. Z 
protestem rolników zgadza się Urząd Gminy w Sannikach.

Zgodnie z obietnicą rzecznika prasowego wojewody czeka
my na dalsze informacje.

(kaz)

Komunikat
ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Płocku uprzejmie informuje, 
że od 1 stycznia 1993 r. - zgodnie z 
zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 23 grudnia 1992 r. zmienia
jącym zarządzenie w sprawie najniższe
go wynagrodzenia pracowników (Moni
tor Polski Nr 40) - najniższe wynagro
dzenie pracowników wynosi - z 
uwzględnieniem podatku dochodowego 
od osób fizycznych - 1.500.000 zł.

Oznacza to, że od 1 stycznia 1993 
r. podstawa wymiaru składek:

- na ubezpieczenie społeczne i na 
Fundusz Pracy pracowników zatrudnio
nych w pełnym wymiarze czasu pracy,

- na ubezpieczenie społeczne mał
żonków skierowanych do pracy w 
przedstawicielstwach dyplmatycznych, 
urzędach konsularnych, w stałych 
przedstawicielstwach przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i w innych mi
sjach specjalnych za granicą, w instytu
cjach, w ośrodkach informacji i kultury 
za granicą,

- na ubezpieczenie społeczne osób, 
które z powodu stanu zdrowia swojego 
dziecka wymagającego - bez względu 
na wiek - stałej opieki oraz pielęgnacji 
lub pomocy w czynnościach samoobsłu
gowych nie mogą podjąć lub kontynuo
wać zatrudnienia nie może być niższa 
od kwoty 1.500.000 zł.

w
CUKROWNIA 
“DOBRZELIN 

w Dobrzelinie
ogłasza przetarg 

nieograniczony na
sprzedaż samochodu 

m-ki TARPAN, 
rok prod. 1985, cena 

wywoławcza - 8 min zł 
i koparki KM-251, 

rok prod. 1967, cena 
wywoławcza 15 min zł.

Przetarg odbędzie się 5 lu
tego 1993r. o godz. 10,00.

W przypadku nie dojścia 
do skutku I przetargu, II prze
targ odbędzie się tego same
go dnia o godz. 12,00.

K-17/93

Działa Kasa 
Ubezpieczenia
Od dnia 1 stycznia 1993 r. na 

terenie naszego województwa dzia
ła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, której tymczasowa 
siedziba mieści się przy PI.Dabro-
wskiego 1 (dawna siedziba ZUS) 
numery telefonów; .62-89-54. 62- 
90-27 dó 2 9 ,62-QQ-QCL Placówki te
renowe KRUS mieszczą się: w  
Kutnie - ul. Podrzeczna 38, tel. 
474-67, 474-28, w  Sierpcu - ul. 
Piastowska 26, tel. 75-25-88.

O/R KRUS oraz jego placówki 
terenowe w Kutnie i w Sierpcu będą 
obsługiwały emerytów i rencistów 
oraz ubezpieczonych rolników w 
zakresie:

1/ ustalania prawa do świadczeń 
z ubezpieczenia emerytalno-rento
wego,

2/ wypłaty świadczeń emerytal
no-rentowych,

3/ ustalania prawa do świadczeń 
z ubezpieczenia wypadkowego, 
chorobowego i macierzyńskiego

Rolniczego
Społecznego

oraz zasiłków rodzinnych, pielęgna
cyjnych i pogrzebowych, a także 
wypłaty tych świadczeń,

4/ przyjmowania i rozliczania 
składek na ubezpieczenie społecz
ne rolników od III kwartału 1993 r.

Przyjęcia interesantów w 0/R 
KRUS w Płocku oraz jego placów
kach terenowych w Kutnie i w Sier
pcu odbywać się będą codziennie 
(oprócz sobót) w godz. od 8.00 do 
15.00, w środy od 9.00 do 17.00.

W sprawach skarg i wniosków 
Dyrektor KRUS przyjmuje w środy 
od 14.30 do t15.30.

___________i - i - _______________

KONCERT KOLĘD
W sali barokowej Muzeum Mazowieckiego w koncercie “Gwiazdo 

świeć, kolędo leć” wystąpili znakomici artyści polskiej estrady: ALICJA 
MAJEWSKA, HALINA FRĄCKOWIAK, ZBIGNIEW WODECKI i kompozy
tor WŁODZIMIERZ KORCZ. Recenzję wraz z wypowiedziami artystów 
zamieścimy w następnym numerze.

Fot. St.Bąkiewicz

KRONIKA P O L I C Y J N A ^

BAL
KARNAWAŁOWY 

DLA DZIECI
W Bratoszewie, 6 lutego, odbę

dzie się bal karnawałowy dla dzieci 
z Domu Dziecka. Jego organizato
rem jest Spółka Cywilna “Rash”. 
Tworzący ją członkowie zespołu 
muzycznego bogatym repertuarem 
umilą dzieciom czas. Udział w im
prezie zapowiedzieli już sponsorzy, 
deklarując przekazanie darów. Pań
stwowe Zakłady Zbożowe “PZZ” w 
Płocku ofiarują dzieciom odzież dla 
wartości 1 min złotych, “Sadrob” SA 
przekaże im gumowce. Bezpłatny 
transport dla wszystkich uczestni
ków imprezy zapewnia Przedsię
biorstwo “Chemorozruch” w Płocku.

Mamy nadzieję, że na listę spon
sorów karnawałowego balu wpiszą 
się inne zakłady, przedsiębiorstwa, 
a także osoby prywatne z naszego 
województwa. Ofiarodawcy prosze
ni są o kontakt z organizatorem im
prezy, Sławom irem  Przyguckim  
pod nr telefonu 335-60 po godzinie 
14-tej (oprócz piątków).

(kaz)
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Ugodzeni nożem
Na ul. Staszica w Kutnie, 7 stycznia, 

dwóch nieznanych sprawców zadało dwa 
ciosy nożem Zbigniewowi K, którego Po
gotowie Ratunkowe przewiozło do szpita
la. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia.

W tym samym dniu w Piotrkówku, gm. 
Słubice, 34-letni Marian M. ugodził nożem 
w brzuch Jacka G. Poszkodowany przeby
wa w szpitalu, a sprawca w areszcie. 

Spłonął wóz strażacki
W garażu Straży Pożarnej w Heleno- 

wie Lucieńskim, gm. Gostynin, 9 stycz
nia, w czasie naprawy technicznej wozu 
bojowego “Jelcz” Zaistniał pożar samo
chodu. Przyczyną była awaria rozrusz
nika. Częściowemu zniszczeniu uległ 
garaż i wyposażenie. Straty oszacowa
no na 250 min złotych.

Fałszywe banknoty
Komenda Rejonowa Policji w Gostyni

nie wszczęła 11 stycznia postępowanie 
przygotowawcze w sprawie zakwestio
nowanego 8 grudnia ub.r. fałszywego 
banknotu o nominale 500 tysięcy zł, 
wpłaconego do BGŻ w Płocku przez BS 
w Gąbinie oraz zakwestionowanego 9 
grudnia takiego samego banknotu, który 
do banku w Gąbinie wpłacił Krzysztof G. 

Postrzelił się
W miejscowości Miroszewice, gm. 

Daszyna, 10 stycznia, podczas “maj
sterkowania” przy broni palnej własnej 
produkcji, postrzelił się w szyję w okolice 
krtani 30-letni Roman K. Został przewie
ziony do szpitala w Łęczycy.

Porwanie
W tym samym dniu z mieszkania Dawi

da J. w Łodzi, dwóch nieznanych męż
czyzn porwało mieszkańca Łęczycy, Ro
berta H. Samochodem Fiat 125p przewie
ziono go do siedziby biura firmy 
detektywistycznej “OVI”, po czym o porwa
niu powiadomiono babkę Roberta, Euge
nię W., żądając w zamian za uwolnienie 
kwoty 10 min zł., jako pierwszej raty 40-mi- 
lionowego długu, zaciągniętego przez po
rwanego od Doroty M. Po telefonicznym 
uzgodnieniu, że pieniądze zostaną wypła
cone, przywieźli Roberta H. do Łęczycy, 
gdzie zosiali zatrzymani przez policję. Po
rywaczami okazali się dwaj pracownicy łó
dzkiej firmy detektywistycznej: 37-letni 
Tomasz K. oraz 27-letni Jacek W.

Znaleziono zwłoki
W mieszkaniu przebywającej na le

czeniu psychiatrycznym w Gostyninie-Za- 
lesiu Jolanty A. znaleziono 11 stycznia 
zwłoki nieznanego mężczyzny w wieku 
około 45-50 lat. Działania płockiej policji 
doprowadziły do ustalenia personaliów 
denata. Okazał się nim 62-letni Edward J. 

Ustalono sprawców
W dniu 11 stycznia policjanci z KRP 

w Gostyninie ustalili sprawców rozboju 
na osobie Jana K., mającego miejsce w 
nocy z 24-25 grudnia ub.r. Okazali się 
nimi 37-letni Henryk G. oraz 58-letni Ka
zimierz B., mieszkańcy okolic Gostyni
na. Prokurator zastosował w stosunku 
do nich dozór policyjny.

Wtargnął na jezdnię
W miejscowości Sklóty, gm. Krośnie

wice, 12 stycznia, pod nadjeżdżający 
samochód Mercedes wtargnął nagle na 
jezdnię 64-letni Jerzy G. Pieszy poniósł 
śmierć na miejscu.

Uderzył w autobus
Trzy osoby, kierowca i pasażerowie 

Mercedesa, doznały obrażeń ciała w wy
padku drogowym, jaki miał miejsce 13 
stycznia w Miączynie, gm. Czerwińsk. 
Kierujący Mercedesem Mariusz K. ude
rzył w stojący na przystanku autobus 
PKS. Twierdził, że go nie zauważył.

Rozbój
Trzej nieznani sprawcy pobili 13 stycz

nia w Krośniewicach mieszkańca Łodzi, 
Cezarego D. Zabrali mu 2000 marek oraz 
trzy torby z zawartością różnych przedmio
tów, m.in. złota lutowniczego i dentystyczne
go ogólnej wartości ok. 25 min złotych.

(kaz)

Siadem naszych publikacji

“EUROPA” W 
PODWÓRKU
W ostatnim numerze naszego 

tygodnika pisaliśmy o niefortunnym 
pośrednictwie Biura Turystyczno- 
Handlowego “Europa” z Płocka w 
zorganizowaniu czworgu klientom 
“udanego” Sylwestra w Karpaczu. 
Okazuje się, że nie podając dokład
nego adresu firmy, nieświadomie 
zwróciliśmy uwagę Czytelników na 
inne - w tym przypadku bardzo so
lidne - turystyczne biuro. Aby wy
prowadzić z błędu wszystkich, któ
rzy' zaczęli już “wieszać psy” na 
Spółdzielczym Biurze Turystycz
nym ‘Turysta” przy ul. Grodzkiej 11, 
pragniemy wyjaśnić, że biura “Eu
ropy” znajdują się przy ul. Grodzkiej 
9, ale w podwórku, w pomieszcze
niach, należących do Ligi Kobiet. 
Pracowników, a przede wszystkim 
klientów SBT “Turysta” przeprasza
my za tę małą nieścisłość.

(kaz)

SOBOTY PRACUJĄCE 
W 1993 R.

Zarządzeniem ministra pracy, Moni
tor Polski nr 40 z 31 grudnia, poz. 298, 
ustalono soboty pracujące w 1993 r. W 
styczniu była to sobota 16-tego; luty - 
13, marzec - 27, kwiecień -17, maj - 22, 
czerwiec - 12, lipiec -17, sierpień - 28, 
wrzesień -18, październik -16, listopad 
-13 i grudzień -11.

Koleżance mgr inż. Juliannie BORNIŃSKIEJ 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MATKI
składają

pracownicy Z Sz Z nr 6 w Płocku
006616
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dokończenie ze str. 1
J. R.: - W mieście i gminie ogłoszono 

pogotowie przeciwpowodziowe, na bie
żąco otrzymujemy meldunki o stanie wo
dy w Wiśle. Ostatni? - stan wody 5.35 m. 
- Katastrofalny? - 5.50, Ogłosiliśmy rów
nież stan pogotowia na odcinku Drwały, 
Rakowo, Chmielewo. Telexami powia
domiliśmy sołtysów gmin ościennych.

K. P.: - Zabezpieczyliśmy powrót do 
domów 22-osobowej grupie uczniów ze 
szkół w Wyszogrodzie do miejscowości 
Kamion i Młodzieszyn. Przez Zakroczym 
oczywiście, bo bliżej, chociaż to ok. 30 
km jazdy wzdłuż rzeki w jedną stronę.

J.W.: - Powiadomiliśmy Rejon Dróg 
Publicznych w Płocku. Dyrektor PAW
LAK osobiście kieruje obecnie akcją. 
Prawdopodobnie jest na pokładzie woj
skowego śmigłowca. Nie mamy łączno
ści z wojskiem ani z Rejonem Dróg Pub
licznych Wyszogród. Ich siedziba (RDP 
Wyszogiódt została odcięta do tamtej 
stronie Wisły kiedy runęło przęsło. Zer
wane zostały również przewody telefo
niczne. Pracownicy RDP sa w tei chwili 
w akcii do naszej stronie rzekL

Red.: - W złotówkach?
J.R.: - No cóż, ubiegłoroczny remont 

mostu w celu utrzymania ruchu koszto
wał ponad 8 miliardów zł co przy obe-

J.R : - Urząd Gminy Młodzieszyn za
bezpieczył most od strony przeprawy 
przez Bzurę. Tamta strona Wisły to już 
nie nasze zmartwienie. To nie nasza 
gmina. Na szczęście w czasie katastro
fy nie było na moście pojazdów. Nie ma 
też ofiar w ludziach.

J.W.: - Zostały zabezpieczone kwa
tery i wyżywienie dla żołnierzy likwidują
cych zator lodowy.

J.R.: - I czekamy na nowy most... 
(uśmiech).

Red.: - A straty?
J.W.: - Podmyte zostały podpory 

przęseł nr 40, 41 i 42 oraz uszkodzone 
zostało środkowe przęsło nr 41.

cnej inflacji szacujemy na ok. 12 mld zł. 
Most praktycznie istniał raczej dla tury
stów i pieszych, bo przy ograniczeniach 
ruchu kołowego jakie stosowane były ze 
względów bezpieczeństwa o transpo
rcie kołowym (ciężkim) nie mogło być 
mowy. Okręgowa Dyrekcja Dróg i Mo
stów w Warszawie groziła zamknięciem 
w ogóle mostu z końcem bieżącego 
(1993) roku z uwagi między innymi na 
nieopłacalność remontu.

Red.: - Ile metrów liczył sobie ten 
najdłuższy z drewnianych mostów w 
Europie?

J.R.: - Przez samą Wisłę ok. 1300.

Łącznie z przeprawą przez Bzurę ok 
1680 m.

Red.: - Ile razy i kiedy runął do wod} 
most w Wyszogrodzie oraz co było przy 
czyną katastrof?

J.W.: - W 1986/87 spadły trzy przęs 
ła, w 1990 runęło spalone przęsło, 
obecnej sytuacji już mówiłem. Przyczy 
ny katastrofy? No cóż - pogoda, a poz< 
tym Wisła przełożyła swój nurt z prawe 
go, umocnionego i uregulowanego 
przeszłości brzegu na lewy. Osunęły sic 
również piaski i ławice w okolicach Wy 
szogrodu i ujścia Bzury - do Wisły. Rze 
ka nieregulowana zmienia swój nurt 
bieg, koryto. Stąd też napór wody i lo 
dów poszedł na najsłabsze, najniższe 
przęsła mostu. Aktualnie mamy now} 
problem z nieujarzmioną rzeką t.j. za 
bezpieczenie ulicy Klasztornej, gdzie 
Wisła nieustannie rozmywa prawy brzec 
odkładając rumowisko i piach w daw 
nym, “żeglownym” przęśle mostu.

Red.: - Czy Wyszogród mógłby oby 
się bez mostu?

J.R.: - No nie! Rozwój miasta zależ 
między innymi i od mostu również. Tą 
drogą winien odbywać się tranzytowy 
ruch kołowy w relacji Północ - Południe 
kraju. Jest to również droga z przemy
słowego Śląska na Wybrzeże Gdańskie 
Most jest więc koniecznością i jeśli mie
libyśmy budować najtańszy, to chyba ty
pu “most Syreny" na wzór warszawskie
go. Tylko potrzeba na to 160 miliardów 
zł. Skąd je wziąć?

Red.: - A roboty regulacyjne w kory
cie rzeki? Pogłębianie?

Uśmiechy współrozmówców: - W 
Wyszogrodzie kaczki chodzą przez Wi
słę na piechotę!

J.R.: - Kiedy u nas w okolicach Wy 
szogrodu była pogłębiarka, czy łodoła 
macze? Nie pamiętam!

J.W.: - Dwa małe rosyjskie, które 
przyszły z Gdańska. Były chyba w zimę 
1986/87 roku. Nasze 400-konne? Tylko 
jeden kapitan WYSOCKI (rodem z 
Czerwińska) przepłynął Wisłę z Płocka 
do Warszawy, ł to też kilka lat temu 
wstecz. Kiedy jeszcze w rzece była wo
da. Bo obecnie i płockimi lodołamacza- 
mi 1000-konnymi z PBW - to chyba już 
niemożliwe...

Akcja na Wiśle trwa nadal. W rejo
nie mostu kontynuują ją saperzy. 
Alarm przeciwpowodziowy ogłoszo
no w gminach Wyszogród, Czer
wińsk, Bodzanów, Iłów. Z górnego 
biegu spływa kra, co utrudnia likwi
dowanie zatoru. Okazuje się, że zima 
wcale nie jest taka lekka...

WŁODZIMIERZ WIECHNO
Zdjęcia. STANISŁAW BĄKIEWICZ

Starych drzew się nie przesadza
Kończy tym powiwdzeniem swą opowieść pan Wiktor 

Piotrowski, 84-letni ale dziarski i energiczny emeryt z 
Płocka. Próbował sam walczyć, ale nie dał rady. Bez

duszna biurokracja nie widzi człowieka. On ma tego człowieka 
przy sobie 24 godziny na dobę. Widzi jego cierpienie, stara się 
pomóc w miarę swoich możliwości j jest już u kresu sił.

“Maryś, Żabciu, kochanie ty moje, postaraj się wstać sama. 
O tak, a teraz zrób krok. Potrafisz, tylko się nie bój - przema
wia pełnym czułości głosem do wychudzonej, przezroczystej, 
jak ściana staruszki. Kiedy udaje jej się stanąć o własnych 
siłach, trzymając się kurczowo jego dłoni przechodzi wolno w 
stronę łazienki.

Pani Maria od 4 lat nie wstaje z łóżka o własnych siłach. 
Prawa noga wytrącona ze stawu, zanik pamięci - to tylko 
niektóre schorzenia, na jakie cierpi. Ale zdarzyły się wypadki, 
kiedy - pod nieobecność męża - wstała i otworzyła drzwi, 
słysząc pukanie, bądź lufcik, bo było jej duszno. Dlatego nie 
może zostawać sama - kto wie, czy następnym razem nie 
odkręci gazu, czy drzwi od balkonu.

Od 1,5 roku panią Marię regularnie odwiedzała opiekunka 
z PKPS-u, Urszula Laskowska. “Silna kobieta, zaradna, na
prawdę potrafiła dużo pomóc - wspomina pan Wiktor - No i 
żona się przyzwyczaiła, polubiła ją.”

W pierwszych dniach stycznia zamiast oczekiwanej pa
ni Urszuli pojawiła się nowa opiekunka - młode, drobne 
dziewczę, nie mające doświadczenia w tej trudnej pracy.Na 
interwencję pana Piotrowskiego przysłano inną dziewczynę. 
Obie z nowo powstałej spółki “Amigo”, o czym podopie
czni dowiedzieli sie dopiero z ich ust.

“Dziewczyna stara się, nie powiem, ale daleko jej do umie
jętności poprzedniczki - ciągnie pan Wiktor. Chorą trzeba 
udźwignąć, codziennie umyć w misce, bo do wanny nie wej
dzie, pomóc w pracach kuchennych, przynieść obiad. Mnó
stwo ciężkiej pracy a przy wykonaniu najważniejszych zadań 
jakże potrzebna jest współpraca z podopieczną, zaufanie, któ
rym darzy opiekunkę.

“Opiekunki zmieniały się 8 razy, zanim trafiliśmy na kobietę, 
która w pełni spełniała nasze oczekiwania. I nagle znów
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zmlama. Niezapowiedziana i niepożądana. Nikt nas nie 
pytał, czy chcemy się przenosić do nowej agencji, a kiedy 
zaprotestowałem, dyrektor MOPS-u utrzymał decyzję w 
mocy.

“Żeby pani widziała, jak żona na nartach śmigała za młodu 
- twarz mężczyzny ożywia się. "Biała Perła “ "Czarnych" - tak 
ją nazywali. “Czarni” to klub sporowy w przedwojennym Lwo
wie. Była świetną koszykarką, grała w reprezentacji Polski.

Maria Wieczorkowska ma dziś 76 lat, długi czas uczyła w 
płockich szkołach. Od kiedy zaczęła chorować, mąż bezskute
cznie zabiega o jedno - zamianę mieszkania.

“Spełnia warunki”, “Należy się” - pokazuje dokumenty z 
komisji. “I co z tego?” Sprawa wciąż nie jest załatwiona, a ta 
biedula 4 lata świeżego powietrza nie wdychała."

Małżeństwo zajmuje lokal na 2 piętrze, pokój z kuchnią. Na 
parterze jest dwupokojowe mieszkanie, którego właściciel za
ledwie “wpada” tam raz na jakiś czas. “Jemu wszystko jedno, 
które piętro i ile pokoi ”- uważa pan Piotrowski, ale z właścicie
lem nie może się dogadać. A na dwóch pokojach zależy mu z 
innego powodu.

Mani Maria ma okresy, kiedy przez wiele godzin bez prze
rwy mówi. Mamrocze bez składu i ładu. Jak zaczyna o piątej 
po południu, bywa, że kończy o 10 rano. W nocy nie śpi i ona i 
z konieczności - on. Chciałby wynająć choć 1 - 2  razy w 
tygodniu pielęgniarkę do nocnego dyżurowania przy żonie , 
ale to będzie możliwe dopiero po zamianie mieszkań. Nikt nie 
chce się zgodzić, gdy jest jeden wspólny dla trojga pokój.

To, że są trudności z zamianą mieszkania łatwiej zrozu
mieć, niż odmowę przywrócenia dawnej opiekunki.

Chyba, że odwiedzi się obie, zaplątane w sprawę firmy.
W SPÓŁCE “AMIGO”
Pani KRYSTYNA SITEK, współwłaścicielka “Amigo” ma żal 

do opiekunek z PKPS-u, że buntowały podopieczne. No bo jak 
wytłumaczyć taką sytuację: Idą do nowej podopiecznej, roz
mawiają, jest dobrze. Następnego dnia ta kobieta dzwoni i 
agresywnym tonem mówi, żeby nie przychodzić, bo “wy jeste
ście drożsi”.

dokończenie na str. 6

PIERWSZE PŁOCKIE DNI 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

A gdy mnie Ojczyzna do boju wzywała 
Wszystkiegom odstąpił, choć matka płakała 
Nie płaczcie Polacy, choć was każdy bije,
A z  pewnością wkrótce Polska nam ożyje 

(fragment pieśni powstańczej z 1863 r. śpiewanej w okolicach Soczewki)
W tym roku przypada 130 rocznica wybuchu powstania stycz
niowego. Interesujące, wręcz dramatyczne są jego dzieje w 
1863 roku w granicach obecnego województwa płockiego. Już 
na długo przed powstaniem odbywały się w naszym regionie 
liczne manifestacje patriotyczno-religijne, a także organizowa
ły się powiatowe i wojewódzkie władze powstańcze.
Płockowi i ówczesnej guberni płockiej wyznaczono szczegól
ne zadania w pianach przyszłego powstania narodowego. 
Rock miał być siedzibą Rządu Narodowego, zaś gubernia pło
cka miała być oparciem strategicznym dla zrywu narodowego.

Pierwsze walki z zaborcą zanotowano już w godzinach przedpołu
dniowych 22 stycznia, a więc jeszcze przed oficjalnie wyznaczonym 
terminem wybuchu powstania. Do pierwszego starcia pomiędzy po

wstańcami zdążającymi z Puszczy Kampinoskiej pod wodzą Aleksandra 
Rogalińskiego do Płocka, a carskim oddziałem płk. Kozlaninowa doszło 
pod Ciółkowem koło Wyszogrodu. Potyczka zakończyła się pełnym zwy
cięstwem powstańców. Został całkowicie rozbity oddział rosyjski, śmierć 
poniósł carski dowódca. Niestety, sukces powstańców miał fatalne nastę

pstwa. Wyczerpany walką, a przede wszystkim pozbawiony dowódcy (Ro
galiński w potyczce został ciężko ranny) oddział powstańczy nie wziął 
udziału w ataku na Płock w pamiętną noc styczniową. Więcej - wiadomość 
o sukcesie powstańców pod Ciółkowem zmobilizowała Rosjan. Podjęli oni 
na kilka godzin przed napadem powstańców na Płock “szereg przedsię
wzięć, które utrudniły powstańcom działanie i pozbawiły ich ważnego atutu 
jakim było zaskoczenie” - mówiły meldunki wojskowe.

W tym samym dniu rankiem doszło do opanowania Żychlina przez 
oddział powstańczy, złożony głównie z robotników pobliskich cukrowni. 
Było to głośne wydarzenie, mające pozytywny wpływ na samopoczucie 
powstańców i zaskoczyło całkowicie Rosjan. Tego samego dnia na stacji 
Pniewo nastąpiło też niespodziewane spotkanie roty wojsk carskich z 
konnym oddziałem powstańczym. Obie strony zupełnie zaskoczone roze
szły się bez walki.

Zgodnie z planem opracowanym przez Komitet Centralny Narodowy 
powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia. Rozpoczęło się 
atakiem na Płock oraz na 33 inne miejscowości w Królestwie Polskim. 

Jak pisze Zbigniew Chądzyński w swoim pamiętniku: “Noc napadu była tak 
ciemna, iż przedmiotów o kilka kroków odległych rozpoznać byto niepodobna”.

W ataku na garnizon płocki powstańców miejscowych miały wspierać w 
zasadzie oddziały pochodzące z terenu ówczesnego województwa płoc- 

j kiego (położonego wyłącznie na prawym brzegu Wisły). Z kilku zapowia
danych przybyła tylko partia drobińska, złożona z około 120 ludzi. Na razie 
oddział ten zatrzymał się na podmiejskim folwarku Ujazdowskiego, położo
nego w pobliżu kościoła reformatów (obecnie poreformeckiego - patrz 
zdjęcie). Nie przybyły oddziały powstańcze z powiatu Lipnowskiego, Mła
wskiego oraz z Soczewki. Ten ostatni zastał rozebrany most w Radziwiu i 
nie mógł przedostać się do miasta.

Wezwaniem do powstania w Płocku był głos sygnaturki z dzwonnicy 
katedralnej. Potem rozdzwoniły się dzwony innych kościołów. Spiskowcy 
płockiej organizacji powstańczej wołali: “Panowie, do broni, do broni”. Nie 
odniosło to większego skutku, gdyż znaczna część spiskowców, ale i 
mieszkańców była przestraszona ciągłymi przemarszami wojsk rosyjskich, 

[dokonywanymi rewizjami w domach i ludzi na ulicach.

Atakiem sił powstańczych na Płock dowodził naczelnik wojskowy 
województwa płockiego Konrad Bończa-Błaszczyński, do niedawna 
kapitan artylerii rosyjskiej, który zdezerterował do powstania. W  

[sumie w Płocku wraz z partią drobińską mogło przystąpić do walki nie wiele 
więcej, jak 400 ludzi, przeważnie słabo przygotowanych i źle uzbrojonych. 

[Pierwszym obiektem ataku powstańczego był budynek odwachu, czyli 
[wartowni żołnierskiej miejscowego garnizonu przy Placu Kanonicznym 
|(dziś Narutowicza) w Płocku. Ale załoga wartowni nie dała się zaskoczyć. 
[Odpowiedziała na strzały powstańców ogniem plutonowym. Popłoch 
[wśród szturmujących powstańców wywołały nieznane im dotąd rakiety. 
[Powstańcy wzięli je za wystrzały z armat. Natychmiast wybuchła panika. 
[Nie pomogły próby zatrzymania powstańców przez dowodzących nr.tar- 
jciem Konrada Bończę-Błaszczyńskiego i Wojciecha Zegrzdę. Powstańcy 

zdezerterowali z placu boju, kryjąc się po domach i podwórkach.
Nie udało się też powstańcom pod dowództwem Zegrzdy zdobyć koszar 

arskiej piechoty przy rogatkach warszawskich. Również podjęta powtórnie, 
/m razem przez Bończę próba zdobycia tych koszar całkowicie zawiodła.

dokończenie na str. 6



Dzięki nam spędzisz trzy cudowne dni i dwie noce w jednym z sześciu wspaniałych hoteli Euro Disney.
rzeżyjesz emocje jadąc kolejką pomiędzy Big Thunder Mountain, zobaczysz kolorową paradę idącą 

wzdłuż Main Street U.S.A., odkryjesz niezwykły świat przygody, spotkasz Myszkę Miki i je j przyjaciół!

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy wysłać opakowanie po filmie KODAK GOLD II 
wraz ze swoim nazwiskiem i adresem oraz nazwą i adresem sklepu, w którym film został kupiony do:

FOTO-WORLD Sp. z o.o. - ul. Twarda 2/4 00-150 Warszawa (Konkurs)
Losowanie odbywać się będzie co tydzień, w soboty w Laboratorium Kodak Express w Warszawie, ul. Grójecka 80/102

PRZYJDŹ! POMOŻESZ NAM WYBRAĆ SZCZĘŚLIWY LOS!
Nazwiska zwycięzców będą podawana w Telewizji Polskiej o godz. 19°° w każda niedziele 

Lista zwycięzców będzie dostępna w FOTO-WORLD Sp. z o.o. ul. Twarda 2/4 w Warszawie.

Kodak
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I PRYWATNE LICEUM SZTUK 
PLASTYCZNYCH W PŁOCKU 
SZANSĄ DLA DZIECI UZDOL

NIONYCH ARTYSTYCZNIE
Od 1 września br. rozpocznie swoją edukacyjną działalność pierwsze, 

jak dotąd, na terenie naszego województwa Liceum Plastyczne. Pomysł 
doskonały, bowiem najbliższe tego typu placówki znajdują się w Warsza
wie, Bydgoszczy czy Łodzi.

- Kiedy i w jakich okolicznościach zrodził się pom ysł utworzenia 
Liceum?

- Będąc doradcą metodycznym plastyki - odpowiada organizator mgr 
DANUTA SOKOŁOW SKA - Utrzymywałam częste kontakty z nauczycie
lami na terenie woj. płockiego. Obserwacje utwierdziły mnie w przekona
niu, że jest dużo dzieci uzdolnionych plastycznie. Stwierdziłam, że tego 
typu szkoła jest koniecznością.

- Czego dzieci będą się uczyć?
- Do czwartego roku włącznie młodzież uczyć się będzie wszystkich 

przedmiotów, tak, jak w normalnych liceach ogólnokształcących. Oczywi
ście będzie też sześć przedmiotów artystycznych: rzeźba, rysunek, malar
stwo, liternictwo z grafiką, historia sztuki i wystawiennictwo. Na ostatnim 
roku dojdzie jeszcze projektowanie odzieży i reklama. Po zdaniu matury 
uczniowie mogą wybierać dowolne kierunki studiów (najczęściej artystycz
nych). Młodzież pozostała na piątym roku pisze pracę dyplomową i otrzy
muje zawód.

- Kiedy egzam iny?
- Już w kwietniu odbędą się egzaminy z rysunku i malarstwa, ponieważ 

one właśnie decydują o przyjęciu do Liceum. Zaliczenie tych przedmiotów 
jest warunkiem przystąpienia w maju do egzaminów z jęz. polskiego i 
matematyki. Planujemy także drugi termin egzaminów w lipcu.

- Pani dyrektor, porozm awiajm y o pieniądzach...
- Czesne wyniesie 800 tysięcy złotych miesięcznie. Uważam, że nie jest 

to cena wygórowana, planujemy też ulgi dla uczniów wyróżniających się w 
nauce. Jest to ważne dla dzieci bardzo zdolnych, a pochodzących z bied
nych rodzin. Uważam, że takim dzieciom trzeba pomóc.

- Czy śladem  uniwersyteckich placówek artystycznych dyrekcja 
będzie organizować tzw . plenery m alarskie?

- Przewiduję organizowanie plenerów, nie dłuższych jednak niż trzy
dniowe, weekendowe. Gwarantuję natomiast, że będą organizowane wy
jazdy na różnego rodzaju wystawy. Planuję też zorganizowanie popołu
dniowych kół zainteresowań, między innymi myślę o kółku teatralnym, 
ponieważ łączy się ono ze scenografią. Chociaż nie ma tego w specjalno
ści szkoły, uważam, że nie zaszkodzi uczniom zetknięcie się ze scenogra
fią, z projektowaniem kostiumów. Absolwent Liceum Plastycznego powi
nien przecież orientować się w każdej dziedzinie artystycznej. Będę nawią
zywała kontakty z uczelniami uniwersyteckimi, aby zorientować się, jakie 
są wymagania na egzaminach wstępnych na studia, dzięki czemu, mam 
nadzieję, uda mi się utrzymać właściwy poziom.

Zgłoszenia do Liceum Sztuk Plastycznych przyjmowane są w sekreta
riacie Politechniki w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, tel. 62-64-91. 
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PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY IM. J.SZANIA- 

WSKIEGO, ul. Nowy Rynek 11, tel. 62-60-71: 
19-21.01, godz. 10 - “Czapa, czyli śmierć na 
raty" (Mała Scena). 23-24.01, godz. 18 - “Cza
pa, czyli śmierć na raty". 25.01, godz. 11 - 
“Jest miłość za nic". Po spektaklu spotkanie z 
autorem ks. Janem Twardowskim.

PŁOCKA ORKIESTRA KAMERALNA, u'. 
Kolegialna 23, tel. 62-89-17: 22.01, godz. 10 i
11.30 - koncerty szkolne, godz. 17.30 - kon
cert otwarty. W programie koncert karnawało
wy w wykonaniu Płockiej Orkiestry Kameral
nej pod dyrekcją Tadeusza Niećko. Najpięk
niejsze duety z operetek: Fr.Lehara,
I.Kalmana, J.Straussa. Koncert odbędzie się 
w Teatrze Płockim. Przedsprzedaż biletów: 
POK, ul. Kolegialna 23 (wejście od ul. Misjo
narskiej). Cena biletu 40 tys. zł.

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tumska 2, 
tel 62-44-91: ekspozycje stałe “Secesja", 
“Ikonografia i kultura Rocka", “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.

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tumska 3a, 
tel. 62-26-23: wystawa - rzeźba średniowiecz
na, późniejsza i ludowa. Muzeum czynne co
dziennie 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.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZ
NA, ul. Kościuszki 6:19.01, godz. 13 - spotka
nie autorskie z Czesławą Politańską, Mirosła
wem Pisarkiewiczem i Lechem Franczakiem.
25.01, godz. 17 - wieczór autorski ks. Jana 
Twardowskiego połączony z promocją najno
wszego wyboru jego wierszy.

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 ł 
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 Jerzy Pawłowicz - bioenergoterapeuta 
zaprasza na niekonwencjonalną terapię. Wy
stawa fotograficzna członków PTF Andrzeja 
Szpilkowskiego i Piotra Szymanowicza pt. 
“Prezentacje".

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. 
Tumska 9, tel. 62-28-30: 21.01, godz. 19 -

“Gdyby nie babcie” - program artystyczny z 
okazji Dnia Babci. 22.01, godz. 16 - konkurs na 
rolę kobiecą w sztuce S.Mrożka “Czarowna 
noc”. 22.01, godz. 19.30 - Fan Klub Depeche 
Modę zaprasza na wieczór przy muzyce. 23.01, 
godz. 11 - giełda komputerowa. W dniach 
25.01 do 5.02 MDK organizuje ferie zimowe 
dla dzieci w wieku 7-13 lat. W programie: 
wycieczki, konkursy, zabawy, sport. Zapisy 
przyjmowane są w godz. 9.00-20.00. Odpłat
ność wynosi 150 tys. zł.

DOM KULTURY, ul. Tumska 9 (wejście od 
ul. Sienkiewicza), tel. 62-95-12: 20.01, godz. 
19 - sala DK - Kawiarnia Jazzowa. Wystąpi 
CILY JAZZTRIO w składzie: Jacek Pelc - per
kusja, Grzegorz Nadolny - bas, Krzysztof Her- 
dzin - piano. Bilety w cenie 30 tys. zł do naby
cia w DK w godz. 9-18. DK organizuje ferie 
zimowe dla dzieci. Zapisy i szczegółowe 
informacje pod nr tel. 62-95-12. Ilość 
miejsc ograniczona.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY: 19.01, 
godz. 17 - uroczyste spotkanie w Klubie Złote
go Wieku - “Dzień Babci”. 20.01, godz. 17 - 
konkurs piosenki dziecięcej. 23.01, godz. 11 - 
projekcja bajek dla dzieci; godz. 17 - bal kar
nawałowy w Klubie Pogodnej Jesieni. 24.01, 
godz. 10 - giełda akwarystyczna.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA: 19.01, 
godz. 17 - prezentacja najnowszych przebojów 
MTV. 21.01, godz. 17 - “Wiązanka życzeń” - 
impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. 22.01, 
godz. 16 - choinka noworoczna dla dzieci.

KLUB OSIEDLA KOCHANOWSKIEGO:
20.01, godz. 17 - “Dzień Babci - spotkanie w 
Klubie Złotego Wieku. 22.01, godz. 16 - gry i 
zabawy muzyczne przy choince.

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, ul. 
Mostowa 1 skr. poczt. 89: ORGANIZUJE W 
TERMINIE OD DNIA 14.04-21.04.1993 r. 
PIELGRZYMKĘ DO RZYMU NA UROCZY
STOŚĆ BEATYFIKACJI SIOSTRY FAUSTY
NY (18 kwietnia). W PROGRAMIE M.IN. 
ZWIEDZANIE 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 wtorek od godz. 16.00- 
17.00 do dnia 28 lutego.

KINO “PRZEDWIOŚNIE”, ul. Tumska 5, 
tel. 62-25-65: 19-21.01, godz. 11,17.30 - “Hu
ragan ognia” - USA. 19-21.01, godz. 20 - 
“Sublokatorka” - USA.

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

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

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, 
tel.62-82-51.

TELEFON ZAUFANIA “W” nr 62-40-76 
czynny codziennie w godz. 18-19 - informacje o 
chorobach przenoszonych drogą płciową i AIDS.

APTEKI: do 25.01 (godz. 8 rano) dyżury

nocne i świąteczne pełni apteka przy ul. Koby
lińskiego 6.

INFORMAGoA 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 pradziejowa Europy”. W sa
lach Ratusza wystawa “Polesie lat trzydzies
tych w fotografii Jozefa Szymańczyka”.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ Park Wios
ny Ludów, tel. 331-41: prezentuje militaria, do
kumenty, 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”: 22-24.01, godz. 15.30,
17.30 - Mój kuzyn Vinny" - USA I. 12. 25-
27.01, godz. 15.30, 17.30 - “Świat Wayne‘a” - 
USA I. 12. 29-31.01, godz. 15.30, 17.30 - 
“Podwodne uderżenie" - USA 1.12.

SIERPC
MUZEUM WSI 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 
Okręgowego z Łomży oraz wnętrze chałupy 
kurpiowskiej ze Skansenu w Nowogrodzie 
Łomżyńskim. Ponadto wyświetlane są filmy vi- 
deo o tematyce 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. Ka
wiarnia “Kulturalna” czynna codziennie 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.

OPORÓW
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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Mówi się, że bliźniacy, są jak jedno. Podobnie myślą, podob

nie się zachowują, a gdy jednemu jest źle, drugi to wyczuwa, 
gotów natychmiast spieszyć z pomocą. Nic nie jest w stanie 
zmienić tej wyjątkowej więzi uczuciowej, bo przecież byli ze sobą 
już od dnia poczęcia. Zawsze będą pragnąć swojej obecności, 
zawsze będą tęsknić. Rozdzieleni - nawet po latach odnajdą się, 
ubożsi jednak chwile, których nie można dogonić...

Udział dzieci w ludzkich dramatach staje się już stereoty
pem. Często są one kartą przetargową, mającą spowodować 
określone sytuacje czy zachowania. Tak, jak Tomek i Maciek, 
dwuletni bliźniacy rozdzieleni prawem, różnicą zdań własnych 
rodziców, a także konfliktem zwaśnionych rodzin.

Niezwykle trudna jest nawet próba oceny, jakie przyczyny i w 
jakim stopniu spowodowały taką sytuację. Tam, gdzie poza fa
ktami w grę wchodzą uczucia, których głębi poza samymi zain
teresowanymi nikt nie jest w stanie poznać, jakakolwiek ingeren
cja w ich tak osobiste sprawy może być krzywdząca, zwłaszcza, 
gdy podstawę do rozważań stanowi wzajemne obwinianie.

Katarzyna i Marek pracowali w jednym zakładzie. Tam się 
poznali, tam zrodziła się ich miłość. Po ślubie zamieszkali u jej 
rodziców, wspólnie wychowując bliźniaków. Na początku nic 
nie mogło zniszczyć tego związku, problemy przyszły później.

- Wszystko zaczęło się od tego - wspomina Katarzyna, - jak 
moi rodzice podjęli decyzję o przeprowadzeniu kapitafnego 
remontu domu. Przez ten czas mieliśmy mieszkać u teściowej. 
Powstał jednak problem, ponieważ zabrałam ze sobą tylko 
jedno dziecko. Maciuś jest chory, a u teściowej nie było, moim 
zdaniem, odpowiednich warunków, aby tam przebywał. Zosta
łam przywitana pytaniem, czy mam pieniądze? Potem były 
awantury o dziecko. Podczas świąt Wielkiej Nocy, gdy Wszy
scy siedzieli przy stole, dla mnie nawet nie było talerźa. Nie 
pozwolono mi zabrać Tomka do moich rodziców, a zaraz po 
świętach zostałam wygnana. Po tygodniu teściowa przyszła z 
awanturą i powiedziała, że zabiorą mi jeszcze Maćka. Zagrozi
ła, że wywiezie Tomka do Olkusza, gdzie mieszka siostra 
męża, a ja mam się nie pokazywać. Gdy pojechałam na Dzień 
Dziecka w czerwcu, dostałabym w głowę od własnego męża.

- Dzieci się nie widziały - dodaje matka Katarzyny. - Tomek 
płakał w pokoju, Maciek za oknem. Teść powiedział, że nie 
będą się widzieli, może po latach... Tomek poznał głos Kasi i 
zaczął płakać. Dopiero wtedy Marek powiedział; “Mamo, wy
puść tego dzieciaka”. Nikt nie rozumie tego, że Maciuś zrywa 
się w nocy z płaczem - opowiada ze łzami w oczach pani 
Ewelina, - że tęskni. Kiedyś przyniósł dwa foteliki i mówił, że 
jeden dla Tomka.

Marek nie wyraził zgody na obecność dziennikarza na 
rozprawie sądowej, mającej rozstrzygnąć, czy Tomek 
wróci do matki i brata, twierdząc, że są to zbyt rodzin

ne sprawy, aby je poruszać przy obcych w końcu ludziach. I 
chyba miał fację, choć do tej pory nieznana jest jego argumen
tacja. Prowadzący sędzia także wyłączył jawność rozprawy, 
nie pozwalając nawet dziennikarzowi na wgląd do akt. Pozew 
złożyła Katarzyna, za wszelką cenę pragnąca odzyskać syna. 
Z drugiej jednak strony też nie można lekceważyć uczuć ojca, 
czemu dał wyraz w rozmowie z psychologami Rodzinnego 
Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Płocku, dokąd 
oboje zostali skierowani.

“Małżeństwo Marka i Katarzyny znajduje się w stadium 
ostrego kryzysu - czytamy w opinii ośrodka, - jednak więzi 
uczuciowe między młodymi nie do końca zostały zerwane. 
Rokowałyby odbudowę w innych warunkach, np. gdyby strony 
miały samodzielne mieszkanie. (...) Uważamy, że dla dobra 
dzieci małżonkowie winni podjąć próbę pogodzenia się, chło
pcy powinni rosnąć razem z udziałem ojca i matki, a z ograni- 
czonym udziałem dziadków, którzy weszli w rolę rodziców”.

Z pewnością ta argumentacja nie przekonuje skłóconych 
małżonków. O chwilach, w których pada wiele bolesnych i 
niepotrzebnych często słów, trudno jest zapomnieć. Nie ulega 
wątpliwości, że oboje kochają chłopców, choć przez wzajem
ne oskarżenia pragną udowodnić sobie nawzajem, że jest 

• inaczej. Te właśnie oskarżenia, potęgowane stanem wprowa
dzonej izolacji, mają negatywny wpływ nie tylko na nich sa
mych, ale także na dzieci. Z drugiej strony nie można mówić o 
przejmowaniu roli rodziców przez dziadków, gdyż - jak twier
dzą rodzice Katarzyny - oboje pracują, wracają do domu po 
godzinie 16-tej, mają jeszcze inne zajęcia, Maciek wychowy
wany jest głównie przez matkę. Jak wszyscy dziadkowie, oni 
mogą pomóc, i jak wszyscy dziadkowie - robią to.

- Ta opinia była tendencyjna i jednostronna - twierdzi Kata
rzyna, - mój adwokat poprosił o drugą, pojechaliśmy do Włoc
ławka. Okazało się, że ta sama klika, chociaż na jednej ze 
spraw lekarz z płockiego RODK przyznał, że podpisał opinię w 
ogóle jej nie czytając. Mój mąż i teściowa uważają, że ja i tak 
przegram sprawę, gdyż oni mają układy w prokuraturze, więc 
wszystko odbędzie się tak, jak oni tego chcą.

Walka o chłopców jeszcze się nie zakończyła, a argu
menty stron są coraz mocniejsze. I nie zawsze uży
wane są ze świadomością konsekwencji, jakie ze 

sobą niosą. Wielu słów nie da się już cofnąć i dlatego Katarzy
na będzie pamiętać chwilę w sądzie, kiedy Marek powiedział, 
że jej nienawidzi. A także tę, gdy plunął jej w twarz. Brat 
Katarzyny natomiast nie zapomni bolesnych kopniaków i cio
sów, którymi Marek próbował najprawdopodobniej dowieść nie 
słuszności własnych racji, lecz wyładować na nim swą złość. 
Do dialogu nie potrzeba przecież pięści. Ta chwila kontroli nad 
własnym postępowaniem zaowocuje wszczęciem przeciwko 
niemu odpowiednich kroków prawnych, stosowne dokumenty 
bowiem już zostały złożone w prokuraturze.

Wzajemne oskarżenia oddalają od siebie małżonków, choć 
w rozmowach ze specjalistami w RODK deklarowali chęć dal
szego, wspólnego życia. Oddalają od siebie też Maćka i Tom
ka, zbyt małych jeszcze, aby to zrozumieć.

“Sądzimy - czytamy w drugiej opinii RODK, - że ze względu 
na wiek małoletni nie uświadamiają jeszcze sobie, iż są dla 
siebie tak bliskimi osobami. (...) Nie wykluczamy jednak, że w 
niedalekiej przyszłości bliźniacy odczują potrzebę wzaje
mnych kontaktów i bycia razem”.

Dobro człowieka jest dobrem najwyższym, dlaczego 
więc dobro dzieci nie jest brane pod uwagę? Nasuwa 
się konkluzja, że sąd w swojej ocenie kierował się 

jedynie chęcią zaspokojenia żądań zwaśnionych stron. Jedno 
dziecko tobie, drugie tobie - tak będzie sprawiedliwie. Tylko 
czy dla dzieci również? Życie dało wiele dowodów na to, że 
gdy dwoje ludzi podejmuje decyzję o rozstaniu, dzieci prze
ważnie zostają z matką. Katarzyna twierdzi, że w historii płoc
kiego sądownictwa były trzy sprawy o ustalenie miejsca poby
tu dzieci, we wszystkich Wyrok sądu nie rozdzielił rodzeństwa. 
Sprawa bliźniaków jest pierwsza i niewątpliwie wyjątkowa. 
Trudno więc zgodzić się ze stanowiskiem pani prokurator, 
występującej na rozprawie w charakterze obrońcy praw dzieci, 
która stwierdziła, że jeden z chłopców powinien zostać przy 
ojcu, bo to jest najlepsze.. Jej opinię potwierdziła sędzia i dwie 
togi, wiszące na krzesłach...

A co naprawdę byłoby najlepsze? Niewątpliwie spójność 
całej rodziny, zaniechanie walki i powrót do normalnego życia. 
Rzadko kiedy bowiem w zajadłej kłótni zdajemy sobie sprawę 
z tego, że możemy przekroczyć granicę, zza której nie ma już 
powrotu. Za nią jest tylko nienawiść, nieodwracalna nawet 
wtedy, gdy przyjdzie opamiętanie...
_ _ _ ______________ KATARZYNA ZALEWSKA

Starych drzew się nie przesadza
dokończenie ze str. 3

Drożsi nie są, bo stawka obowiązuje ta sama od 1 stycz
nia - 19 tys. złotych za godzinę. “Amigo” rozpoczęła 
działalność z nowym rokiem, nawet tablicy z nazwą 

firmy nie zdążyli jeszcze zawiesić na budynku. Krystyna Sitek i 
Zdzisław Kopański przez około 2 lata pracowali społecznie w 
Zarządzie PKPS-u, zanim zdecydowali się powołać własną 
spółkę cywilną. Jak mówią, w PKPS-ie zetknęli się z problema
mi, których możnaby uniknąć. Doszli do wniosku, że za te 
same pieniądze z budżetu można wykonywać usługi opiekuń
cze lepiej, niż mieli możność zaobserwować.

Przede wszystkim chcieli zatrudnić dyplomowane pielęg
niarki, gdyż starszym, schorowanym osobom - a takimi są w 
większości podopieczni, przydałby się masaż i badanie ciśnie
nia krwi, nierzadko wykonanie zastrzyku. Zanim jeszcze stwo
rzyli firmę, zorientowali się, że w Płocku zarejestrowanych 
jest 200 bezrobotnych pielęgniarek. To był silny argument 
za. Dziś tak to komentują:

UW tym kraju nie ma ani bezrobocia, ani nędzy. Wzięliśmy 
adresy 11 pielęgniarek z Rejonowego Biura Pracy. Docierali
śmy do nich osobiście - nie byty zainteresowane”.

Ile zarobię? - pytały. 9 tysięcy na godzinę, to jest około 1 
min 700 tys. miesięcznie - odpowiadali. Nie, dziękuję - grzecz
nie odmawiały.Nie nęciła ich także perspektywa dorbienia do 
pensji dobrze płatnymi dyżurami w nocy - “Amigo” zamierza 
bowiem wkrótce rozrzerzyć zakres usług. Lepszy milion “kuro
niówki”. Kilka wyraziło chęć pracy... przez 2 dni. Trzeciego - 
podziękowały. Wśród 15 zatrudnionych tu obecnie opieku
nek jest tylko 1 pielęgniarka w osobie pani Sitek.

Przeżywali i inne stresy. Pierwszego dnia 5 dopiero co 
zatrudnionych kobiet porzuciło pracę i pozostawiło bez opieki 
20 podopiecznych. To był prawdziwy sprawdzian umiejętności 
organizatorskich, który przyszło im zdać.

W sumie opiekują się 52 osobami. Część przeszło z PKPS- 
u, część z PCK, reszta jest nowych, wyznaczonych przez 
siostry środowiskowe. Z tymi ostatnimi nie ma żadnych proble
mów, wręcz przeciwnie - dzwonią i chwalą.

Do pracy przystępowali z wielkim entuzjazmem. Gdy tylko 
otrzymali listy z nazwiskami podopiecznych, a było to tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia, kupili bombonierki i od
wiedzali każdego z nich. Zdołali dotrzeć do około 70%, nie 
wszyscy chcieli im otworzyć drzwi. Dziś znają już wszystkich 
swoich podopiecznych osobiście . Bardzo starają się o dobre 
stosunki zarówno z PKPS-em jak i PCK-iem i - jak mówią - ze 
strony władz tych instytucji spotkali się z życzliwością bez 
odznak obawy o zamach na ich “terytoriurcf.Przyznają też: “Z 
MOPS-em jesteśmy w bardzo dobrej komitywie” choć nie kry

ją, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z nimi 
umowę na razie na 3 miesiące.

“Przy rozruchu lokomotywy zawsze leci dużo pary* - spo
kojnie skwitował pan Kopański problemy, jakie stają im na 
drodze. Mają żal do PKPS -u, że nie uprzedził podopiecznych 
o zmianach, które nastąpią. Przecież, w wypadkach, gdy pod
opieczni gwałtownie protestowali, dogadywali się z PKPS-em i 
była zamiana. Dlaczego nie w przypadku pana Piotrowskie
go?. ‘Taką decyzję podjął dyrektor MOPS-u” - tłumaczą.

Dobrze wiedzą, że PKPS nie ma w statucie obowiązku 
świadczenia usług opiekuńczych. Nie chcą nikogo “wysiudać”, 
ale nie kryją, że: “Jak PKPS nie da rady - możemy przejąć ich 
podopiecznych”

ROZBICIE. ROZGORYCZENIE. LĘK...
- słyszę w PKPS-ie, w odpowiedzi na pytanie - co dało 

“rozmnożenie” instytucji, świadczących usługi opiekuńcze?
Przypatrywali się naszej działalności - mówią o właścicie

lach “Amigo”, aż w końcu...
Nie mieliby nic przeciwko, gdyby to była “zdrowa” konkuren

cja. “Gdyby byli tańsi, lepsi i tymi atutami zdobywali klien
ta”. Buntują się przeciw pseudokonkurencji, narzuconej z góry 
odpowiednimi decyzjami.Musieli przecież “dobrowolnie” oddać 
20% swoich podopiecznych “Amigo”. “A to są starzy ludzie. 
Boją się zmian i spółek, nie przesunie ich się jak mebel.”

Ze 187 podopiecznych - mówi p. KAZIMIERZ RYBA, woje
wódzki organizator usług opiekuńczych, zostało 131. Część 
przeszła do “Amigo”, część zrezygnowała w ogóle, kilka osób 
zmarło. Ubiegły rok był fatalny, jeśli o to chodzi. Tylko w czasie 
męczących upałów zmarło 9 osób.

Z 66 opiekunek zatrudnionych na koniec grudnia (w tym 
sporo na umowy-zlecenia) pozostało 39. Większość odeszła 
na zasiłek. Biorąc pod uwagę, że w PKPS-ie zarabiały około 
1,4 min zł miesięcznie straciły nie aż tak wiele.

Panie przyznają, że podopieczni skarżyli się na częste 
zmiany opiekunek. Bywało, że w jednym miesiącu oglądały 2 
lub 3 nowe twarze . Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
było namiętne korzystanie ze zwolnień lekarskich. Panie z 
administracji wspominają rekordowy pod tym względem kwie
cień, kiedy zwolnienia przyniosły 22 opiekunki! A urlopy? I 
tak zastępstwo goniło zastępstwo.

Nie kryją też, że sytuacja firmy jest niełatwa. Musieli zre
zygnować z pomieszczenia przy ulicy - jak twierdzą - z powo
du zbyt wysokich czynszów. Miasto kazało im płacić 20 tys. od 
metra kw. Trochę się dziwią, że Poradni Rodzinnej przy Sto
warzyszeniu Rodzin Katolickich, która dostała teraz ten poko
ik, czynsz ustalono na 5 tys. za m2.

A panią Marię Wieczorkowską chętnię wezmą z powrotem 
pod swoją opiekę - jeśli dyrektor MOPS-u wyrazi zgodę...

Małgorzata Białecka

PIERWSZE PŁOCKIE DNI 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

dokończenie ze str. 3
Nie powiódł się szturm na tzw. “Czarny Dwór” naprzeciwko Seminarium 

Duchownego. W ‘Czarnym Dworze” mieściły się składy i warsztaty wojskowe. 
Budynek został zaatakowany przez grupę powstańców. Wywiązała się zaciekła 

! walka między pilnującymi budynku żołnierzami, obsługą magazynów koszaro
wych a powstańcami. Powstańcy nosili się z zamiarem podpalenia koszar i 
magazynów. Nawet zaczęto gromadzić drewno i słomę, ale... zabrakło zapałek 
do wzniecenia ognia. W pewnym momencie na odsiecz oblężonej załodze 
rosyjskiej przybyła półkompania piechoty, pilnująca pobliskiego ratusza. Pie
chota zaatakowała strzałami i bagnetami powstańców, którzy zostali rozprosze
ni. Tylko część z nich udała się w lasy bielskie.

Według autora “Wspomnień powstańca z lat 1861-1863" Zbigniewa Chą
dzyńskiego, podjęta w Płocku akcja robiła wrażenie improwizacji urą
gającej zasadom prowadzenia walki. Organizatorzy powstania nie za

dbali np. za pomocą pożaru o zmuszenie mieszkańców Płocka do wyjścia na 
ulice, aby tym sposobem przestraszyć wroga. Kierownictwo powstania nie 
pomyślało też o wzniesieniu barykad, aby przeciąć łączność między oddziałami 
carskimi stacjonuiącymi w naszym mieście. Nie przygotowano nawet siekier, 
tak niezbędnych przy atakowaniu koszar, rozbijaniu drzwi i okien. Nie wykorzy
stano też do działań przeciwko wojskom rosyjskim stojącego bezczynnie w 
obwodzie koło rogatek bielskich oddziału Kowalewskiego, rozbitego nazajutrz 
przez wojska carskie. Do Płocka nie dotarł również w porę Zygmunt Fadlewski. 
W ten sposób zasadniczy cel operacyjny nie został osiągnięty. Zdaniem E.Hali
cza "Zadanie postawione przed powstańcami chociaż trudne, było przy pełnej 
mobilizacji i lepszym przygotowaniu możliwe do zrealizowania".

Na próżno też w Kutnie Awejde, ksiądz Mikoszewski wraz z Maykowskim i 
| Janowskim oczekiwali na dobre wieści z Płocka. Klęska powstańców płockich 
przekreśliła szansę ujawnienia się w naszym mieście Tymczasowego Rządu 
Narodowego.

W Płocku rozgrywały się nadal dramatyczne sceny. Rosjanie po nieudanym 
ataku powstańców na odwach mieli aresztować 200 osób szukających schro
nienia w katedrze. Wczesnym rankiem żołnierze carscy zaatakowali powstań- 

| ców ukrywających się w kościele i w klasztorze księży Reformatów. Uciekają- 
; cych bito kolbami karabinów. Aresztowano 37 osób, w tym dwóch zakonników.
| Według niektórych źródeł miano zabić nawet kilka osób. Żołnierze carscy 
j odszukali też po śladach krwi rannego Wojciecha Zegrzdę, mieszkającego w 
rezydencji kanonika Rajchla (obecnie siedziba Towarzystwa Naukowego Płoc
kiego, pierwsze piętro od ulicy). W momencie próby aresztowania Zegrzda 
wystrzałem z rewolweru odebrał sobie życie. J. Nowowiejski, autor monografii 
historycznej Płocka podaje też, że: “Rozbestwione żołnierstwo biło przechod
niów kolbami tak, że wkrótce ulice zupełnie opustoszały, bo nikt nie śmiał się na 
nich pokazywać, a sklepy były zamknięte. Uczniowie nawet do szkół nie poszli, 
a urzędnicy do biur...” . 1

W pierwszy też dzień powstania, tj. 23 stycznia doszło do dramatycznych 
wydarzeń w Sannikach w powiecie gostynińskim. W tym właśnie dniu 
przybył tu Stefan Skupiński, reformat - powstaniec z niedalekiego 

klasztoru w Szczawinie. Znalazł szybko zrozumienie u sannickich robotników 
, cukrowni. Na apel zakonnika robotnicy utworzyli oddział powstańczy. Szczegól- 
| nie wrażliwa na wezwanie okazała się młodzież fabryczna. Jak podawał “Dzien- 
1 nik Powszechny” z dnia 31 stycznia 1863 r. “Wezwaniu (zakonnika) cała niemal 
młodzież fabryczna zadość uczyniła. Zakonnik nie znalazł mimo przekonywania 
zrozumienia wśród tamtejszych włościan. Wszędzie zamykano przed nim drzwi. 
Chętnych do powstania chłopów zupełnie nie spotykał. Chciał widocznie po- 

j działać na nich strachem. Kobietę, która nie chciała powiedzieć, gdzie znajduje 
się jej mąż, przebił sztyletem, a następnie kazał spalić jej, dom i stodołę”. 
Oburzenie chłopów było olbrzymie. 25 stycznia na terenie sąsiadującej z Sanni
kami wsi Krubin chłopi schwytali porywczego zakonnika i zamordowali go 
kłonicami, od wozu. Na marginesie powyższego zdarzenia niedawno zmarły 
prof. dr Stefan Kieniewicz, wybitny znawca dziejów powstania styczniowego 
napisał: “Wydarzenie fatalne, w którym słuszność, o ile sądzić można, nie leżała 
na pewno po stronie powstańców”. Warto tu dodać, że w płockim Archiwum 

, Państwowym znajduje się Księga Zmarłych parafji Sanniki, z której wynika, że 
| wspomniane tragiczne wydarzenia kosztowały życie trzech osób.

W nocy z 25 na 26 stycznia 1863 r. doszło w Gąbinie do starcia powstańców z 
oddziału Kazimierza Mielęckiego z Kujaw z przebywającymi w tym mieście 40 
żołnierzami pułku ołonieckiego pod dowództwem podporucznika Iwanowa. W cza- 

| sie utarczki śmierć poniósł zarządca dóbr majątku Czemiewo w gminie Kiernozia, 
Kazimierz Bieliński. Również Rosjanie stracili dwóch żołnierzy.

W tym czasie wielkim błędem strategicznym powstańców było pozostawienie nie 
; zajętego przez wojska rosyjskie Gostynina, zwłaszeźa, że w okolicach miasta poło
żone były znaczne przestrzenie leśne, które mogły doskonale wpływać na aktyw
ność powstańców.

| Mimo trudnych początków powstanie styczniowe rozwijało się. Obejmowało coraz 
| to nowe tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi, a nawet Ukminy.tz każdym 
j tygodniem poszerzała się baza powstania, a także wzrastała liczba Polaków zaanga- 
| żowanych w walkę narodowo-wzywoleńczą.

DR MARIAN CHUDZYŃSKI

Prawo dla każdego

CHOROBA 
A EGZAMIN

m  KUPON
I *  uwywtcmmtm

MOJA CÓRKA - PISZE JANI
NA K. - W OSTATNICH 
DWÓCH LATACH BARDZO CZĘSTO CHOROWAŁA I BYŁA 
POD STAŁĄ OPIEKĄ LEKARZA. TERAZ JEST W ÓSMEJ KLA
SIE, JEJ SZANSE NA DOSTANIE SIĘ DO SZKOŁY ŚREDNIEJ 
SĄ ZNACZNIE MNIEJSZE NIŻ INNYCH DZIECI. SŁYSZAŁAM, 
ŻE MOGŁABY DOSTAĆ SIĘ DO SZKOŁY BEZ EGZAMINU. 
PROSZĘ O UDZIELENIE Ml INFORMACJI CZY TAK JEST, A 
JEŻELI TAK - TO JAK SIĘ O TO UBIEGAĆ?

Regułą jest, że rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpod
stawowych odbywa się po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, lub rozmo
wy kwalifikacyjnej przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.

Oczywiście przewidziane są również pewne przywileje. I tak preferencje przy 
przyjmowaniu do szkół średnich mają m.in. laureaci i finaliści konkursów przed
miotowych szczebla wojewódzkiego, czy kandydaci o wyjątkowych zdolno
ściach, którzy mieli ustalony indywidualny program, lub tok nauki.

Pierwszeństwo mają także kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi po
radni wychowawczo-zawodowych, lub psychologiczno-pedagogicznych. W 
przypadku ubiegania się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej orzecze
nie takie jest wystarczające i uczeń, który je posiada jest zwolniony z egzaminu 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Natomiast w przypadku szkoły średniej (liceum, technikum) kandydat legitymują
cy się takim orzeczeniem nie jest zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego (egza
min, rozmowa) ale wynik pozytywny tego postępowania, nawet zdecydowanie słab
szy od osiągniętego przez innych kandydatów, zapewnia mu przyjęcie do szkoły.

Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach na wniosek wskazanych powyżej 
poradni, kandydat do szkoły średniej może być również zwolniony z egzaminu 
wstępnego.

W każdym przypadku od decyzji w sprawach przyjęcia ucznia do szkoły 
przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 maja 
1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do drugich (Dz.U.Nr42, poz. 186).
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Z redakcyjnego KTO ZA TO ZAPŁACI?!
W czerwcu poprosiła mnie sąsiadka 

abym wszedł do lokalu nr 51, bo tam 
leży nieboszczyk a drzwi do mieszkania 
są otwarte. Wszedłem i zobaczyłem nie
ogolonego mężczyznę w wieku ok. 50 
lat. Żył i był bardzo zdziwiony, że wzięto 
go za nieboszczyka, po czyni wstał, 
oświadczył, iż jest lokatorem i zamknął 
otwarte dotąd przez całą noc drzwi.

W lipcu bili się w nocy pod drzwiami. 
Wybili dużą szybę na klatce śchodowej - 
chyba to była jego córka, ale z kim? Nie 
wiem. - Czy była policja? Też nie wiem, 
bałam się potem wyjść z mieszkania...

We wrześniu dzwoniłam do Admini
stracji Osiedla Tysiąclecia, że ktoś wła
mał się do lokalu nr 51 i mieszka jako 
dziki lokator. Obiecali, że sprawdzą...

W październiku rozmawiałem z pa
nem Robakiewiczem - kierownikiem ad
ministracji - o pustostanie na Dąbrówki 
1 prosząc o zabezpieczenie lokalu 51, 
bo nocą przebywają tam ludzie - delikat
nie mówiąc - podejrzanego autoramen
tu i nie są to lokatorzy...

W Wigilię Bożego Narodzenia popro
siłem o interwencję pieszy patrol policji. 
Zatrzymali radiowóz, przekazali załodze 
sprawę, obiecali, że zajrzą...

Marzliśmy przez cały Nowy Rok jak 
większość lokatorów tego pionu. W ru
rach bez przerwy płynęła woda. Razem 
z sąsiadami zaczęliśmy szukać przyczy
ny przeciągów. W lokalu 51 - o zgrozo - 
pootwierane na ościerz okna, wybita 
szyba w drzwiach, wejściowe drzwi 
otwarte na ościerz. To cud, że nie popę
kały grzejniki. Zawiadomiłem admini
strację, aby wyłączyli światło i wodę. 
Bez echa...

Nie ma tygodnia, żeby się coś nie 
wydarzyło. Kolejna wybita szyba, popa
lone, połamane kabiny windy, ślady og
nia na sufitach, malunki na ścianach.

niech pan porozmawia z kierownikiem 
Robakiewiczem. Lokator zmarł chyba. 
Kiedy? Nie wiem... Personalia? Chwile
czkę, zajrzę do dokumentacji... Ale loka-
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Ostatnio znów palił się zsyp na śmieci, a 
ta banda głupców stała śmiejąc się obok 
strażackiego wozu bojowego. Przecież 
ich rodzice za to wszystko płacą razem 
7 nam i stale rosnący czynszl

Tyle mieszkańcy bloku - “widma” 
przy Dąbrówki 1. A co na to Administra
cja Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej przy ul. Ty
siąclecia 1 (150 m od budynku) i Za
rząd?

P.DANIELEWSKI - administrator: - 
Zaskoczył mnie pan, lokal 51 ? Najlepiej

lem pod jego nieobecność to opiekowa
ła się chyba córka. Gdzie mieszka? 
Trudno ustalić. O, mam - Zenon Radzi
kowski ur. 18.12.1929 r. Syn Stanisła
wa. Kiedy zmarł? Nie wiem.

Kierownik Robakiewicz - chwilowo 
wyszedł.

- Sekretariat prezesa, słucham.
WW: - Z kim mam przyjemność róŁ

mawiać?
- Z sekretariatem pana prezesa. Po

prosić pana prezesa? A którego? Bo 
pan prezes Spółdzielni jest chwilowo 
bardzo zajęty. Do spraw zasobów loka
lowych? Chwileczkę, poproszę zastę
pcę.

- Rączkowski, słucham. Pustostan 
na Dąbrówki 1, lokal 51 - pierwsze sły
szę. Ale to sprawa Administracji na ul. 
Tysiąclecia.

WW: - Panie prezesie, stan lokalu 
woła o pomstę i to nie do nieba, lecz 
chyba prokuratury.

- Dobrze, sprawdzę, ale tam chyba 
mieszka właśnie pani prokurator. Obie
cuję, zajmę się sprawą osobiście.

★  ★ ★

- Wydział Prewencji Komendy Woje
wódzkiej, łak, słucham... Ale to nie na
sza rejonizacja. Proszę dzwonić na Sło
wackiego, Komisarz N...

w w : - Słusznie - przepraszam, 1 
dzwonię do Komendy ReionoweL.

Komisarz N.: - Sam pan rozumie, że 
dopóki nie mam oficjalnego zawiado
mienia o czynie karalnym, to nie mogę 
podjąć czynności.

Owszem, podejmę sprawę z urzędu 
jak tylko będę miał zawiadomienie ze 
Spółdzielni, no i zdjęcia.

ZROBILIŚMY! w dniu 7 stycznia 
1993 r, o godz. 9.30. O godz. 14.00 w 
tym samym dniu drzwi lokalu 51 przy ul. 
Dąbrówki 1 zamknięto.

I PO SPRAWIE?
w.w.

Z ostatniej chwili: Interwencja przy
niosła skutek, w lokalu tym rozpoczął się 
remont.

Elegancki papieros też śmierdzi
Dym papierosowy powoduje wieje chorób. Niewątpli

we działanie chorobotwórcze palenia tytoniu stwierdzo
no w następujących schorzeniach: zapalenie oskrzeli i 
rozedma płuc, nowotwory, choroby serca i naczyń 
krwionośnych, choroba wrzodowa. Z chwilą rzucenia 
palenia zaczyna zmniejszać się ryzyko zgonu z powodu 
chorób nowotworowych i chorób serca.

NIEZALENIE OD TEGO JAK DŁUGO TRWA NAŁÓG,
n ig d y  n ie  j e s t  z a  p ó ź n o , a b y  p r z e s t a ć  p a u ć .

Po miesiącu od rzucenia palenia ustępuje poranny ka
szel, zmniejsza się odkrztuszanie plwociny, poprawia się 
kondycja fizyczna - łatwiej jest wchodzić po schodach, 
podbiec do autobusu. W wielu przypadkach całkowicie 
ustępują bóle nóg związane z chorobą naczyń (np. w 
chorobie Burgera), bóle wieńcowe. U osób ze skłonnością 
do nadciśnienia tętniczego powraca ono do normy.

Zaskakująca jest poprawa samopoczucia - powraca 
energia, poprawia się zmysł smaku i węchu. Dzięki te
mu zaczynają smakować potrawy, poprawia się apetyt. 
W razie podjęcia decyzji o rzuceniu palenia należy uwz
ględnić aspekt finansowy zagadnienia. Przeciętny pa
lacz palący dziennie jedną paczkę papierosów jest w 
stanie oszczędzić w wyniku rozsądnej decyzji poważ
ną, liczącą się w domowym budżecie sumę.

Obcowanie z palaczem jest uciążliwe dla otoczenia, 
zwłaszcza dla osób, które nie palą. Zarówno ubrania, 
włosy, jak i całe ciało palacza są przesiąknięte zapa
chem dymu. Podobnie dzieje się z jego mieszkaniem - 
ten zapach jest zazwyczaj bardzo przykry. NIE BÓJMY 
SIE 1 EGO POWIEDZIEĆ - NAWET NAJBARDZIEJ 
ELEGANCKI PAPIEROS PO PROSTU SMIERDZL

Decyzja o zerwaniu z nałogiem na pewno wywoła 
pełną akceptację otoczenia, ulgę wśród najbliższych i 
zazdrość innych palaczy. Należy zawsze pamiętać, że 
zarówno dzieci jak i młodzież biorą z nas przykład,

MAJSTERKOWICZA 10
NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY... 
NAPRAWIAMY ODKURZACZ!

(c-d.)

Zacinającą się (zawieszoną) szczotkę należy po wyjęciu dopiłować pilniczkiem 
lub papierem ściernym tak aby swobodnie, aczkolwiek bez nadmiernego luzu 
przesuwała się w szczotkotrzymaczu. Dotyczy to również i nowych szczotek. 

Jeśli odkurzacz zwalnia obroty, “buczy”, a przy tym silnie nagrzewa obudowę w 
okolicy silnika, natomiast po wyjęciu agregatu ssącego na działkach komutatora 
wirnika w silniku są wyraźne wyrwy lub nadpalenia - świadczy to o przerwach w 
uzwojeniu wirnika. Próby zwierania, lutowania uszkodzonych sekcji z reguły koń
czą się niepowodzeniem, a następnie zniszczeniem silnika. Dlatego też wirnik taki 
proponuję zawsze wymienić na nowy!

dlatego rzucając palenie można zapobiec szerzeniu się 
tej epidemii wśród młodzieży.

Niebezpieczne sytuacje, których należy unikać to:
- powracająca myśl o paleniu,
- palący przyjaciele,
- sytuacje, które zazwyczaj kojarzą się z zapaleniem 

papierosa np. po posiłkach.
Jak ich unikać? Pokusa jest szczególnie silna zwłaszcza 

w początkowym okresie po rzuceniu palenia papierosów.
JEDNAK MOŻNA PRZETRWAĆ TEN TRUDNY 

OKRES! NA CAŁYM ŚWIECIE MILIONY PALACZY WY
ZWOLIŁY SIĘ Z NAŁOGU, A WIĘC JEST TO MOZUWE!

W chwilach załamania dobrze iest:
- W pełni uświadomić sobie powód rzucenia palenia
- Stanowczno nie można pozwolić sobie na zapale 

nie nawet jednego papierosa. Dla nałogowca nie ma 
powrotu do kontrolowanego palenia. Tak samo jak al
koholik nie może spełnić toastu szampanem, tak i były 
palacz nie może zapalić od święta.

NAI FŻY PAMIĘTAĆ. ŻE JFDYNY BEZPIECZNY 
PAPIEROS TO TEN. KTÓRE G O S 1ŁM E W YPA U ia

Należy unikać zadymionych kawiarni, podróżować tylko 
w przedziałach dla niepalących, w pracy, w domu poprosić 
o niepalenie w pomieszczeniach, w których się przebywa. 
Dobrze jest schować wszystkie popielniczki i zapalniczki. 
Trzeba pamiętać, że picie alkoholu i kawy może nasilić 
chęć zapalenia papierosa. Należy unikać bezczynności.

DOBRZE JEST ZMIENIĆ PRZYZWYCZAJENIA 
DNIA CODZIENNEGO. PO RZUCENIU PALENIA MA 
SIĘ WIĘCEJ CZASU, ENERGII I PIENIĘDZY, ABY PO
MYŚLEĆ O SOBIE, SWOIM OTOCZENIU. MOŻNA 
SIĘ ZAJĄĆ NP. DOMEM, SAMOCHODEM, SWOIM 
WYGLĄDEM, UBRANIEM.

TEST, KTÓRY POMAGA W ZERWANIU Z NAŁOGIEM 
NA STR. 8

“Mały, ale ważny” - filtr przeciwzakłóceniowy. W okopconym szczotkotrzymaczu - 
źle kontaktująca, zamieszczona szczotka.

Uszkodzone (zwarte) uzwojenie stojana nagrzewa się bardzo mocno w czasie 
pracy silnika, wydzielając przy tym charakterystyczny zapach spalonej izolacji. W tym 
przypadku, podobnie jak i przy wymianie wirnika, mało zaawansowanym majsterkowi
czom polecałbym jednak wizytę w najbliższym SERWISIE AGD.

Uszkodzony wyłącznik wymienić możemy sami, a w przypadku braku nowego 
połączyć razem przewody do niego dochodzące na jednym z jego zacisków. Włącze
nie bądź wyłączenie odkurzacza odbywać się będzie teraz za pomocą wtyczki sznura 
sieciowego, ale zawsze “lepszy rydz niż nic”.

Przerwy w sznurze i sposoby ich usuwania omówiłem we wcześniejszych odcinkach. 
Przypominam o nieużywani u kwasu przy lutowaniu połączeń przewodów

elektrycznych. . . ....
Nie polecam usuwania filtra przeciwzakłóceniowego z obwodu zasilania silnika

(jak to czyni większość użytkowników wobec braku nowego).
odkurzacz bez filtra p -z co prawda pracuje, ale sprzętem takim zakłócamy sopia 

i sąsiadom ndhiór radiowy i telewizyjny charakterystycznymi trzaskami ora ł zaKtÓi 
ceniami liniowości obrazu. . ..

Naatomiast przy “docieraniu” nowych szczotek i powierzchni komutatora wirnika 
“na obrotach” silnika - wskazanym jest umocować agregat ssący w dużym imadle, a 
używając pumeksu czy drobnoziarnistego papieru ściernego nie zaszkodzi ząłozyc 
okulary ochronne, pamiętając, że silnik odkurzacza ma często 1200 obrotów na 
minutę, a na nieosłoniętych szczotkotrzymaczach jest 220 Volt napięcia. .

Stąd też czynności takie wymagają zachowania szczególnej ostrożności 
mechanicznej, jak i przeciwporażeniowej! . . . .  u

O uszkodzeniach “mechanicznych" opowiem Państwu w następnych odcinkach.
WŁODZIMIERZ WIECHNO 

PRZYPOMINAMY, ŻE AUTOR KĄCIKA W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ. 12 
UDZIELA PORAD PRZEZ TELEFON POD NUMEREM 62-55-88.
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W SPRAWIE POMNIKA PADLEWSKIEGO
Po przeczytaniu uwag radnego p. Józefa Gutowskiego, dotyczących mojego 

artykułu “Miejsca niepamięci” , a także niektórych wątpliwości co do posunięć Miej
skiego Komitetu Ochrony Pamięci Miejsc Walk i Męczeństwa, chciałbym podzielić 
się swoimi spostrzeżeniami co do zasadności niektórych z nich.

Pan Gutowski neguje wartości artystyczne pomnika gen. Zygmunta Padlewskie- 
go powołując się przy tym na autorytety kościelne. Jest jednak protokół z 1989 r. 
mówiący o tym, że wśród wielu projektów w/w monumentu właśnie ten uzyskał akcep
tację m.in. autorytetu kościelnego oraz ugrupowań opozycyjnych w stosunku do ów
czesnej komunistycznej władzy. Dziwi więc fakt odsyłania Komitetu z projektem do 
pracowni prof. Żemły, tym bardziej, że sam pan Gutowski popełnił kilka projektów bez 
żadnej konsultacji. Pragnę również przypomnieć, że na grobie gen. Z.Padlewskiego i 
6-ciu powstańców przez 29 lat nie było krzyża, a wielu ludzi zabezpieczało miejsce 
straceń przed zniszczeniem. Józef Gutowski krzywdzi wielu opiekunów miejsc pamięci 
pisząc o “odfajkowaniu sprawy”, w powyższej kwestii nic nie robiąc.

Sądzę, że w chwili obecnej jest szansa zrobienia pomnika godnego ludzi pole
głych w 1863 r. Komitet pragnie wykorzystać. Z uwagą też przyjmie wszelką krytykę, 
zapraszając jednocześnie do współpracy osoby pragnące zabrać głos w sprawie,
która jest ważna dla nas wszystkich. .

Jarosław Wr, >nski
Jako przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Miejsc Walk i Męczeństwa 

pragnę poinformować, że Komitet nie buduje żadnego pomnika. Jednak wspólnie z 
wojewodą płockim, p. Jerzym Wawszczakiem zostanie powołana Fundacja Budowy 
Pomnika Bohaterów Powstania Styczniowego, do której zapraszam również radnego 
J.Gutowskiego oraz wszystkich chętnych, mogących swoją pracą przyczynić się do 
aodneao poszanowania miejsca straceń powstańców.
a a r  Radny Zenon Dylewski



Anglików razi upadek obyczajów w Rodzinie Królewskiej. Nie 
dotyczy to królowej. Co to, to nie! Mają oko na jej najbliższych. 
Powinowaci uwielbianej monarchini tracą szacunek podda* 
nych prowadząc skandalizujące życie rodzinne.

Powiedzmy sobie od razu, że pomysł odnoszenia się z szacunkiem 
do królewskich mości jest stosunkowo świeżej daty. Zanim na tron 
wstąpiła królowa Wiktoria, która miała dać imię epoce i ustanowić 

najdłuższą w dziejach żałobę po pewnym niemieckim księciu, historię 
monarchii znaczą w obszernej jej części władcy o hulaszczych zamiłowa
niach. Awanturnicy, kobieciarze i hazardziści. Dopiero za królowej Wiktorii 
przyjęło się utożsamiać Królewską Rodzinę z umiarkowaniem, przykładną 
oszczędnością i wiernością małżeńską, czyli z wartościami klasy średniej, 
do których dobrze urodzeni nigdy nie przywiązywali większej wagi. Żywym 
uosobieniem wiktoriańskich wartości jest królowa Elżbieta II. Otoczona 
szacunkiem i podziwem, sumienna, profesjonalna i po królewsku niedostę
pna, pozostaje ponad wszystkimi rodzinno-towarzyskimi intrygami, o któ
rych rozpisuje się brukowa prasa.

Fiaskiem zakończyło się małżeństwo jej siostry Małgorzaty. Córka, 
księżniczka Anna, jest rozwódką. Co prawda jej związek z kapitanem 
kawalerii Markiem Philipsem zakończył się godnie i bez rozgłosu, ale fakt 
pozostaje faktem: był to drugi rozwód w Rodzinie Królewskiej od czterystu 
lat, kiedy niesyty kobiet Henryk VIII rozwodził się dwukrotnie, a dwóm 
innym spośród sześciu swoich żon ściął głowy.

Trudno znaleźć dobre słowo opisując małżeństwa następcy tronu Karo

la i Diany oraz księcia Andrzeja i Sary Ferguson. Ku uciesze reporterów ze 
szmatławych tygodników, okazały się pasmem pokrętnych awantur mogą
cych posłużyć za inspirację scenarzystom serialu “Dynastia”. A przecież 
przyszłość zapowiadała się bajkowo...

29 lipca minie jedenaście lat od pamiętnego ślubu stulecia. W  kościele 
św. Pawła dziedzic brytyjskiej korony, książę Karol i lady Diana Spencer 
przysięgali sobie miłość, wierność i szacunek. W ceremonialnej formule 
przysięgi me było nic o posłuszeństwie. Takie było życzenie młodej pary. 
Nowożeńcy szczerze, choć naiwnie pragnęli widzieć w małżeństwie rów- 
noprawny związek obojga partnerów. Księciu Karolowi wkrótce miało 
wyjść bokiem nowoczesne partnerstwo.

Karol, Filip, Artur, Jerzy, książę Komwalii i Rothesay, hrabia Corrick i 
baron Renfrew (tu następuje dziesięć innych tytułów), przed ślubem wy
sportowany playboy, spadochroniarz, kapitan narodowej reprezentacji w 
polo, przeszedł w małżeństwie swoistą metamorfozę stając się po czter
dziestce ekscentrycznym wyznawcą medycyny alternatywnej, organiczne
go rolnictwa, spirytystą, poszukiwaczem samotności i miłośnikiem domo
wego ogniska.

13 lat młodsza Diana - wprost przeciwnie. Trzecia córka hrabiego Spen
cer, z wykształcenia przedszkolanka, urodziła Karolowi dwóch synów, po 
czym zapadła na rozpowszechnioną w kręgach high society “chorobę” 
nadrabiania utraconej młodości. Równolatka książąt Andrzeja i Edwarda 
oraz żony tego pierwszego, rudowłosej Fergie, szalała z nimi w dyskote
kach, jakby należało się lękać nadejścia panowania mułłów i zamknięcia 
lokali rozrywkowych. Piła w barach, wymykała się ochroniarzom w swym 
fordzie escorcie, by spędzić noc a następnie cały weekend z młodym 
bankierem Philipem Dunne.

Czymże innym jak nie objawem owej choroby były także głośne 
występy na wyścigach w Ascot. Na przykład pewnego razu obie z 
Fergie pokłuły parasolkami w pośladki nieznajomego arystokratę a 

potem rozbawione piły w pobliskim barze.
W końcu kwietnia pewien paryski reporter zaskoczył Dianę, gdy prze

mykała ulicami Londynu cudzym samochodem, sam na sam z nierozpo
znanym adoratorem. Niestety, nie znamy finału intrygującej eskapady 
księżnej Bovery, w każdym razie niejaka lady Collin Cambell od dawna 
głosi publicznie, że przyszła królowa-małżonka stale wymyka się na mi
łosne randki.

Książe Karol nie bardzo wie jak reagować na wyskoki Diany. Awanturu
je SJ5 i obraża, ale koniec końców po długich dniach milczenia daje się 
udobruchać. Takie to do niego podobne! Prasa nieraz pokpiwała z jego 
przyciężkawej dobroduszności, obdarzając go w swoim czasie mało chwa
lebnym przydomkiem “plum pudding”. Ale czy to takie złe?

(dokończenie za tydzień)

Oto najczęściej wymienione powody, dla których 
ludzie palą. Które z nich dotyczą Ciebie? Spróbuj 
odpowiedzieć! Stosuj następującą punktację: 5 
punktów - często, 3 punkty - czasami, 1 punkt - 
nigdy.
Wpisz swoje oceny w poniższe rubryki, a następnie 
podsumuj odpowiednią trójkę liter (patrz poniżej).

A. Palę, aby nie być ospałym (apatycznym).
B. Trzymanie papierosa jest częścią przyjemności palenia.
C. Palenie papierosów jest przyjemnością i odprężeniem.
D. Zapalam papierosa kiedy jestem zły.
E. Gdy zabraknie papierosów staram się je zdobyć za wszelką cenę.
F. Palę, nie mając świadomości palenia.
G. Palę, aby się zaktywizować.
H. Częścią przyjemności palenia jest moment zapalenia papierosa.
I. Palenie sprawia mi wielką przyjemność.
J. Chętnie palę, gdy czuję się niezręcznie, gdy jestem zakłopotany.
K. Doskonale uświadamiam sobie chwilę, kiedy nie palę...
L. Zapalam kolejnego papierosa, nie zdając sobie sprawy, że poprzedni 

się jeszcze tli.
M. Palę, żeby mieć lepsze samopoczucie.
N. Lubię patrzeć na wydmuchiwany, unoszący się dym.
O. Najchętniej palę papierosa, kiedy jestem odprężony.
P. Papieros pomaga mi w oderwaniu się od zmagań i trosk.
Q. Czuję ogromny głód papierosa nawet wtedy, kiedy przerwa w pale

niu trwa krótko.
R. Uświadamiam sobie obecność papierosa w ustach nie pamiętając 

chwili zapalenia.
Wstaw w miejsce liter swoją punktację i podsumuj. Pozwoli to określić, 

który z niżej wymienionych powodów jest istotny w mechanizmie Twoieao 
nałogu. J a

Pobudzenie A + G + M =
“Cerem onia palenia” B + H + N =
Odprężenie i przyjem ność C + J + 0 =
Pomoc w sytuacjach stresowych D + J + P =
Głód nikotynowy E + K + Q =
Nawyk F + L + R =
Jedenaście punktów i powyżej oznacza, że ten powód iest dla 

Ciebie istotny. W yniki testu:
I. P o b u d z e n ie

Jeżeli papieros Cię pobudza:
1. Uświadom sobie korzyści z niepalenia.
2. Umyj twarz zimną wodą.
3. Odetchnij głęboko 10 razy.
4. Zrób kilka ćwiczeń gimnastycznych.

5. Umyj zęby miętową ^astą.
6. Weź najpierw gorący, a następnie zimny prysznic i wytrzyj się eneroi-

czme ręcznikiem. a
I L C e re m o n ia  pa len ia  

Jeżeli trzymanie papierosa sprawia Ci przyjemność:
1. Zabawiaj się ołówkiem.
2. Układaj kostkę Rubika.
3. Trzymaj monetę.
4. Gryź pestki słonecznika, dyni.
5. Wypij szklankę mleka.
6. Zbuduj coś używając narzędzi.
7. Układaj kwiaty.

III. Odprężenie
Jeżeli papieros pomaga Ci odprężyć się:
1. Zrób sobie ciepłą kąpiel.
2. Idź na spokojny spacer.
3. Przeczytaj miłe opowiadanie.
4. Módl się i rozmyślaj.
5. Wykonaj kilka ćwiczeń gimnastycznych.
6. Wyobraź sobie siebie na łonie przyrody.

IV. Przyjemność
1. Pozwól sobie na dłuższe spanie rano.
2. Zjedz śniadanie w łóżku.
3. Zadzwoń do przyjaciela.
4. Kup sobie coś miłego.
5. Zajmij się swoją działką lub roślinami domowymi.

V. P om oc W sytuacjach  stresnwyp.h  
Jeżeli papieros pomaga Ci w trudnych sytuacjach:
1. Napij się wody.
2. Zrób kilka ćwiczeń rozluźniających.
3. Idź na spacer.
4. Odetchnij głęboko 10 razy.
5. Spróbuj poradzić sobie z trudną sytuacją bez zapalania papierosa

VI. Głód palenia
Jeśli odczuwasz stałą chęć palenia:
1. Ćwicz.
2. Unikaj sytuacji zazwyczaj wiążących się z paleniem.
3. Idź na spacer po jedzeniu.
4. Zdecydowanie unikaj kawy.
5. Patrz na zegarek i licz do trzystu.
6. Spróbuj żuć gumę lub chrupać marchewkę.

VII. Nawyk
Jeżeli palisz nie zdając sobie z tego sprawy:
1. Uświadom sobie sytuację zmuszającą Cię do palenia.
2. Upewnij się, że nie ma papierosów w miejscach gdzie zazwyczaj 

paliłeś.
3. Owiń paczkę papierosów w papier i załóż gumkę dookoła niej.
4. Schowaj papierosy w zupełnie odmiennych miejscach niż dotych- 

czas.

Moda

W  c zym
na s tu d n ió w k ę ?

Chcecie być olśniewające i  zniewa
lające, ale jednocześnie nie przesadzić 
w żadną stronę, bo maturę przecież 
trzeba dopiero zdać. Szałowy ciuch mu
si spełniać jedną, podstawową zasadę 
każdej kobiety, młodszej i starszej: pod
kreślać powaby, jakimi obdarzyła nas 
natura, tuszować mankamenty. Inaczej 
mówiąc kreacja musi być dopasowana 
do nas, a nie odwrotnie.

Przechodząc do szczegółów. Cho
ciaż wróciło “długo”, radzę wam pozostać 
jeszcze w tym toku przy mini. Kolor? 
Czarny, biały - bez zmian. Jeśli jednak 
chcecie być oryginalne i super modne - 
postawcie na granat i szafir. O ironio, je
szcze 10 - 15 lat temu było dokładnie 
odwrotnie. Szczytem odwagi było wystą
pić w małej, obcisłej i czarnej, jak smoła. 
Królował wszechobecny granat.

Na zdjęciach: kusa mata czarna, z tyłu 
mniej grzeczna oraz śmiała propozycja 
dla dziewczyn z fantazją: kostium z sza
rego, połyskliwego jedwabiu złożony z  
marynarki (włożonej na gołe ciało, lub 
“coś” małego pod spodem) i lejące szorty.

Ewa



...Tam, gdzie nas nie ma
Z ADAMEM SZYPEREM - POETĄ Z NOWEGO JORKU, ROZMAWIA 

LENA SZATKOWSKA.
Pozwoli Pan, że zacytuję fragm ent z biografii: urodzony w 1939 

roku w Łodzi, wojnę spędził w getcie łódzkim  i kilku obozach. Przeżył 
Oświęcim . W 1957 roku wyem igrował do Izraela, a w 1962 przeniósł 
się do USA. Mieszka w Nowym Jorku. “Kim Pan zatem  jest?

- Trudno jest mówić o sobie, wolałbym, aby świadczyły o mnie moje 
więrsze. Z drugiej strony, jeśli to pomoże czytelnikowi (jeśli taki w ogóle 
istnieje) zrozumieć poetę, to proszę bardzo. Urodziłem się Polakiem po
chodzenia żydowskiego, w dodatku ogromnie zakochanym w historii Pol
ski, a okoliczności życiowe zrobiły ze mnie Żyda. Nie mówię o tym z 
żadnym przekąsem, czy ironią, ponieważ uważam, że nie ma się czego 
wstydzić. Nie wstydzę się więc mojej żydowskości. Dzisiaj nie jestem już , 
ani rasowym Żydem, ani rasowym Polakiem. Jestem po prostu Żydem 
polskim. To sformułowanie mówi, że należę do dwóch narodów. Mam teraz 
trzy ojczyzny, ale największym sentymentem darzę Polskę i Izrael, ponie
waż mają wielkie problemy i tragiczną, smutną historię. Moje serce i to, co 
nazywane jest duszą - to Polska.

- Pisze Pan w  języku polskim  i po angielsku, a w jakim  języku  
myśli?

- Dla mnie język polski jest czymś podobnym do odcisku palca. Język 
polski był tym najważniejszym i jedynym domem, w którym mieszkałem i 
mieszkam. Wyjechałem z Izraela za Chlebem. Ponieważ nie stać mnie 
było na chodzenie do psychologa, co było bardzo modne w Stanach 
Zjednoczonych, więc najlepszą terapią dla mnie, najwspanialszym psy
chologiem, pozostało pisanie wierszy i dzięki tym wierszom nie dałem się 
zwariować. W Nowym Jorku jest mało odbiorców polskich, zostałem więc 
zmuszony do pisania po angielsku, czego nie żałuję.

- W  przedm owie do ostatniego Pana tomiku, zatytułowanego: 
“Strach w raju” Piotr Kuncewicz stwierdza i trudno się z nim nie zgodzić, 
że zdumiewa w wierszach nikła obecność ironii i gniewu. Jak łódzki Żyd 
może kochać ludzi, wierzyć w ich dobroć, mieć nadzieję?

- W każdym człowieku jest pewna proporcja dobra' i zła. Każdy człowiek 
widzi w sobie coś innego, widzi inaczej siłę, która nim motywuje. Dla mnie 
poczucie szacunku dla samego siebie oznacza podejście etyczne do świa
ta. Nie mogę o sobie mówić, że jestem wyłącznie dobrym człowiekiem. 
Chciałbym, żeby tak było. Bardzo jestem wzruszony opinią Kuncewicza, 
że dobro tkwi w moich wierszach. Są ludzie, którzy spełniając swoją misję, 
opisują tragiczną przyszłość. W literaturze polskiej istnieje znakomity Hen
ryk Grynberg. Ja uważam, że moją malutką misją jest obserwowanie 
świata wokół mnie i wyciąganie odpowiednich wniosków. Tematyka moich 
tekstów jest trudna. Mam pretensję, że przemilcza się pewne tematy, że 
zamiata się je jak kurz pod dywan. Najważniejszą dla mnie rzeczą jest 
poezja i prawda, związane jedna z drugą.

- Jak wyglądały Pana poetyckie początki?
- Człowiek zaczyna pisać bardzo często dlatego, iż akceptacja rzeczy- 

wistości jest dla niego ciężka. Poezja, jako stan duszy jest wtedy bardzo

Adam Szyper (drugi z lewej) z grupą 
Warszawskiej Jesieni Poezji.

poetów - uczestników płockiego dnia 

Fot. St. Bąkiewicz

potrzebna. W nowej rzeczywistości Stanów Zjednoczonych byłem bardzo 
zagubiony. Oczywiście pracowałem, nie czułem się ofiarą, lecz nie mo
głem znaleźć odpowiednika, który by tak, jak ja czuł. Tym przyjacielem jest 
wiersz. Początkiem każdej poezji jest odczytywanie siebie, rozmowa ze 
sobą. Potem następuje okres dojrzewania intelektualnego, artystycznego i 
wówczas człowiek zaczyna dostrzegać wszystko, co się dzieje dookoła. 
Tak było i ze mną. Ostatni tomik: “Strach w raju " jest odczuciem wielu 
ludzi, którzy żyli w trudnych warunkach, którzy w ten, czy inny sposób 
muszą walczyć o byt.

- Odnoszę wrażenie, że Polska z w ierszy Adama Szypera jest kolo
rowym rajem , w izją, której nie ma..

- Ukształtował mnie krajobraz polski. Żydowskiego, małego miasteczka 
ja nie znam. Smutek moich utworów, to wielki smutek ludzki. Żydzi nie 
mają wyłączności w cierpieniu. Jedną z pretensji do Żydów, jak sądzę 
uzasadnionych, jest ich jakoby patent na cierpienie. Żydów zginęło najwię
cej - to prawda, ale licytacja cierpienia nie ma sensu. Nigdy nie czułem się 
ofiarą. To słowo jest dla mnie upokarzające. Wy mówicie - ja jestem 
Polakiem, a ja mówię: jestem człowiekiem. Nie ma we mnie więcej gory
czy, ani więcej miłości, tylko staram się, by było więcej tolerancji... To, co 
mówię o Nowym Jorku, może być także polskie. Mówię przecież o samo
tności, o nędzy i krzywdzie. A przecież tu i tam - bywa. Nie jestem uczucio
wo związany ze światem takim, jakim jest, lecz takim, o jakim marzę. 
Wierzę w człowieka i w polskie ideały.

- Czy zam ierza Pan spróbować s ił w innej niż poetycka form ie?
- Zdobywam się na wielką próbę. Postanowiłem spróbować sił w prozie. 

Zamiast robić stół, zacznę budować krzesła.
- Życzę sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Adam Szyper spotkał się w Płocku z młodzieżą Zespołu Szkół Ekono

micznych oraz I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej.
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ELŻBIETA GAJOS O 
JANUSZU GAJOSIE

dokończenie z poprzedniego nu
meru
Popielniczki.

Mam ich w domu mnóstwo. Sa
ma nie palę, za to mąż potrafi odpa
lać papierosa od papierosa. To in
nie martwi, więc można powie
dzieć, że w tym przypadku nawet 
zrzędzę. Niech mi zostanie wyba
czone, bo z miłości. Staram się, by 
mąż ograniczył choć palenie do jed
nego na godzinę. Poza domem, 
niestety, nie mam kontroli, ale w do
mu bacznie pilnuję. Czy to moje 
strofowanie denerwuje męża? Nie, 
bo ja po prostu wiem, kiedy mogę 
powiedzieć: nie pal. Doświadczenie 
podpowiada mi, kiedy mogę ingero
wać. Na pewno nie wtedy, gdy uczy 
się tekstu.
Krzyki zza ściany.

Mieszkamy w ogromnym bloku. 
Chodząc korytarzem słyszymy nie
raz wrzaski, kłótnie. To budzi nie
smak i zażenowanie. Nam to nie 
odpowiada. Nie mamy zwyczaju 
podnosić głosu. Swoje racje uza
sadniamy ze spokojem.
Stare kapcie 
i wytarte spodnie.

Wykluczone. Mąż dba o garde
robę. Również w domu. Nie z prze
sadą oczywiście, ale wie, że wytar
te dżinsy są na działkę. Podoba mi 
się, że jest schludny i pachnący. 
Większe zakupy robimy przeważ
nie razem. Konsultujemy, co kupić, 
by pasowało, tuszowało ewentual
ne wady. Mąż oczywiście wyolbrzy
mia swoje mankamenty. Uważa, że 
powinien mieć dwa metry dziesięć, 
a ja twierdzę, że wcale nie.

Nie zawsze musi być 
kawior.

Na pewno nie musi, ale makaron 
i kluski mógłby jeść codziennie. A 
więc lubi to, czego powinien się wy
strzegać. Staram się tę kuchnię uz
drowić. Tłumaczę mężowi: mniej 
tłuszczów, jesteśmy już w takim 
wieku, że... Robię wprawdzie ustę

Czego mąż ńajbardżiej 
nie lubi?

Chamstwa, wywiadów - autory
zacja niejednokrotnie zabiera mu 
kilka godzin - oraz b r a k u  p r o f 
e s j o n a l i z m u .  Te rzeczy 
spokojnego na ogół Gajosa wypro
wadzają z równowagi. Potrafi w ta
kich przypadkach być nieprzyjem

—................H  msm msem mmmm mmmmi **'
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pstwo, podając raz na dwa tygod
nie makaron. Mąż, ku mojemu za
dowoleniu, dał się namówić: na 
dietę życia, tzw. diamondów - rano 
pije sok, do dwunastej stara się 
nic nie jeść, nie miesza ziemnia
ków z mięsem; oraz na siłownię - 
ćwiczenia, masaże.
Teatr, teatr, 
jeszcze raz teatr.

Wokół niego toczy się nasze ży
cie. To jest też temat numer jeden w 
domu. Tak się szczęśliwie złożyło, 
że teatr zawsze mnie interesował i 
pociągał. Zawsze byłam nim zafa
scynowana. Dlatego po powrocie z 
Belgii i Francji ukończyłam w Kra
kowie studium teatralne.

ny, potrafi wybuchnąć. Mąż należy 
do tak zwanych pracusiów, do ludzi 
traktujących swój zawód nadzwy
czaj poważnie.
Jestem bardzo 
krytyczna

Nie mam oporu w przekazywa
niu mężowi swoich uwag. Bywam 
na próbach przedpremierowych i 
oceniam, jako widz, kreacje Janu
sza. On oczywiście próbuje dysku
tować z moim zdaniem, tłumaczy - 
w końcu to on jest profesjonalistą - 
ale potrafi je przyjąć. Szczególnie 
bacznie przypatruję się jego działal
ności kabaretowej - namnożyło się 
tyle złych kabaretów. Na razie jed
nak mąż nie musi się jej wstydzić.

Zabroniłabym mu występować ze 
złym tekstem, na zasadzie: byle za
robić. Ma za dużo do stracenia, by 
wszystko firmować swoim nazwi
skiem.
Ma znakomitą pamięć.

Tekstu uczy się w domu, ze mną. 
Czytam kwestie wszystkich innych 
postaci sztuki.
Nieprawdą jest, że...

mąż tak znakomicie gra pija
nych, ponieważ przed wyjściem na 
scenę wychyla kieliszek koniaku. 
Tę plotkę potraktować można jako 
rodzaj komplementu. Nie gardzi 
oczywiście dobrym koniakiem, czy 
whisky - ale po pracy.
Nie rozbiera kobiet 
wzrokiem

Myślę, że na ładne kobiety na 
pewno lubi patrzeć. Jak każdy męż
czyzna. Robi to jednak dyskretnie, 
nienachalnie, w sposób, który mnie 
nie uraża.

Czy jest zazdrosny? Tak. Ja też. 
W każdym związku zazdrość istnie
je, ale musi zamykać się w jakiś 
rozsądnych granicach. Żona aktora 
narażona jest na to uczucie bar
dziej niż inne kobiety. Mąż wpraw
dzie w scenach erotycznych nie 
grywa, przynajmniej takich nie pa
miętam. I gdyby nawet przyjął taką 
rolę, nie mogłabym protestować. To 
jego zawód. Jednakże oglądając in
tymne sceny z jego udziałem, zaci
skałabym pewnie ręce.

Jest wierny? Tego nigdy nie 
można być pewnym, ale mam nad
zieję...
Nie jak Hinduska

To mój mąż jest znany. To o nim 
się mówi. To do niego cisną się 
dziennikarze. Taki jest układ. Nie 
chcę z mężem konkurować. Znam 
po prostu swoje miejsce - nie jak 
Hinduska, dziesięć metrów z tyłu, 
ale w pobliżu, tak na wyciągnięcie 
ręki. Nie forsuję swojej osoby, nie 
wołam: Ja też jestem ważna. Bo 
wiem doskonale, kiedy to ja jestem 
ważna - jako organizator wspólne
go życia. Chwała mężowi, że to, co 
robi, robi znakomicie. I Janusz zda
je sobie sprawę, że dzieje się tak 
również dzięki uporządkowanemu 
życiu rodzinnemu. Gdyby nie miał 
tej odskoczni w postaci domu, po
gubiłby się pewnie też w sprawach 
zawodowych.

Kupię Ci, 
babciu, 

pierścionek
6- letni Kuba jest przekonany, że 

ego Babcia marzy o pierścionku. 
‘Zbieram pieniądze - mówi ściszo
nym głosem - kupię jej pierścionek”.

Babcia Piotrusia najbardziej 
ucieszyłaby się, gdyby malec, o 
czym jest święcie przekonany... od
kurzył jej dywan. Z kolei Grześ uwa
ża, że nic nie sprawiłoby jego babu
ni większej przyjemności, niż gdyby 
posprzątał swoje zabawki, zawsze 
mu na to “brakuje czasu”.

Natalka i Karolinka narysują 
swoim babciom piękne laurki, a 
spostrzegawcza Olga poprosi ma
mę, żeby uszyła jej sukienkę.

Przedszkolaki z “15" w Płocku 
w iedzą bowiem , że jak mama nie 
uszyje lub nie kupi babci sukien
ki, to  babcia nowej sukni po pro
stu mieć nie będzie. No bo ile bab
cia ma pieniążków?

*  “Malutko, bo nie chodzi do pra
cy”.

* “Mało, jest na rencie”.
* “Moja średnio pracuje i średnio 

zarabia, ale zabawki mi kupuje”.
* “A moja ma dużo pieniążków - 

dziadek jej daje, jak załatwi różne 
sprawy”

* “A moja ma bardzo dużo, bo 
bardzo dobrze pracuje”.

Dzieci świetnie się orientują, co 
robią ich babcie. Natalka widzi, jak 
“sprząta w domu i czasem do nas 
przychodzi i też posprząta”. Piotruś: 
“U mnie babcia robi wszystko, bo 
dziadek jest leniwy”.

Całe szczęście, że są wnuki do 
pomocy. Piotruś: “Pomagam jej no
sić słoiki z piwnicy i odkurzam dy
wan. A czasem, gdy coś ją boli - to 
pomagam ją masować.” Karolina: 
“Wycieram widelce i szklanki” 
Grześ: “Ja pomagam ucierać mak”.

Babci można powierzyć sekret. 
Jaki? “Kiedy mi kupiła "Lego" i za
trzymała to w tajemnicy przed ma
mą". Albo - “Ja mam tajemnicę z 
babcią przed Piotrkiem. Nie mogę 
pisnąć, że z babcią spałem, bo m- 
nie chyba zabije” (Kuba). Okazuje 
się, że nie tylko Kuba uwielbia spać 
z babcią kiedy zostaje u niej na 
noc. Marek jest nieszczęśliwy, że 
młodszy brat Tomek, za j^  jego 
miejsce przy babcinym boku, a on 
musi spać sam w innym łóżku.

“A ja wolę z dziadkiem - twierdzi 
Kuba - bo dziadek się nie kręci”. “Ja 
też z dziadkiem, bo moja babcia 
chrapie” - woła inne dziecko.

A czy wiecie, o czym marzą bab
cie?

Kuba: “Dla mojej babci byłoby 
nąjwiększym szczęściem. qdvbv 
było cicho w domu i cały czas leciał 
"Rodzinny bumerana“. Po chwili 
przypomina sobie jeszcze, że ” ma
rzy także o tym, żeby wszystkie naj
lepsze dni wróciły". Najlepsze dni, 
zdaniem wnuczka były wtedy, kie
dy" dziadek wyjechał do Krakowa, 
Piotrek poszedł na dyskotekę a ja 
byłem u siebie w domu."

Babcie moich małych rozmów
ców poznam bez problemu:

* “Ma takie włosy zakręcone cza
sami niektóre i są brązowe”

* Moja też ma kręcone i takie 
fioletowe"

* A moją na pewno by pani po
znała, bo młodo wygląda. Kiedy by
liśmy w sklepie po zabawkę i ja po
wiedziałem: Babciu, czy masz dużo 
pieniążków?, to tacy ludzie strasz
nie się zdziwili- Co? To jest twoja 
BABCIA?

Nie ma wątpliwości, co lubią 
babcie:

* “pulpety”
* “płatki z mlekiem, tak jak ja” 

(Grześ)
* “pancerniaki - bo moja babcia 

była w takim kraju, gdzie się zjada 
pancerniaki” (Marek)

* “ziemniaki”
A MOJA BABCIA NIE LUBI HA

ŁASU I BARDZO LUBI M h.E - 
skwitował Piotruś. I to jest najwspa
nialszy komplement dla wszystkich 
babć ubóstwianych przecież przez 
swoich dokazujących na co dzień 
wnuków.

(mab)
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PIECZĄTKI - TANIO! Płock, ul. 
Bielska 61, Płock, ul. Grodzka 1.
_______________________________006280

ŻALUZJE “TOMEX” - Płock, 
Wieczorka 22, tel. 64-03-59, 
338-55. Sprzedaż: Kutno, ul. 
Łokietka 9 - Sklep “1001 dro
biazgów”.
______________________________006438

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

GABINET ginekologiczny ul.
Tysiąclecia 10 (k/l,Jubilata"): dr 
Bladowska - pon., wtorki 16-18, 
dr Białecki - środy 15,30 - 17, 
czwartki 18-19,30.
___________________   006477

USG: ginekolog dr Białecki -
czwartki 16-18, soboty 10-12; 
chirurg dr Reczyński - wtorki 
11-13, piątki 16-18. Płock, Ty
siąclecia 10 (k/"Jubilata"). Tel. 
33-503.
______________________________ 006478

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

006487

HERBALIFE 
- Biuro Dystrybucji 

zatrudni dystrybutorów. 
635-954.

006542

DERMATOLOG 
lek. med.

BARBARA ŻURAWIK 
- przyjęcia: poniedziałki, 
środy 17-18 - ul. Szarych 

Szeregów 18, IXp.
006488

WYDZIERŻAWIĘ lokal o powie
rzchni 80 m kw. lub mniej, -na 
wszelki rodzaj produkcji (biura, 
hurtownia itp). Najchętniej na za
kład krawiecki lub dziewiarski z 
kompletem maszyn. Wszystkie 
wygody, całodobowy 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

VIDEOFILMOWANIE, 63-59-65.
________  006501

ZAKŁAD
Betoniarski i Hurtownia 

Materiałów Budowlanych 
- Maszewo Duże 11, 

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

płytki lastrykowe, parapety, 
okładziny schodów, 
mozaikę lastrykową 

w różnych kolorach oraz 
cement i grys: 

biały, czarny, brązowy.
006506

NAPRAWA lodówek, zamra
żarek, pralek, junkersów. Tel. 
62-31-24. 006524

GLAZURNICTWO - tel. 636-475.
______________________________ 006530

VIDEOFILMOWANIE - 329-07.
___________006532

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 “MO
STY”, 62-30-41.

006539

LOMBARD “SEZAM”
- najtańsze kredyty pod 
zastaw. Królewiecka 26, 

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

Tania wyprzedaż.
006561

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

006562

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.

________________  006575

KURSY samochodowe - wszy
stkie kategorie. Ośrodek Szkole- 
nia Kierowców - 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” 
dla m łodzieży  szko lnej 
1.100.000,-zł.

__________________ ________ 006589

VIDEOFILMOWANIE - obróbka 
komputerowa. Cyliński - Płock, tel. 
325-05. Ceny konkurencyjne.

_________ 006591

LOMBARD “CENTUS”, 
Jachowicza 27, 

tel/fax 62-62-39. Udzielamy 
natychmiastowych poży
czek gotówkowych pod 
zastaw: działek, pawilo

nów, złota, samochodów, 
papierów wartościowych 

(akcje, obligacje).
Rozwiążemy każdy 

Państwa
problem finansowy!

SA-9

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

_____  006598

CENTRUM
WSPIERANIA BIZNESU 
- Płock, ul. 3 Maja 16, tel. 

623-061, 625-651 wew. 290, 
te!/fax 626-848 

oferuje:
zakładanie spółek z o.o., 

j.v., cywilnych, 
umowy i kontrakty, porady 

| z zakresu prawa cywilnego, 
handlowego, pracy 

i gospodarczego oraz 
biznes piany, wnioski 
kredytowe, doradztwo 
podatkowe i księgowe, 
rozliczenia w eksporcie 

i imporcie.
SA-2

USŁUGI tapicerskie u Klienta. 
Płock, tel. 330-39.

___________  006605

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

DOMOWE naprawy telewizo
rów. Adamski, tel. 218-75.
___________________  006548

ZAMIENIĘ 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

MESKONP, Płock, 
tel. 33-985,

ul. Rembielińskiego 3. 
Nie tylko

dla biur i sklepów:
- kserokopiarki, telefaksy, 

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-3

OPONY z Niemiec i Austrii. Płock, 
ul. Bielska 61 (Wulkanizacja).

006606

PIECZĄTKI - express. Dzisiaj 
zlecenie - jutro odbiór: Tumska 
10, Jachowicza 2, Wyszogrodz
ka 21 b, Manhattan - pawilon 100 
w godz. 10,00-17,00.

006608

NAPRAWA lodówek, zamraża
rek, pralek automatycznych. 
636-758 - Bieńkowski.

006609

WYNAJMĘ skrytkę pocztową 
w Płocku. Oferty nr 006610  
składać: Tygodnik Płocki”, Stary 
Rynek 27. 006610,

KRAWIECTWO 
- KUŚNIERSTWO.

Skóry licowe. 
Płock, ul. Żabia 1.

006611

TECHNIK budowlany, 16 łat pra
ktyki, uprawnienia budowlane, 
antykorozja, budownictwo ogól
ne - poszukuje pracy. Oferty nr 
006613 składać: ‘Tygodnik Pło
cki”, Stary Rynek 27.

_________________________006613

USŁUGI transportowe samocho
dem ROBUR, ładunki do4t. Daniel 
Grzelak, Duninów, tel. 10-208.

_________________________006615

ZLECĘ wykonanie stolarki wy
kończeniowej w domu jednoro
dzinnym. Słupno, ul. Akacjowa 
7, Płock, tel. 214-74.

006617

ANTENY - 209-76.
006618

DOMOWE naprawy 
telewizorów krajowych 

i radzieckich:
- montaż telegazety 

wymiana kineskopów. 
Najtaniej! Przekonaj się! 

Tel. 14-166 do 9,30 
i po 16,00.

006620

POSZUKUJĘ emeryta do pra
cy na stoisku z tkaninami. Tel. 
32-907 po 19-tej.

006621

W sklepie “DOMINET” - 
RTV, AGD żyrantem może 

być współmałżonek, 
emeryt, rencista. 

Formalności w ciągu 10 mi
nut. Płock, Padlewskiego 5.

006631

POSIADAMY lokale do wynaję
cia w centrum Płocka - biurowe, 
hurtowe, handlowe. W iado
mość: 62 -3 5 -6 2  codziennie  
prócz sobót.

006633

WYKONAM kioski z drewna, 
domki letniskowe, elementy kon
strukcyjne dachów. Niskie ceny, 
krótkie terminy. Andrzej Gonta- 
rek, Gostynin, ul. Bierzewicka 
66, tel. grzecz. 26-93.

__________  006637

LOMBARD 
Pożyczki pod zastaw. 

AUTO-HANDEL. 
Gostynin, Bema 2, 

tel. 33-27.
006640

CUKIER-tanio. Płock, 
ul. Ździarskiego 15.

006522

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

TELENAPRAWY - 63-53-76 - 
Szarmach.

006641

ZESPÓŁ wokalno-instrumental
ny “RASCH” poleca usługi. Bale, 
w esela, dancingi. Szopena  
64/70.

006643

ZA M IEN IĘ  M-5 spółdzielcze 
(72 m kw.) w centrum miasta na 
mniejsze (do 50 m kw.). Tel. 
62-40-97 w godz. 8,00 -15,00.

006644

ODZIEZ używana sortowana, 
import Szwecja - sprzedam ta
nio. Likwidacja punktu. 09-440 
Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 
10, tel. 109.

006568

UWAGA-NOWOŚĆ! 
Sprzedaż piecy gazowych 

do centralnego ogrzewania 
na gaz butlowy. Płock, 
ul. Wyszogrodzka 71, 

tel. 62-42-74.
006560

MALOWANIE, tap e to w an ie . 
Płock, 62-65-21.
___________________ _________ 006645

ANGIELSKI tanio. Płock, tel. 
123-31.

006647

SPRZEDAM pawilon handlo
wy na Międzytorzu. Tel. 32-338.
____________ _________________ 006569

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

006576

NAPRAWA
sprzętu fotograficznego. 

Mickiewicza 19/136, 
teł. 62-91-51.

006648

MŁODE małżeństwo z dziec
kiem wynajmie M-2 lub M-3 w 
Sierpcu. Sierpc, tel. 75-52-64.

____  S-20/93

SPRZEDAM działki budowlane 
uzbrojone. Kowalski Sławomir, 
Rogozino 16.
______________________________ 006580

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

006583

KURSY komputerowe: ‘
- dla początkujących 

- dla zaawansowanych 
- dla księgowych 
organizuje S.C. 
“MAGISTER”.

Płock, tel. 635-787. Zniżki 
dla bezrobotnych!

006650

VIDEOFSLMQWANIE, tel. 33-003.
006653

HOLANDIA - po samochód do
stawczy, osobowy. Gostynin,
30-20. 006659

SPRZEDAM: segment - piwni
ca, garaż, pawilon handlowy w 
budowie, możliwość nadbudo
wy dwóch pięter mieszkalnych; 
regały sklepowe czarne - 4 
segm enty  i lady sklepowe 
czarne - 3 sztuki; regały skle
powe (metalowe, płyta laminat) 
- kolor drewna. Wiadomość: tel. 
653-008 w godz. 7,00 -15,00.

___________ 006584

SPRZEDAM topole. Krzysztof 
Jędraszczak, Bulkowo tel. 12.
______________________________006587

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

006590

RODOWODOWE owczarki nie
mieckie sprzedam. Płock, tel. 
62-71-65.

K I J P W
BCł U I¥A&TTVM
SPRZEDAM działki budowlane
uzbrojone. Płock, Skrajna 24, tel. 
635-652 po godz. 16,00.

006573

006433

SPRZEDAM dom do 
wykończenia o powierzch

ni całkowitej 500 m kw. 
Skarpa “A” z możliwością 

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

Płock, 216-01.
006440

SPRZEDAM: dźwig 4t sprawny 
w dobrym stanie na STARZE 28 
do pracy stacjonarnej - silnik ele
ktryczny - tanio; materiały z roz
biórki (suporeks.. okna, drzwi); 
blachę trapezową nową. Tel. 
grzeczn. 211-17.

__________ 006604

MIESZKANIE do remontu w 
Płocku kupię. Oferty nr 006612 
składać: Tygodnik Płocki”, Stary 
Rynek 27.

006612

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

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

006516

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

, 006517

SPRZEDAM suknię ślubną.
Tel. 62-72-46 w godz. 10-14.
___________________________ 006619

SPRZEDAM Fiata 126p Bis 
1990r. 16000 km, cena 36 min - 
do uzgodnienia. Tel. 64-02-05.

___________ 006622

SPRZEDAM dom z działką na
dogodnych warunkach. Sierpc, 
75-11-83. 006623

SPRZEDAM tchórzofretki, 
nowe klatki lisie, wyposaże
nie sklepu, nowe urządzenia 
do uboju trzody i bydła. Sierpc, 
75-11-83. OOÓS24

t  O fźZoc&c

SPRZEDAM dom piętrowy z 
działką. Płock, Różana 19. Wia
domość: środa, czwartek, sobota.

006625

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
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SPRZEDAM dochodową ma
szynę walizkową do obszywa
nia dywanów, wykładzin, dywa- 
ników sam ochodowych - z 
powodu wyjazdu. Tel. 62-65-29 
po 18,00.

006627

PILNIE SPRZEDAM działkę bu- 
dowlanąl 000 mkw.w Imielnicy 
ul. Prosta 11, częściowo zabu
dowaną. Tel. 64-02-92 lub wie
czorem 634-698.

006629

SPRZEDAM, zamienię na tań
szy MITSUBISHI Galant diesel, 
1988. Tel. 62-58-77.

___________________ 006635

SPRZEDAM: przyczepę turysty- 
czno-handiową(nową), pianino, 
akordeon Weltmeister, działkę 
ogrodniczą. Tel. 62-88-79.

____________ 006636

OKAZYJNIE tanio sprzedam go
spodarstwo rolne 5,2 ha z bu
dynkami w Bromierzyku. Płock, 
ul. Królewiecka 26.

______________________006638

SPRZEDAM działki budowlane 
lub ziemię pod działalność go
spodarczą w Drobinie przy trasie 
Warszawa - Toruń. Gruda Syl
wester, 09-210 Drobin, ul. Tupa- 
dzka 7.

__________________ 006639

SPRZEDAM pudelki. Włocła
wek, tel. 32-29-09.

__________ 006642

POŚREDNICTWO Handlowe -
Mielczarek. Sierpc, tel. 75-12-70 
do 15,00.

___________________ S-11/93

SPRZEDAM 10 ha ziemi w Ki-
sielewie, trasa Sierpc - Warsza
wa. Sierpc, tel. 75-12-70 do
15.00.

_______   S-12/93

SPRZEDAM tanio 10000 szt 
ścierek bawełnianych, nici, 
zamki krawieckie, wykroje 
fig dziewczęcych. Sierpc, tel. 
75-12-70 do 15,00.

■_____________________ S-13/93

KUPIĘ własnościowe M-3, M-4
w Sierpcu. Sierpc, tel. 75-12-70 
do 15,00.

__________________________S-14/93

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

__________________S-11/93

KUPIĘ dom do remontu w Sier
pcu. Tel. 75-12-70 do 15,00.

________________ S-15/93

KUPIĘ działkę budowlaną w
Sierpcu. Tel. 75-12-70 do 15,00.

___________________ S-16/93

KUPIĘ ladę chłodniczą lub wi
trynę. Sierpc, tel. 75-12-70 do
15.00. S-17/93

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

S-11/93

SPRZEDAM sklep mięsno- 
wędliniarski o pow. 60 m kw. z 
pełnym wyposażeniem w Kut
nie, ul. Wyszyńskiego 14a. Ofer
ty: Kutno, ul. Grunwaldzka 12/18 
po 19,00.

_____________________K-13/93

SPRZEDAM dom piętrowy z 
działką530 m kw. przy ul. Zimo
wej 21 w Kutnie, gospodarstwo 
rolne 3 ha z budynkiem w Go-
łębiewie. Wiadomość: Kutno, 
Gałczyńskiego 13.

___________  K-16/93

SPRZEDAM Fiata 126p rok prod. 
1985/86. Sierpc, tel. 75-52-64.

____________  S-19/93

SPRZEDAM działkę 2000 m
kw. w Sierpcu ul. Narutowicza. 
Oferty kierować: Sierpc, te 
75-41 -70 wieczorem.

S-22/93

SPRZEDAM działkę o pow. 
1,20 ha wraz z budynkami mu
rowanymi przy trasie Sierpc - 
Warszawa. Gębicki Henryk, Ki- 
sielewo, 09-200 Sierpc, woj. 
płockie. s-21/93

SPRZEDAM dom jednorodzin
ny w stanie surowym. Gostynin, 
tel.21-21 po 16,00.

_____________________ 006649

SPRZEDAM dom oraz 4,25 ha, 
w tym las - 2,59ha w Zieleńcu 
gm. Ostrowy. Wanda Guis, Kut
no, Matejki 19/8.

_________________________ K-18/93

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

__________________006652

<UPIĘ mieszkanie M-3 lub
M-4 w Płocku. Wiadomość: tel. 
65-35-78. 006655

SPRZEDAM działkę 0,50 ha
Drży trasie Płock - Radzanowo, 
w odległości 100 m światło, wo
dociąg. Jan Wawrzyński, Jury- 
szewo p-ta Rogozino.

_______________________006656

SPRZEDAM autobus AUTO- 
SAN, rok 1983, stan dobry. 
Płock tel. 124-31 lub 124-74.

____________ 006657

SPRZEDAM działkę budowla
ną 586 m kw. Imielnica ul. Orze
chowa. Wiadomość: Płock tel. 
123-74 lub w Sochaczewie nr 
234-10.

006658

/ U I C I O K O

ZAGINĄŁ pies jasno-brązowy, 6- 
miesięczny wilczur. Chory, wyma
ga leczenia. Znalazca proszony o 
kontakt: Sierpc, 75-10-60.

m

HURTOWNIA ELEKTROD 
HUTY “BAILDON” /atest/

Płock ul. Łączna 3
/Oś. Kochanowskiego/

tel. 62-47-27
006626

Pani Dyrektor
 ̂ Bogusławie KACA

,6 oraz całemu personelowi 
? Państwowego Domu Opieki 
^Społecznej w Kutnie - Malinie 

>Wyrazy wdzięczności i podzię
kow ania za serdeczną opiekę 
'6 nad Matką oraz najlepsze 

życzenia DO SIEGO ROKU 
składa Je-Mil

y

URZĄD MIASTA PŁOCKA
zatrudni specjalistów z zakresu:

finansów - wymagane wykształcenie wyższe, znajomość księgowości 
budżetowej, problematyki finansowania inwestycji, kredytowania, doświad
czenie zawodowe, w tym także w kierowaniu zespołami ludzkimi 
organizacji i zarządzania - wymagane wykształcenie wyższe kierunko

we, doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi oraz wskaza
na znajomość języków obcych - angielski i niemiecki, preferowane do
świadczenie w pracy w administracji
ekonomistów - analityków z doświadczeniem zawodowym w przedsię

biorstwach, wymagane wykształcenie wyższe
statystyki - wymagana znajomość techniki zbierania, opracowywania i 

przetwarzania danych statystycznych, preferowane wyższe wykształcenie 
elektroniki - znający zagadnienia radiofonii i tv 
informatyki
innych dziedzin, pragnących pracować w administracji samorządowej, 

z wyższym wykształceniem.

Bliższe informacje można uzyskać 
w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, 

pokój nr 41, tel. 62-34-04.

SA-15

ZESTAW 
SATELITARNY

- 55 kanałów 
zdalne sterowanie 
czasza śred. 90 cm

• cłprpn
ATRAKCYJNE CENY
Zapraszamy do sklepów: 
Płock, Tumska 16 “Baltona” 
Płock, 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

___________ 006596

WĘGIEL - MIAŁ - KOKS 
w dostawach pełnowagonowych

- Zaopatrujemy ciepłownie lokalne, zakładowe i składy opałowe
- Realizujemy zlecenia doraźne i umowy całosezonowe
- Oferujemy wszystkie asortymenty i klasy

TWD NORD, Spółka S.A.
Aleja Piłsudskiego 135, 92-318 ŁÓDŹ 

tel. bezpośredni - 74-30-47, 74-51-36 wew. 242 
telex 886482 WIMA, fax 74-31 -18

SA-16

HURTOWNIA TKANIN

'A&K INTERNATIONAL S.A.
Bydgoszcz, ul. Schulza 1 

tel. 302-98, 308-37
poleca

TKANINY IMPORTOWANE
• poliestry • mikrofazy

• żorżety • flausze
• szyfony • itd.

DODATKI KRAWIECKIE
• nici • aplikacje

• guziki • taśmy ozdobne
• kołnierzyki • itd.

NAJTAŃSZE W KRAJU MASZYNY KRAWIECKIE 
\  JAPOŃSKIEJ FIRMY “JUKI”

Renomowana szwajcarsko-austriacka 
firma zajmująca się sprzedażą 

ekskluzywnych wyrobów

POSZUKUJE WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

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 
20 - 45 lat z samochodem i telefonem.

# SPOTKANIE informacyjne:
19 stycznia 1993 r. godzina 18,00 

- Płock, Hotel “PETROPOL”.
SA-5
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PRZEDSIĘBIORSTWO
h a k  USŁUGOWO-HANDLOWE

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

P O L E C A :

przewierty i
pod jezdniami, torami, rzekami 

o średnicy od 0 100 do 800 mm



UNIWERSYTET
ROBOTNICZY

Płock, ul. A.Gradowskiego 5/7 
(dawna ul. Gagarina 5/7)

organizuje kursy:
• zawodowe:
• komputerowe IBM
• palaczy kotłów c.o.
• prowadzenia ksiąg 

podatkowych
• naprawy sprzętu RTV
• obsługi suwnic
• wózki akumulatorowe
• spawania
• masażu
• dekoratorów wystaw 

sklepowych, bukieciarstwa

oraz
I  samochodowe (zniżka 

dla młodzieży)
I  szkolenia podatkowe 
I  BHP
I  kroju i szycia 
I  dziewiarstwa

maszynowego

ZAPISY
-w godz . 7 ,30-15 ,30  

tel. 62-01-54 
62-50-78

006628
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU 
ZBOŻOWO - MŁYNARSKIEGO 

w KUTNIE
ogłasza przetarg nieograniczony 

na sprzedaż samochodu osobowego 
POLONEZ, nr rej. PLD554D, 

rok prod. 1989, typ 1500, 
cena wywoławcza 45 min zł.

Przetarg odbędzie się w świetlicy Przedsiębiorstwa w dniu 28 sty- 
|  cznia 1993r. o godz. 10,00.
J  Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
S  10% ceny wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w przeddzień prze- 

targu.
^  Samochód można oglądać codziennie w godz. 8,00 -13,00.

Wszelkich informacji udziela telefonicznie Dział Transportu - tel. 
_  338-97.
|  Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 
♦  przyczyn oraz nie bierzemy odpowiedzialności za ukryte wady.
Q  K-15/93
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"RENOMAX"
Płock ul. Nowy Rynek 18, tel. 62-32-81

naprawy gwarancyjne
*  naprawy pogwarancyjne
* sprzedaż elektronarzędzi 

i wyposażenia
N ajn iższe  cen y  fa b r y c z n e ■ ■ H H  

K ró tk ie  te rm in y  n ap raw

POTRZEBNE 
DZIEWCZYNY w wieku 
19-26 lat w charakterze 
fotomodelek, hostess; 

do baletu.
Możliwość pracy na Zacho

dzie. Zgłoszenia kierować na
pr/fpc*

“KOMEX”, Płock 9, 
skrytka pocztowa 122.

006651

MEBLE BIUROWE
gabinetowe, konferencyjne, komputerowe
~ ~  ~  '  ‘  w  kolorach: czarne, b iałe.
Fotele obrotowe, krzesła, srebrne Jasne, m ahoń, dąb. 
biurka, regały, dostawki, 
stoliki, wieszaki, lampki, 
papier, galanteria biurowa]

PŁOCK, UL ŁUKASIEWICZA 17
POLITECHNIKA - PARTER

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

ZARZĄD DRÓG w GOSTYNINIE 
ul. Krośniewicka 5

ogłasza przetarg ofertowy 
na dozorowanie naszych baz:

•  w Gostyninie przy ul. Płockiej 57
• w Gąbinie przy ul. Koszelew 1/B
• w Sannikach przy ul. Warszawskiej 162

OFERTY PROSZĘ SKŁADAĆ 
do 28 lutego 1993r.

Firmy uprawnione do prowadzenia tego typu usług 
proszone są o zgłaszanie swoich ofert do Zarządu 
Dróg w Gostyninie z podaniem roboczo-godziny do 
dnia 15 lutego 1993r.
L \ _________  SA-17

S K L E P  M E B L O W Y

♦ ♦ H E B A N ”
zaprasza

na ul. Przemysłową2 w Kutnie
/były dworzec PKS/

Oferuje 
szeroki asortyment 

mebli pokojowych 
i kuchennych 

w  niskich cenach.

/  2  fe ioe& ć

u YISTA
Hurt-Detal
WYROBY 

Z DREWNA
Zapraszamy do naszych 
sklepów:
- ul. Jachowicza 4
/ “Stanisławówka V

- ul. Królewiecka 12
/za “Eldomem”/

Szeroki asortyment 
- NISKIE CENY!

SA-414

Uprzejmie informujemy, że 
POWSZECHNY BANK GOSPODARCZY 

S.A. w Łodzi, ODDZIAŁY 
w Gostyninie, Kutnie, Płocku i Sierpcu 

udzielają pożyczek dla osób fizycznych.
WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

- 6 - 12-krotność średniego miesięcznego dochodu z ostat
nich 3 miesięcy, nie więcej niż 50 min zł.

Spłata w okresie do 24 miesięcy w równych miesięcznych 
ratach pożyczki i odsetek. Prowizja -1  %.

Oprocentowanie wg zmiennej stopy oprocentowania kre
dytu redyskontowego, skorygowanej wskaźnikiem 1,45. 
Aktualnie - 46,4%.

OSOBY UPRAWNIONE - posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, stałe źródło dochodów z tytułu wykonywa
nej pracy oraz mające uregulowany stosunek do służby wojskowej.
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE:

- poręczenie wg prawa cywilnego
- blokada środków posiadanych na rachunkach
- papiery wartościowe lub rzeczy ruchome złożone do depozytu.

--------- -----------------------------------------------------------------------------------------  K-14/93

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE 
w REMPINIE, 09-213 Gozdowo, 
tel. Sierpc 76-21 -19, 76-21 -21

ogłasza
nieograniczony przetarg ustny 

na następujący sprzęt:

I
Lp. Nazwa j.m. Ilość

.szt

.szt

.szt

.szt

.szt

.szt

Typ rok prod.
1/ Spycharka gąsien. “Staliniec”...................................................1 9 7 8  ...
2 / Koparka ............................................................... K-415 ........ 1983 ..!
3 / Ciągnik ................................................................ .T-150K ...... 1982 ..
4 / Sieczkarnia ......................... ................................E-281 ......... 1983
5 / Piec do wytwarzania pary .................................SR-13 ........ 1987
6 /Zbiornik na cement 25t ............................................................1 9 8 9

7 / Betoniarka .................................................... BWE-450 ..1989/88 ..."szt ...........2
8 /Siewnik zbożowy ....... .............................................................. 1979/81 szt 2
9 /Ładowacz “Cyklop” ........................................... .T-214 ..........1983  ”".szt 1

1 0 /Samochód ŻUK A-13 ............................................................... 1 9 8 5  ...........szt 1
11 /Brona talerzowa ..................................................ŁDG-5 ....... 1982 ‘"''"Iszt !!!!!!!!!!! 1
1 2 /Rozsiewacz wapna ............................................RCW-5 ....... 1984 szt  1
13/ Stertnik ...............................................................SEG-12 ..... 1984 Z Z ‘.szX .............1
14/ Pług 6-skib........................................................... .6PHX ......... 1985  szt ............ .1
1 5 /Rozrzutnik obornika ...........................................RTH ...........1980/81 ......szt .............3
16/ Przyczepa rolnicza od 3 ,5 - 9 t  .............................................. 1978-87 ..... szt ........... 11
1 7 /Agregat chłodniczy (nowy) do sam. Jelcz ............................ 1989 ........... szt 1
18/ Giętarko-nożyce ............................................... .GN-20 ....... 1985  szt 1

oraz inny drobny sprzęt.

Przetarg odbędzie się w  dniu 2 lutego 1993r. w siedzibie Przedsiębiorstwa o 
godz. 11,00.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 
10%  ceny wywołania w  kasie Przedsiębiorstwa do godz. 10,00 w dniu przetargu.

Powyższy sprzęt można oglądać w przeddzień przetargu w siedzibie Przedsię
biorstwa.

Zastrzegam y sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Przedsiębiorstwo nie odpowiada za  wady ukryte w sprzęcie.

SA-18
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Tenis stołowy

Porażka w pierwszym spotkaniu
13 stycznia w sali Zespołu Szkół Ekonomiczych 

rozegrano zostało pierwsze w rundzie rewanżowej 
spotkanie o mistrzostwo I ligi tenisa stołowego ko
biet. Przeciwniczkami zawodniczek Spółdzielcy 
Płock była drużyna Startu Włocławek. Płocczanki 
przegrały 1:9, a jedyny punkt zdobyła dla Spółdziel
cy Olga Skuratowicz. Uległa jej Inga Jaworowskaja 
2:0. Olga przegrała jeszcze z Anną Januszczyk 1:2. 
Urszula Rozner przegrała z Jaworowską 0:2 i w 
takim samym stosunku z Januszczyk.Małgorzatę 
Przybylską pokonała Alina Bogdaniuk 1:2 i Joanna 
Konopa 0:2. Justyna Szmczak przegrała z Konopą 
0:2 i Bogdaniuk 0:2. Przeciwniczkom uległy także 
obydwa deble. Rozner/Szymczak uległy Bogda- 
niuk/Konopa, a Skuratowicz/Przybylska parze Janu- 
szczyk/Jaworowskaja w takim samym stosunku 1:2.

Z tych wyników doskonale widać, że płocki ze
spół nie miał większych szans na walkę o punkty. Z  
drugiej strony zawodniczki Startu Włocławek traktu
ją  tenis stołowy zawodowo. W  Spółdzielcy jest to 
zupełnie inaczej. Dziewczyny są jeszcze młode, 
uczą się, więc rozmowy o pieniądzach nie są dla 
nich najważniejsze.

Poza tym wydaje się, że zgodnie z oceną obser
watorów tenisistkom Spółdzielcy potrzebny jest psy
cholog. Brak wiary w zwycięstwo, to bardzo poważ
ny problem, z którym jak na razie nikt nie potrafi

sobie poradzić.
Ta przegrana oczywiście nie oznacza, że zawodni

czki Spółdzielcy już myślą o spadku z I ligi A. To raczej 
nie wchodzi w rachubę i nie ma mowy o spadku. Wszy
stko jednak rozstrzygnie się dopiero pod koniec rundy. 
Aby ułatwić kibicom obserwowanie spotkać I ligi, grupy 
A i B, bo dodajmy, że drugi zespół Spółdzielcy wystę
puje w grupie B, przedstawimy terminarz spotkań.

I liga grupa A
20 stycznia godz. 17 Spółdzielca I- Wanda Kraków 
23 stycznia Siarka Tarnobrzeg- Spółdzielca
30 stycznia godz. 17 Spółdzielca I- Stal Zawadzkie 
13 luty Bronowianka Kraków- Spółdzielca I
27 luty AZS AWF Gdańsk- Spółdzielca I
6 marca godz. 17 Spółdzielca I - Motor Lublin 
13 marca godz. 17 Spółdzielca I- Włókniarz Łódź

I liga grupa B
30 stycznia godz. 14 Spółdzielca II - AZS Wrocław 
10 luty godz. 17 Spółdzielca II- MDK SKS Warszawa 
13 luty godz. 17 Spółdzielca ll-Lewart Lubartów 
20 luty AZS Częstochowa- Spółdzielca II
27 luty godz. 17 Spółdzielca U - Start Nowy Sącz 
6 marca Gorzovia Gorzów Wielkopolski
13 marca AZS Kielce - Spółdzielca II

Wszystkie spotkania, w których Spółdzielca jest 
gospodarzem rozgrywane są w sali Zespołu Szkół 
Ekonomicznych.

Najważniejszymi spotkaniami dla I drużyny będą 
pojedynki z Wandą Kraków, Bronowianką i AZS 
Gdańsk. Jeśli w tych meczach płocczanki zdobędą 
punkty, wtedy ostatni mecz będzie już tylko formalno
ścią. Jednak jak będzie, trudno teraz przewidzieć . 
Wszystko zależy od tego jak zostaną przygotowane 
przez Włodzimierza Wasilewskiego i w jakiej będą for
mie psychicznej.

Największym problemem klubu są oczywiście środ
ki finansowe, a właściwie ich brak. Przy dwóch druży
nach grających w I lidze, zespole mężczyzn występu
jącym w II lidze i organizowanymi w catym kraju tur
niejami kwalifikacyjnymi, kłopoty z załatwieniem 
choćby środków transportu są bardzo duże. Na razie 
klub sobie jakoś radzi korzystając z pomocy sympaty

ków tej dyscypliny sportu. Na 
szczęście jest ich jeszcze w tym 
mieście sporo. Ale działanie od 
meczu do meczu, nie jest najle
pszym rozwiązaniem.

Wiadomo jednak, że te problemy 
mają niemal wszystkie kluby nie tylko 
w wójewództwie, ale również w kraju. 
Budżet wojewódzki został znacznie 
ograniczony i na poszczególne klubu 
wypadają tylko symboliczne kwoty. 
Jak z tego wynika o wiele więcej bę
dzie tych, którzy poszukują pienię
dzy, niż tych, którzy są gotowi je dać.

Mimo bardzo pesymistycznych 
prognoz wszystko jeszcze jakoś się 
kręci i drużyny jeżdżą na zawody, 
zdobywając jakże potrzebne punkty.

Fot. St. Bąkiewicz

Bitka,ręczna

PETROCHEMIA W TELEWIZJI?
23 stycznia o godz. 17 w hali 

ZSZ MZRiP w Płocku rozegrany zo
stanie mecz o mistrzostwo I ligi. 
Przeciwnikiem piłkarzy ręcznych 
Petrochemii będzie drużyna Hutni
ka Kraków. Zapraszamy wszystkich 
kibiców do obejrzenia “na żywo” tego 
spotkania, choć jak się dowiedzieli
śmy czynione są starania, aby mecz 
ten był retransmitowany przez War
szawski Ośrodek Telewizyjny.

Trudno już teraz przewidywać, 
czy projekt ten zostanie zrealizowa
ny. Mamy nadzieję, że z tego powo
du kibice nie zrezygnują z przyjścia 
na halę, zwłaszcza że najlepiej 
ogląda się bezpośrednio spotkanie, 
kiedy ważą się losy drużyn. Kiedy 
znany jest wynik, to emocje są zde
cydowanie mniejsze.

Przy okazji napiszemy również o 
innej propozycji, która na razie jest 
rozpatrywana, ale miejmy nadzieję 
rozstrzygnięcie zapadnie na naszą 
korzyść. Pisaliśmy już, że w tym ro
ku po raz pierwszy rozgrywane bę
dą Mistrzostwa Europy w piłkę ręcz
ną. Planowane jest rozgrywanie 
meczów eliminacyjnych. Zapro

ponowano, aby jeden z nich, odby
wał się w Płocku.

Ponieważ nie jesteśmy jedynymi 
kandydatami do organizacji tego 
spotkania, wydaje się że należałoby 
zrobić wszystko żeby ten mecz roz
grywany był na naszym terenie. W  
końcu to nie mamy właściwie żad
nych szans, aby oglądać reprezen
tację Polski. Tu wreszcie jest wspa
niała okazja.

Oczywiście w takiej sytuacji po
trzebni byliby sponsorzy. Mimo, 
że jeszcze nie mamy pewności 
kto będzie gospodarzem tego 
spotkania, to już teraz trzeba roz
glądać się za sponsorami. Prze
ciwnikiem reprezentacji Płocka 
będzie Szwajcaria, a rozegranie 
meczu planuje się na okolice 
Świąt Wielkiej Nocy. Jeśli tylko 
dowiemy się bliższych szczegó
łów, natychmiast poinformujemy o 
tym naszych czytelników. Na razie 
wszystko jest w sferze planów.

Przy okazji warto dodać, że 
szansę na uczestnictwo w prawdzi
wym fesiwalu piłki ręcznej ma mło
dzież. W czasie trzech ostatnich dni

ferii zimowych, w dniach od 4 do 6 
lutego w hali ZSZ MZRiP rozegrane 
zostaną dwa turnieje piłki ręcznej.

Juniorzy młodsi, podopieczni tre
nera Stanisława Sulińskiego wal
czyć będą w XI turnieju o puchar 
Petro-Echa. Przeciwnikami płockiej 
drużyny będą Krakus Kraków, Kut- 
nik Kraków, Pałac Młodzieży Tar
nów, Tęcza Kościan, Unia Tarnów i 
Agrykola Warszawa.

NSZZ Solidarność jest organiza
torem turnieju dla juniorów. Obok 
zespołu prowadzonego przez Ed
warda Kozińskiego zobaczymy na 
parkiecie MKS Kwidzyn, Pałac Mło
dzieży Tarnów, MKS Gdańsk, Hut
nika Kraków i Orlika Brzeg.

Spotkania rozgrywane będą od 
godz. 9 do 21, wstęp dla wszy
stkich jest wolny. Wszyscy ci, któ
rzy obserwowali wcześniej te tur
nieje wiedzą doskonale, że jest na 
co popatrzeć. Dodajmy, że obie 
drużyny Petrochemii walczyć bę
dą o medale Mistrzostw Polski w 
swoich kategoriach wiekowych i 
warto już teraz zobaczyć jaką pre
zentują formę.

Kick-boxing w mistrzowskim wydaniu

i i H L u  ( C M f i v y v i f  i v n

• WALKA O MISTRZOSTWO POLSKI 
.  ATRAKCYJNY SHOW PROGRAM

24. 01.93 1700  HALA ZSZ MZRiP
m , t U  Ul tUKASlEWtCZA

Kilka tygodni tem u awizowaliśm y, że po raz pierwszy w Płocku 
odbędzie się w ielki turniej kick-boxingu z zakontraktowanym i 
walkam i w form ule full-contakt. Ponieważ term in tej niepowta

rzalnej im prezy już się zbliża, podamy więcej inform acji na ten tem at.
Doskonale wiemy, że kick-boxing staje się coraz bardziej popularny, coraz 

więcej, nie tylko młodych ludzi zaczyna uprawiać tę dyscyplinę sportu. Trudno 
się więc dziwić, że Płocki Klub Karate -do, chce pokazać, na czym tak na 
prawdę to polega. Opinie przecież są bardzo różne, łącznie z najbardziej 
skrajnymi, że to wcale nie jest sport. Będzie więc doskonała okazja, aby się 
przekonać jak jest naprawdę i ewentualnie zrewidować swoje zdanie.

Impreza odbędzie się 24 stycznia w hali sportowej ZSZ MZRiP w Płocku 
przy ul. Kobylińskiego. Początek przewidziano na godz. 17. Wszyscy chętni 
będą mogli obserwować turniej w formule full-contact. Zakontraktowano pięć walk 
zawodowych, z których główna rozegrana zostanie o tytuł Mistrza Polski. Na 
pewno więc emocji nie zabraknie. Na ringu w hali Chemika zobaczymy 10 zawod
ników, między innymi brązowego medalistę Mistrzostw Świata z 1990 roku, Mi
strza Europy z 1992 roku Wojciecha Wiertła, złotego medalistę Mistrzostw Europy 
z 1992 roku Zbigniewa Kowalkowskiego, aktualnego Mistrza Polski, brązowego 
medalistę Mistrzostw Europy z 1992 roku Mirosława Karwińsklego, aktualnego 
vice Mistrza Polski Dariusza Płoskiego oraz zawodnika Płockiego Ośrodka Karate- 
do Rafała Kanię.

Trzeba tu dodać, że sekcja kick-boxingu działa przy Płockim Ośrodku od roku. 
Turniej wyznaczony na 24 stycznia jest pierwszym ale nie ostatnim, którego 
celem jest pokazanie na żywo szerokiej publiczności kick-boxingu w formie 
wyczynowej, a na dodatek w wykonaniu czołowych polskich zawodników.

Wydaje się, że do udziału w tej imprezie nie trzeba będzie nikogo namawiać. 
Wszyscy zainteresowani muszą nabyć bilety wstępu w cenie 75 tys. zł i 50 tys. 
zł. Można je kupić w siedzibie Płockiego Ośrodka Karate-do przy placu Dąbro
wskiego 24, ocdziennie w godz. 17-20, w sklepie Top przy ul. Tumskiej, w 
sklepie “Pod Agnieszką” przy ul. Jachowicza oraz w tygodniu przed imprezą w 
ZSZ MZRiP przy ul. Łukasiewicza.

Oczywiście na łamach Tygodnika Płockiego najdzie się relacja z tej nieco
dziennej imprezy, zwłaszcza że ogranizatorzy obiecują następne. Teraz jesz
cze podamy krótką informację dla wszystkich chętnych, którzy chcą rozpo
cząć treningi. Od 26 stycznia rozpoczyna się nabór dla wszystkich chętnych, 
dzieci, młodzież i dorosłych, którzy chcą ćwiczyć w grupie i indywidualnie. 
Treningi prowadzone są we wszystkie dni tygodnia,także w soboty i niedziele 
w godzinach 10-13 oraz 16-20. Ćwiczenia odbywają się pod okiem i opieką 
trenerów karate, boksu i kick-boxingu. Na życzenie przygotowywane są indy
widualne programy treningowe. Sala, w której prowadzone są zajęcia jest 
wyposażona w wysokiej jakości sprzęt i urządzenia. Są więc worki, gruszki, 
lustra, ring, przyrządy do ćwiczeń rozciągających.

Ferie w mieście
Za kilka dni uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczną ferie 

zimowe. Tylko znikomy procent młodzieży wyjedzie w tym roku na zimowi
ska. Wszyscy pozostali spędzą dwa tygodnie w domu, licząc na imprezy 
organizowane przez placówki kultury i sportowe.

Oczywiście wszystko zależy od pogody. Jeśli będzie w tym roku zima, 
śnieg i mróz, wtedy ze spędzaniem wolnego czasu nie powinno być pro
blemów. Na boiskach niektórych szkół, na stadionach, przygotowane będą 
lodowiska, gdzie będzie można jeździć nawet przy muzyce. Czynne będą 
także wypożyczalnie sprzętu sportowego, co na pewno przyciągnie wię
kszą ilość młodych ludzi.

Ale co można zaproponować młodzieży wtedy, gdy śniegu będzie tyle 
co na lekarstwo, czyli tak jak w ubiegłym roku? Pozostaną jedynie zajęcia 
w szkołach i świetlicach osiedlowych, gdzie przygotowane zostaną stoły 
do tenisa, gry planszowe, planowane są wyjazdy do lasu, albo zabawy na 
powietrzu.

Propozycji jest bardzo dużo i są różnorodne. Oczywiście przygotowy
wane były pod tym kątem, że wiele dzieciaków pozostaje w domach i 
skorzysta z oferty. Zresztą od kilku lat placówki odwiedzane są przez 
stałych bywalców.

Pozostaje nam więc tylko mieć nadzieję, że wszystkie szkoły będą w 
czasie dwu-tygodniowych ferii otwarte na przyjęcie młodzieży. Podobnie 
będzie ze stadionami, gdzie bez względu na pogodę można organizować 
ciekawe zajęcia. Chodzi przecież nie tylko o to, aby chłopcy i dziewczęta 
odpoczęli, ale także nabrali sił do nauki w drugim semestrze.



PIŁKA RĘCZNA

ZWYCIĘSTWO,
KTÓRE NIE CIESZY

Było to ciężkie spotkanie, które do 
50 minuty trzymało widownię w na
pięciu. Po zwycięstwie w turnieju 
Warszawianki myśleliśmy, że poko
nanie siódemi z Legnicy będzie tylko 
formalnością. Goście w pierwszej 
połowie nie ustępowali gospodarzom 
i oni zaliczyli ją na swoje konto, uzys
kując wynik 11:10.

Po przerwie gra prawie się nie 
zm ieniła, gospodarze popełniali 
rażące błędy i dopiero 50 minuta 
spotkania dostarczyła kibicom wiele, 
radości, dzięki celnym strzałom 
J a c k a  Dworka i P etrochem ia 
obejmuje prowadzenie 25:21. Ostat
nie minuty meczu to gra na utrzyma
nie wyniku. Ostatnią bramkę w tym 
spotkaniu zdobywa bramkarz Miedzi 
Jacek Pieniążczak, rzucając piłkę do 
pustej bramki.

Mecz kończy się wynikiem 25:24 
(10:11). Oto wyniki wszystkich 
sp o tk ań : Petrochem ia -  Miedź 
25:24 (10:11), Anilana -  Hutnik 
27:22 (13:9) Iskra -  Fablok 25:24  
(11:5), Gwardia -  Pogoń Sz. 25:26  
(11:11), Zagłębie -  Warszawianka 
2 8 :2 2  (1 4 :1 0 ) , Grunwald -  
Wybrzeże 21:21(10:9), Śląsk -  Po
goń Z. 23:22 (15:13).

TABELA
1 . Iskra 26:2 366-309
2. Petrochemia 20:8 356-314
3. Wybrzeże 20:8 320-288
4. Warszawianka 19:9 353-335
5. Pogoń Z. 18:10 347-295
6. Pogoń Sz. 15:13 333-350
7. Śląsk 14:14 349-335
8. Zagłębie 14:14 322-319
9. Anilana 12:16 306-321

10. Hutnik 10:18 317-337
11. Miedź 10:18 327-345
12. Gwardia 6:22 308-328
13. Grunwald 6:22 282-338
14. Fablok 6:22 253-325

Następna kolejka zostanie roze
grana już w najbliższą środę, Petro
chemia jedzie do Gdańska na mecz 
z Wybrzeżem (27:27), Śląsk -  Iskra, 
Pogoń Z. -  Anilana, Hutnik -  Grun
wald, Miedź -  Zagłębie, Warszawian
ka -  Gwardia, Pogoń Sz. -  Fablok.

W meczach sobotnio-niedzielnych 
spotykają się: Petrochemia -  Hutnik 
(27:27), Iskra -  Pogoń Sz., Fablok -  
Warszawianka, Gwardia-Miedź, Za
głębie -  Wybrzeże, Grunwald -  Po
goń Z., Anilana -  Śląsk.

PIŁKA NOŻNA

MŁODZICY DRUDZY
Ponownie Włókniarz Łódź zaprosił 

młodych piłkarzy na turniej halowy. 
Startowało 12 zespołów jak: Olimpia 
Poznań, Widzew, Łodzianka, Polonia 
Warszawa, Włókniarz Zgierz, PTC 
Pabianice, Victoria Łódź, dwie druży
ny Petrochemii i trzy zespoły gospo
darzy -  Włókniarza.

Zespół Petrochemii I prowadzony 
rzez trenera Krzysztofa Wachaczy- 
a awansował do półfinału pokonu-E

ją c  po drodze: Olimpię 4 :1 , 
Włókniarza Łódź 5:0 i Włókniarza 
Zgierz 3:0.

W drużynie Petrochemii I grali: 
Krzysztof Nowakowaki, Przemysław 
Pomorski, Marcin Przybyłowstó, Ra
dosław Kossakowski, Daniel Zdro
jew sk i, Jacek Popek, Mariusz 
Łukaszewski, Paweł Świtkiewięz, 
Emil Pospieszyński, Arkadiusz Ża- 
lewski, Marcin Zubek, Piotr Wi- 
dzyński, Krzysztof Jóźwiak.

Druga drużyna Petrochemii prowa
dzona przez Cezarego Raczkowskiego 
nie zakwalifikowała się do półfinału i 
uzyskała wyniki: z Łodzianką 0:2, z 
Włókniarzem Łódź 1:0 i przegrała z 
Victorią Łódź 1:4. Z tej grupy awanso
wali: Polonia i Widzew.

W grupie finałowej Petrochemia 
pokonała Łodziankę 3:0 po bram
kach: Pospieszyńskieao, Zubka i 
Zalewskiego, Polonię Warszawa 3:2 
(bramki: Świtkiewicz, Pospieszyński 
i Przybyłowski).

W drugiej grupie uzyskano wyniki: 
Olimpia -  Widzew 1:1, Włókniarz Łódź 
-  Olimpia 0:0 i Widzew -  Włókniarz 1:0.

W finale o pierwsze miejsce spotka
li się Widzew -  Petrochemia. W nor
malnym czasie uzyskano 0:0, a w 
rzutach karnych wygrał Widzew 5:3.

Królem strzelców turnieju został 
Arkadiusz Zalewski Petrochemia, 
który strzelił 6 bramek.

Przygotował: ROM I

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

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej 11.30 The Bold and the Beautiful
12.00 The Young and the Restless
13.00 Faicon 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 Seinfeld - serial 
komediowy 21.30 Anything but Love - 
serial komediowy 22.00 Murphy Brown - 
serial obycz. 22.30 Gabriefs Fire - serial 
krym. 23.30 Studs 00.00 Star Trek

A  ~  11.00 Spiral Zonę
W Y  11.30 The Rush Lim-

baugh Show 12.00 
i Gl oss - 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

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 Movies 17.30 News at 
Might 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 List UK : Paul King 02.00 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps
03.30 Night Videos

09.00 Aerobic 09.30 
* Narciarstwo alpejskie

11.30 Aerobic 12.00 
Narciarstwo alpejskie
14.00 Piłka nożna

15.00 Tenis - turniej w SydneyEuropy
17.00 Narciarstwo alpejskie 18.00 Piłka 
nożna 19.00 Tenis - turniej w Sydney
21.00 Narciarstwo alpejskie 21.30 Wia
domości 22.00 Kick-boxing 23.00 Boks 
00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in the 
Box 12.15 Kreskówki
13.00 Seriale animo
wane 14.00 Jack in the

Box 16.00 Widget 17.00 The Dreamsto- 
ne 17.30 TCC-magazyn nastolatków

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

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

A  _  11.00 Spiral Zonę
D y  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 The Last of Summer 16.00 Ga
meshow - teleturniej 16.30 Teściowe - 
serial 17.00 Dick Van Dykę - serial
17.30 American Gameshow - teleturniej
18.30 Satelitarne zakupy 19.00 Sally 
Jessy Raphael - publicystyka 20.00 Sa
telitarne zakupy 23.00 Jukebox - teledy
ski na zamówienie

07.00 Awake on Wildsi- 
I  de 10.00 VJ Kristiane

. . 1  Backer 13.00 VJ Simo-
k  ^ < | |  ne 16.00 Greatest Hits 
W i P  17.00 Coca-Cola re-i - r  port 1 7 1 5  At the Mq_

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

09.00 Aerobic 09.30

« 4 ® ^ « “ obicfi9US  
• * * Piłka nożna 13.00 Pił

ka nożna - turniej halo
wy 15.00 Łyżwiarstwo figurowe - mi
strzostwa Europy 17.00 Tenis - turniej w 
Sydney 19.00 Śnowboard - mistrzostwa 
świata z Austrii 21.30 Wiadomości
22.00 Łyżwiarstwo figurowe - mistrzo
stwa Europy 00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in the 
Box 12.15 Kreskówki
13.00 Seriale animo

wane 14.00 Jack in the Box 16.00 Wid
get 17.00 The Dreamstone 17.30 TCC- 
magazyn nastolatków

CZWARTEK
V ;■ tj ■ -- -Ki

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

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej- teleturniej 11.30 The Bold and 
the Beautiful 12.00 The Young and the 
Restless 13.00 Faicon 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 Rivers 

Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Luńchbox 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

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

vies 17.30 News at Night 17.45 3 from 1
18.00 Dance - VJ Simone 18.30 MTV 
Prime 20.00 Dial MTV 20.30 Most Vvan- 
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 -

U m a g m a f f  mistrzostwa Europy 
* * • 11.30 Aerobic 12.00

Koszykówka 13.30 Eu- 
rofuf 14.00 Snowboard 15.00 Łyżwiar
stwo figurowe - mistrzostwa Europy
17.00 Jeździectwo 18.00 Wspinaczka
19.00 Ford Ski Report 20.30 Koszyków
ka 21.30 Wiadomości 22.00 Piłka nożna 
00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in 
The Box 12.15 Kre
skówki 13.00 Seriale

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

PIĄTEK
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 Faicon 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

4 ?
i,/.

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

* 9 1 • ań’s Rivers Show
13.15 Sally Jessy Rap-

por
Nia

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

>  H  07.00 Awake on Wildsi-
. I  de 10.00 VJ Kristiane 
k / w i §  Backer 13.00 VJ Simo-
w  ne 16.00 Greatest Hits

—  17.00 Coca-Cola re-
>rt 17.15 At the Movies 17.30 News at 

Jight 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 
Narciarstwo alpejskie
11.30 Aerobik 12.00 
Narciarstwo alpejskie

13.30 Koszykówka 15.00 Łyżwiarstwo 
figurowe - mistrzostwa Europy 17.00 
Ford Ski Report 18.00 Narciarstwo
19.00 Magazyn sportów motorowych
21.00 Piłka nożna 21.30 Wiadomości
22.00 Boks 23.30 Narciarstwo alpejskie 
00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15
r n £  Widget 9.45 Jack in

The Box 12.15 Kre- skówkj 130Q Se|.ja|e 
animowane 14.00 Jack 

in the Box 16.00 Widget 17.00 The Dre
amstone 17.30 TCC-magazyn nastolat
ków

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

serial kryminalny 14.00 Rich Man, Poor 
Man - serial kryminalny 15.15 Greenac- 
res - serial komediowy 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 Unsoived Mystęries 22.00 
Cops I i II - serial dukumentalny 23.00 
Ali American Wrestling 00.00 Saturday 
Night Live

A g -*  13.00 Rambo - serial
L P y  anim. 13.30 Spiral Zo-

ne - serial anim. 14.00 
White Shadow - serial
14.55 Dreamchasers 

15.50 Spain Spain Holiday 16.05 The 
Adevntures of Jim Bowie 16.30 Johny 
Ringo - serial 17.00 American Games
how - teleturnieje 19.00 Satelitarne za
kupy 23.00 Jukebox - teledyski na za
mówienie

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 Boys II Men Special 17.00 
Yo! MTV Raps Today 18.00 Real World
18.30 The Big Picture 19.00 Braun Eu- 
ropean Top 20 21.00 Saturday Night Li- 
ve 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

,TS
* * * Narciarstwo alpejskie -

slalom gigant 13.30 
Skoki narciarskie 15.00 Jazda szybka 
na lodzie 18.00 Narciarstwo alpejskie 
20.00 Skoki narciarskie 21.30 Wiado
mości 22.00 Boks 23.00 Rezultaty spor
towe 00.00 Kickboxing 00.30 Wiadomo
ści

K 07.00 Kreskówki 8.30
a z u ) i i jcrs  David The Gnomę 9.00 
cę m iH E Ł  Storybreak 9.30 Prince

Valiant 10.00 Galaxy 
High School 11.00 The Smoggies 12.00 
Super Mario 13.00 Adventure 14.00 In- 
terbang 14.20 Fefteen 15.15 Animals in 
action 15.45 Wonder Why? 16.10 Boy 
Dominie 17.00 Round the Bend 17.30 
The Finder 18.00 Kats and Dogs 18.30 
Prince Valiant 19.00 Kreskówki

NIEDZIELA
07.00 Hour of Power - 

religijny 08.00 
-un Factory - filmy ani
mowane 12.30 World 
Tomorrow - próg. reli
gijny 13.00 Lost in 

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

Film fabularny lub miniserial 23.30 En- 
tertainment Tonight 00.30 Fashion TV

13.00 Rambo - serial 
anim. 13.30 Spiral Zo- 

Ł ne - serial anim. 14.00 
White Shadow - serial 

f 14.55 Top Class 15.50
Spain Spain Holiday

16.05 Adventures of Jim Bowie 16.30 
Johny Ringo - serial 17.00 Make Room 
for Dady - serial 17.30 American Ga
meshow - teleturnieje 18.30 Fashion Fi
le 19.00 Satelitarne zakupy 23.00 Juke- 
box - teledyski na zamówienie

W
08.00 Def Leppard
Sunday 11.00 Def Lep
pard Rocku mentary
11.30 Braun European 
Top 20 13.30 XPO
14.00 The Big Picture

14.30 Def Leppard Rockumentary 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 13.20 Skoki na
rciarskie mistrzostwa Europy 15.00 Jaz
da Szybka na lodzie 18.00 Narciarstwo 
alpejskie 20.00 Skoki narciarskie 21.30 
Wiadomości 22.00 Boks 00.30 Wiado
mości

7.00 Kreskówki 8.30 
David The Gnomę 

c H jx ja /u rn *  9.00 Bobobobs 9.30 
a ' /tRH £Ł Prince Valiant 10.00 

Galaxy High School
11.00 The Smoggies 12.00 Super Ma
rio 13.00 Zoom 14.20 Pugwall 15.15 
Art Atack 16.35 Chicken Minutę 17.00 
Commander Crumbacke 17.30 Bar- 
tons 18.00 Chocky 18.30 Prince Va- 
liant 19.00 Kreskówki

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

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej 11.30 The Bold and the Beautiful
12.00 The Young and the Restless
13.00 Faicon 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

&
I l / # •« t  * •

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 Jes

sy Raphael 14.10 Lunchbox 14.40 Sate
litarne zakupy 15.10 Bobby and Sarah - 
serial 16.00 Gameshow - tereturniej 
16.30 Teściowe - serial 17.00 Dick Van 
Dykę - serial 17.30 American Games
how - teleturniej 18.30 Satelitarne zaku
py 19.00 Sally Jessy Raphael - publicy
styka 20.00 Satelitarne zakupy 23.00 
Jukebox - teledyski na zamówienie!» 07.00 Awake on Wildsi

de 10.00 VJ Kristiane 
Backer 13.00 VJ Simo
ne 16.00 Greatest Hits
17.00 Coca-Cola re
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 Elvis Spe
cial 20.30 Red Hot Chilli Peppers Spe
cial 21.00 MTV Prime 22.00 Greatest 
Hits 23.00 Coca-Cola report 23.15 At 
the Movies 23.30 News at Night 23.45 3 
from 1 00.00 Rock Błock 02.00 VJ Kri
stiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps 
03.30 Night Videos

09.00 Aerobic 09.30 
* * * Narciarstwo alpejskie

1-30 Aerobic 12.00 
*♦ # ** Magazyn sportów mo

torowych 13.00 Rezul
taty sportowe 14.00 Jazda szybka na 
lodzie 15.00 Narciarstwo alpejskie
17.00 Skoki narciarskie 19.00 Boks
21.00 Eurofun 21.30 Wiadomości 22.00 
Piłka nożna 23.00 Boks 00.30 Wiado
mości

07.00 Kreskówki 8.15
t i?j f  Widget 9.45 Jack in The

3 1 Ł B M R *  Box 12.15 Kreskówki 
c i 13.00 Seriale animowa

ne 14.00 Jack in the
Box 16.00 Widget 17.00 The Dreamsto
ne 17.30 TCC-magazyn nastolatków

Redakcja nie odpowiada 
za zmiany w programie
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PROGRAM I

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Mama i 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” (21) - serial 

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

dy dla majsterkowiczów
11.30 W drugim planie: Mała i Duża Li

pnica - reportaż z Orawy
11.45 Klub samotnych serc
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Tik-Tak - program dla dzieci oraz 

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

muzyczny
17.00 Teleexpress
17.25 “Bill Cosby show" - serial USA
17.55 Fotogram - magazyn fotograficzny
18.15 Rewizja nadzwyczajna - Lwów lat

okupacji
18.45 Armie świata: Wielka Brytania
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Siedem minut dla ministra pracy
20.10 “Mecz finałowy” - film fab. prod. 

izraelskiej
22.00 Gra o pieniądze - program pub

licystyczny
22.30 Telemuzak
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Jutro w programie
23.10 Wieczór z... autorytetem moralnym 

- program Michała Ogórka z udzia
łem prof. Józefa Tischnera, Michali
ny Wisłockiej i Adama Michnika

23.50 Inna muzyka - Instant Reaction
0.15 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Guliwera” (3) - 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”
11.35 Galeria 38 milionów
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sposób na starość
16.55 “Przygody Guliwera” (3)- 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 “Jackson Pollock” - film dok. prod. 

angielskiej
20.00 Reporterzy Dwójki przedstawiają
20.30 La la mi do, czyli porykiwania 

szarpidrutów - muzyczny magazyn 
dla młodzieży

21.00 Panorama
21.30 Studio Sport - wydarzenia sporto

we dnia
21.45 Koło Fortuny - teleturniej
22.15 “Widmo” - film sensacyjny prod. 

francuskiej
0.20 Panorama

22.00 Polski poślizg kontrolowany
22.30 Leksykon Polskiej Muzyki Rozry

wkowej “T” - Wojciech Trzciński
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Jutro w programie
23.10 “Królowa Bona” (12-ost.) - serial TP

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Hucka Fina” (3) - serial 

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

wszych programów Dwójki
11.30 Przeboje 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” (3) - serial 

anim. prod. japońskiej (powt.)
17.20 Dom - magazyn
17.40 Wielki układ - Stocznia Szczeciń

ska. Przeobrażenia w jednym z 
największych państwowych zakła
dów przemysłowych

18.00 Programy lokalne

16.30 Panorama r 3
16.40 Język angielski w nauce i technice
16.55 “Nowe przygody He-Mana” - se

rial anim. prod. USA (powt.)
17.20 Multihobby - magazyn
17.50 Rozmowy o Rzeczyniepospolitej
18.00 Programy lokalne
18.35 “Pokolenia” - serial prod. USA
18.55 Europuzzle
19.00 Teatr Sensacji Patrick Hamilton 

“Gasnący płomień”
20.10 Gwiazdy świecą wieczorem: Kaja 

Danczowska (skrzypaczka)
21.00 Panorama
21.30 Sport - wydarzenia sportowe dnia
21.45 Koło Fortuny - teleturniej
22.15 “Aby pamięć o mnie czystą była” - 

film fab. prod. nowozelandzkiej
23.45 Noc i stres (1) - grupa terapeutów 

ocenia problemy psychologiczne 
nurtujące nasze społeczeństwo

24.00 Panorama
0.10 Noc i stres (2)

PROGRAMI
6.00 Kawa czy herbata - poranny maga

zyn rozmaitości
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja
9.20 Przedszkolny koncert życzeń

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 “Mecz finałowy” - film fab. prod. 

izraelskiej (powt.)
11.45 Dalecy a bliscy - magazyn mniej

szości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 A Vista - quiz muzyczny oraz film 

z serii “Oddział dziecięcy’
16.50 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
17.00 7oleexpress
17.25 “Na wariackich papierach” - serial 

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

18.35 “Pokolenia” - serial prod. USA
19.00 Bill Clinton - człowiek z miaste

czka Hope - reportaż
19.15 Program rozrywkowy
20.00 “Cywilny fronf (12) - serial USA
2.50 Cienie życia
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Rewelacja miesiąca: Giuseppe 

Verdi “Bal maskowy” (Akt I i II)
24.00 Panorama
0.10 Giuseppe Verdi “Bal maskowy” 

(Akt III)

C z w a r t e k

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 prod. USA
10.50 Z wiarą w nowe - program Reda

kcji Katolickiej
11.30 Azymut - wojskowy magazyn fil

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

oraz film “Tajemnica słońca”
16.50 Muzyczna Jedynka magazyn 

muzyczny
17.00 Teleexpress
17.25 “Dzień za dniem” (12) - serial oby

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

Tadeusza Rossa
19.00 Tęczowy Mini-Box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 “Kojak” - serial kryminalny prod. USA
21.05 Tylko w Jedynce
22.15 Z teatru - recital Tadeusza 

Woźniaka
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Jutro w programie
23.10 Reporter
23.45 Język włoski

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

anim. prod. USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu
16.25 Powitanie

10.00 “Stwórca” - film fab. prod JUSA \
11.45 Kwadrans na kawę J  •_.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Ciuchcia - program dla najmłod

szych oraz film prod. niemieckiej 
“Tao-Tao”

16.45 Język angielski dla dzieci
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 “Raport o stanie Europy” (3) - se

rial dok. prod. ang. <f
18.00 Każdy ma prawo
18.20 Randka w ciemno - zabawa ąuizowa
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 “Stwórca” - film fab. prod. USA
22.05 Coś za coś - program publicystyczny
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn

muzyczny r
23.10 “Historia Hollywoodu" (8) - serial 

dok. prod. angielsko-amerkańskiej
24.00 Neviile Brothers i ich goście - pro

gram muzyczny
1.00 Siódemka w Jedynce
1.55 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Wojownicze żółwie Ninja” - serial 

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

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

prod. USA (powt.)
17.25 “Kate i Allie" (18) - angielski serial 

komediowy
17.50 Image - style w modzie
18.00-21.00 Programy regionalne
21.00 Panorama
21.30 Studio Sport
21.45 Koło Fortuny - teleturniej
22.20 “Czerwony lis” (2-ost.) - film sen- 

sac. prod. angielskiej
23.35 “Listy do Madeleine” (3) - program 

poetycko-muzyczny
23.45 Modlitwy Antoniego Kowalskiego 

- portret młodego malarza, absol
wenta krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych z pracowni J.Dudy-Gra
cza i Z.Jury

24.00 Panorama
0.10 BRYAN ADAMS - koncert w Belgii - 

film muzyczny prod. kanadyjskiej

PROGRAMI
7.25 Program dnia
7.30 Magazyn informacyjno-gospodarczy
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno program Red.Katolickiej dla 

dzieci i rodziców
9.35 5-10-15 oraz film z serii “Krzysztof 

Kolumb”
10.50 Język angielski dla dzieci
11.00 “Easy Rider" - koncert zespołu
11.30 Narodziny miłości - program pub

licystyczny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 “Odyseja zwierzęca" (9) - serial 

przyrodniczy prod. USA
13.00 Walt Disney przedstawia: “Super 

Baloo”
14.20 Telewizyjny Teatr Rozmaitości: 

Jerzy Szaniawski “Rak"
15.35 “Popołudniowy Uniwersytet tele

wizji łatwej, lekkiej i przyjemnej-”
17.00Teleexpress
17.25 “Detektyw w sutannie” - serial 

prod. USA
18.15 Teleturniej
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 “Pożegnanie z królem” - film fab. 

prod. USA
22.35 Wiadomości
22.45 Program rozrywkowy
23.30 Sportowa sobota
23.55 “W poszukiwaniu prawdy” (1) - 

serial sensacyjny prod. włoskiej
1.20 Program rewiowy

PROGRAMU
7.30 Twierdza pracy rzetelnej - wojsko

wy program dokumentalny
8.00 Panorama
8.05 “Ulica Sezamkowa”
9.05 Ona - magazyn dla kobiet
9.20 Powitanie
9.30 Tacy sami - program wjęz. migowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 ‘Wiett<a historia na małym cmentarzi/
10.30 Artysta i jego świat - film dok. 

prod. ang.
11.00 Halo Dwójka
11.05 My i nasz dom
11.30 Halo Dwójka
11.40 Benny Hill
12.05 Halo Dwójka
12.10 Lampa Alladyna - teleturniej
12.20 Halo Dwójka
12.40 Wzrockowa lista przebojów
13.10 Studio Sport - Koszykówka NBA
14.00 “Co słychać”
14.25 Róbta co chceta « ^  ,, .
14.45 Halo Dwójka
14.55 Zwierzęta świata - “Na ścieżkach 

życia” - serial przyrodniczy prod. ang.
15.45 Co jest grane? - program dla 

dzieci i młodzieży
15.55 Klasztory polskie
16.25 Losowanie gier liczbowych Totali

zatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Halo Dwójka
16.45 “Pełna chata” - serial prod. USA
17.10 Wielka gra
18.00 Program lokalny
18.30 Halo dzieci: “Opowieści kapitana Mśa”
18.35 Akademia filmu polskiego: “Mil

czenie”
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Camerata 2 przedstawia
22.15 Benny Hill - program rozrywkowy
22.45 “Gorzka miłość” (1) - 4-odcinkowy 

serial TP
23.35 Jerzy Kośnik - sylwetka twórcza
24.00 Panorama
0.10 Dyskoteka w Dwójce

19.00 Wieczorynka: Walt Disney przed
stawia - “Gu misie”

19.30 Wiadomości
20.10 “Kroniki młodego Indiany Jonesa” 

(4) - serial prod. USA
21.05 Kanał 5 - program satyryczny
21.50 Sportowa niedziela
22.35 W kwartecie z Rossinim - Sonata 

nr 2 A-dur i Sonata nr 5 Es-dur
23.05 W starym kinie “Portier z Hotelu 

Atlantic”
PROGRAM II

7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszących)
8.00 “Mała księżniczka” (46-ost.) - se

rial animowany prod. japońskiej
8.25 Film dla niesłyszących “Kroniki 

młodego Indiany Jonesa” (4) - se
rial prod. USA

9.20 Słowo na niedzielę (dla niesłyszących)
9.25 Powitanie
9.30 Programy lokalne
10.30 Do trzech razy sztuka
11.00 Koncert WOSPRiTV w Katowicach
12.00 “Rodzinny bumerang” - serial 

prod. australijsko-angielskiej
12.45 Krakowskie legendy
13.00 Podróże w czasie i przestrzeni
13.30 Powtórka z przeszłości (cz. 3) - 

radość o poranku
13.50 Weekend
14.15 Animals
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 “Cudowne lata” - serial prod. USA
17.10 “Stasiuk” - sylwetka autora książki 

“Mury Hebronu”
17.35 “Lautremont - sny” - rep. teatralny
17.55 Ścieżki duchowe - Włodzimierz

Kiniorski
18.20 Halo dzieci: ‘Opowieści kapitana Msia”
18.30 “Z deszczu pod rynnę” - komedia 

prod. kanadyjskiej
20.10 Godzina szczerości z B. Tyszkiewicz
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 “Teresa i inne” - wspomnienia o 

cyklu programów rozrywkowych “Z 
kobietą w tytule”

23.05 “Owoc natchnienia” - program po
święcony Witoldowi Lutosławskiemu

23.45 Studio sport - Mistrzostwa Europy 
w łyżwiarstwie szybkim

24.00 Panorama
0.10 Studio sport c.d.

mL J filiedIfc ■ ' ■
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serial

serial

6.55 Program dnia
7.00 “Podwodna odyseja ekipy kapitana 

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

prod. kanadyjskiej
10.15 Język angielski dla dzieci
10.30 “National Geographic” 

dok. prod. USA
11.15 Morze - magazyn
11.35 Tydzień - magazyn rolniczy
12.20 Telewizyjny koncert życzeń
12.50 Teatr dla Dzieci: “Król i sroka”
14.00 Z kamerą wśród zwierząt
14.15 “Bonanza” - serial prod. USA 
15.05 Wiosna nasza... program publicy

styczny
15.35 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 Elita

owedziałek
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 Próba mikrofonu
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 “A lf - serial prod. USA
17.50 Antena
18.10 “Magazynio” - program satyryczny
18.20 Raport - magazyn publicystyki 

międzynarodowej
18.45 Raport o zagrożeniach
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji: Oleg Juriew “Miriam”
21.10 “Ja, komediant” cz. 1 - “Z Podha- 

jec na Mont Blanc” - film dok. Lu
dwika Perskiego o Tadeuszu Ło
mnickim

22.10 Z x 1 - program publicystyczny
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.10 “Pogranicze w ogniu” - serial TP

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

mowany prod. francusko-japońskiej
9.10 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.35 Kolekcjoner
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 - Z wiatrem i pod wiatr
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” (22)
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 B,ez znieczulenia
22.00 “Dzieci smoka” (4) - serial prod. 

australijsko-angielskiej
23.00 997 - kronika kryminalna
24.00 Panorama
Za zmiany w programie redakcja nie 

odpowiada.
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POZIOMO: 1/ faza gry w brydża, 5/siatka druciana do przesiewa
nia żwiru, 7/ część kineskopu, 8/ angielska kobieta, 9/ najstarsze 
tworzywo sztuczne, 10/ miłek bez końcowej litery, 13/ paryskie 
muzeum, 14/ smutny utwór liryczny, 19/ na kolumnie 8 naszej gazety, 
20/ bożek leśny z koźlimi rogami i kopytami, 21/ wenecki wioślarz.

PIONOWO: 1 /może być z jedną niewiadomą, 2 /domowe pantofle,

‘P o n e td tf’ 

PAHTCY ADY
“Nie ma miłości bez zazdrości" - 

tak mówi przysłowie. Początkowo 
cieszyłam się z tego, że mój chło
pak jest o mnie zazdrosny. Nawet 
mi to imponowało. Byłam jego 
dziewczyną i niczyją więcej. Nie po
zwalał mi spotykać się z kolegami. 
Straciłam kontakt z przyjaciółkami, 
ponieważ nigdy nie pozwalał mi 
wyjść samej. Nawet podczas przy
jęcia imieninowego, czy urodzino
wego musiałam się kontrolować, 
żeby nie powiedzieć coś, co się 
Markowi mogło się nie podobać. A

3/ pobierają świadczenia z ZUS, 
4/ figura w kartach, 51 bohaterka 
z serialu “Wojna domowa”, 6/ 
muzułmański asceta, 11/potocz
nie o konserwach, 12/ Kazimierz 
Górski w latach siedemdziesią
tych, 15/ najstarsza epoka jury, 
16/ zorganizowana grupa prze
stępców, 1 7 /rodnik organiczny, 
połączenie azotu i wodoru, 18/ 
eskimoski domek.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się nume
ru nadeślą na adres redakcji 
(PŁOCK, STARY RYNEK 27) 
rozwiązania na kartkach po
cztowych z dopiskiem “KRZY
ŻÓWKA nr 3" wezmą udział w 
losowaniu nagród książko
wych.

MÓJ CHŁOPAK 
JEST ZAZDROSNY

już broń Boże żeby któryś z kole
gów powiedział coś miłego pod mo
im adresem.

Trwa to już dwa lata. Doszłam 
do wniosku, że tak dłużej nie mogę 
żyć. Tym bardziej, że planujemy w 
przyszłości małżeństwo. Zastana
wiam się często jaki czeka mnie 
los, gdy Markowi nie zmieni się 
charakter. Przecież to jest nie do 
pomyślenia, abym całe życie spę
dziła w domu. Już teraz zapowie
dział mi, abym wybiła sobie jakąkol
wiek pracę zawodową. Co mam

zrobić? Kocham go bardzo i nie 
chcę aby mnie zostawił. Próbowa
łam z nim rozmawiać, ale bez skut
ku.

Ewa
Od Ady: Jedynie szczera rozmo

wa może wiele wyjaśnić. Skoro 
chodzicie ze sobą dwa lata Marek 
powinien mieć do Ciebie zaufanie. 
Jeżeli wybierasz się do koleżanki to 
powinien Ci uwierzyć i nie mieć te
go za złe, że pójdziesz sama. Poza 
tym nie może zabronić Ci praco
wać. Zanim podejmiesz decyzję o 
wspólnym życiu zrób wszystko, aby 
Marek mógł Ci zaufać. Czy przy
padkiem sama nie dajesz powodów 
do zazdrości?

HOROSKOP na 1993

LISTA PRZEBOJÓW NR 16
1. W ładca Zw ierząt 2 /  Beast- 

m aster 2 /
prod. USA 1990 
przygodowy 
reżyseria: Sylvio Tabet 
występują: Maac Singer, Kari 

Wukaer
Potężny Der oraz jego pomoc

nicy Podo i Kodo, tygrys Ruh i 
orzeł Sherak walczą ze złem w 
innym wymiarze. Odwieczny wróg 
Dera - Arklon odnalazł tajemnicze 
przejście do Los Angeles X X  wie
ku, skąd chce wykraść leamy de
tonator umożliwiający kontrolę 
nad światem.

2. Król Kickboxerów 2 /  The 
king of the KICKBOXERS 2 - 
AMERICAN SHAOLIN /

prod. USA 
karate
reżyseria: Lucas Lowe 
występują: Reese Madigan, 

Trent Bushey
Świątynia Shaolin, miejsce na

rodzin śmiertelnej sztuki walki. 
Zakonnicy przez wieki przysięgali 
zachować w tajemnicy sekrety 
treningu ducha i ciała, który prze
mieniał zwykłych ludzi w niepoko
nanych wojowników. Nikt ze świa
ta zewnętrznego nie miał prawa 
wstępu do tego miejsca. Nikt, aż  
do przybycia Drew’a Carson’a, 
zwykłego amerykańskiego nasto
latka który postanowił, że zosta
nie nieustraszonym mścicielem z  
Klasztoru Shaolin.

3. Żądza w ładzy /  POWER /  
prod. USA 1988 
polityczny
reżyseria: Sidney Lumet 
występują: Richard Gere, Julie 

Christie, Gene Hackman
Dla Pete’a Johna, który kreuje 

oficjalny “Image" wielkich polity
ków, kandydaci stanowią zwykły 
produkt. Muszą być atrakcyjnie 
“opakowani”, właściwie rozrekla
mowani i dobrze “sprzedani”. Od 
tego zimnego i wyrachowanego

profesjonalisty zależy ich kariera i 
życie. Pete daje im władzę, lecz 
sam posiada znacznie wię
kszą....Dlatego postanawiają go za
bić. Emocjonujący thriller w reżyserii 
mistrza gatunku - sidneya Lumeta.

reżyseria: Cirio Santiago 
występują: Cat Sasson, Melissa 

Moore
7. Moje m ałe kucyki(cz. 5) /  

MY LITTLE PONY /
film rysunkowy dla dzieci
8. Intensywna terapia /  Inten- 

slv Care /
prod. USA 
horror
reżyseria: Dorna X. De Rouve- 

roy
9. Znak w ydry /  SING OF THE 

O TTE R /
prod. USA 1992 
reżyseria: Christian lngvordsen 
występują: Dan Haggerty, John 

Christian
10. Urodzony sportow iec /  

TH E N A TU R A L/
prod. USA 1984 
obyczjowo - sportowy 
reżyseria: Barry Levinson 
występują: Robert Redford, Kim 

Basinger, Glenn Close, Robert Du- 
vall

Zapraszam y do Salonu Sprze
daży “Yideo - M ig”, Płock ui. 
Dworcowa 2 paw. 12, te l. 622-011 
w  godz. 10-18, w  soboty 9-16. 
W ysokie bonifikaty.

4. Am erican S treetfigh ter/ U li
czny wojow nik /

prod. USA 1992 
sensacyjny
reżyseria: Steven Austin 
występują: Gary Daniels, lan 

Jacklin
Mistrz sztuk walki Jake Tanner 

wraca, by wyciągnąć z  opresji swo
jego brata, który stał się kickboxe- 
rem walczącym w nielegalnych wal
kach na śmierć i życie. Ale brat 
wcale nie chce jego pomocy, podpi
sał właśnie kontrakt na serię walk, z  
których nie ma szans ujść z  życiem.

5. Plan ataku /  PLAN OF AT- 
T A C K /

prod. USA 
dramat sensacyjny 
reżyseria: Fred Walton 
występują: Loni Anderson, Tony 

Denison
6. Anielska pięść /  ANGEL 

F IS T /
prod. USA 1992 
sensacyjny

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni 
od daty ukazania się numeru nade
ślą na adres redakcji(Płock, S tary 
Rynek 27) odpowiedzi na kartkach 
pocztowych z naklejonym kuponem 
wezmą udział w losowaniu kasety 
video o wartości około 300 tys zł.

VIDEO-“  I 
KUPON 161
W liście przebojów nr 14 prosili

śmy o podanie ulubionej potrawy 
Alfa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: 
KOT.

Nagrodę wylosowała:
IWONA ZW IERZCHLEW SKA
Leksyn
09-470 Bodzanów

(opracował TOM)

I dekada (23.IX-3.X): Między lu
tym a sierpniem czeka cię daleki wy
jazd, być może nawet na drugą pół
kulę. Dzięki udziałowi w imprezach 
towarzyskich nawiążesz sporo no
wych kontaktów i znajomości. W  inte
resach spokój. Na wiosnę miłość 
wtargnie do twojego serca, tym ra
zem jednak będzie to coś poważniej
szego, co ma szansę na kontynu
ację. II dekada (4-13.X): Ciebie rów
nież czeka podróż, ale ty nie 
będziesz jej finansował (stypendium, 
kontrakt?). Rok ten będzie pełen 
wstrząsów uczuciowych i zaburzeń w 
życiu rodzinnym. Miłość od pierwsze
go wejrzenia może przynieść raczej 
niekorzystne skutki. Dobry klimat wo
kół ciebie tworzą imprezy towarzy
skie i interesujące spotkania. III de
kada (14-23.X): Znajdziesz się w sy
tuacji chaosu emocjonalnego. Nowy 
flirt wyda ci się tak atrakcyjny, że bę
dziesz chciał odejść od swoich obo
wiązków. Od września niewykluczo
ne kontakty z cudzoziemcami. Dbaj o 
zdrowie, mogą pojawić się problemy.

( | S W K H  24-10-22.ll
I dekada (24.X-2 JO): Będzie to rok 

wzrostu twojej energii i szczęśliwych 
rozwiązań w każdej dziedzinie żyda  
W uczuciach wykażesz dużo odwagi, 
inwencji i rozumu. Jeżeli jesteś zaan
gażowany, nie sprawi d  kłopotu oka
zanie uczuć. W pracy dobry okres, ale 
nie kłóć się o byle co z otoczeniem. II 
dekada (3-12JCI): Sukces osiągniesz 
w dziedzinach wymagających staran- 
nośd i dokładności, w pracy badaw
czej, naukowej. Może napiszesz jakiś 
traktat Prowadzisz jednak rażąco 
nieuregulowany tryb życia. Powoduje 
to izolację od otoczenia i czyni cię 
egocentrykiem. Szansę na zrealizo
wanie twoich pomysłów da d  tylko sa
modzielna praca. III dekada (3- 
22.XI): Rok pełen dobrych i niekorzy
stnych wpływów. W domu złe 
nastroje, ale miną po wyjaśnieniach. 
W  najbliższym otoczeniu masz oso
bę, która chętnie wykorzysta nawet 
najgłupsze plotki, byle d  dokuczyć. W  
pracy będziesz pod kontrolą czekają 
dę długie, męczące dni. Korzystaj z 
każdej chwili relaksu, by zachować si
ły na dokończenie dzieła.

9  S Ę Z m C  23.11-21.12
I dekada (23JCI-2JCII): Uzyskasz 

poczucie pełni, harmonii, mocy. W  
miłości wszystkie niespodzianki przy
niosą d  radość i zadowolenie. Nie 
żałuj czasu na kontakty z kimś dopie
ro co pożnanym, naprawdę warto.W  
domu drobne nieporozumienia szyb
ko miną i wkrótce nastąpi znaczna 
poprawa stosunków. Uważaj jednak 
na finanse, drobne oszczędnośd ni
komu jeszcze nie zaszkodziły. II de
kada (3-12JCU): Jeśli chcesz wyru
szyć w podróż, zrób to na początku 
roku lub we wrześniu. Czeka dę du
żo ciekawych spotkań i to głównie w 
gronie rodzinnym. Sporo prac domo
wych, ale korzystne układy zawodo
we. Musisz jednak ciężko na nie za
pracować. III dekada (13-21 .XII): Ca
ły rok dobry, ale jesionią możesz 
liczyć na same sukcesy. Wymarzony 
okres na akceptację stałego partnera, 
oczywiście, jeżeli jeszcze jesteś wol
ny. Osiągniesz wytyczony przez sie
bie bardzo śmiały plan w pracy. Do
bra passa dla twoich finansów, mo
żesz wygrać na loterii.

23.09-23.10 $  miOKPŻZC 22.12-20.01
I dekada (22.XII-1.1): Niekorzyst

ny Jowisz będzie dominował aż do 
sierpnia. Wystrzegaj się nagłych i 
drastycznych decyzji oraz zmian. 
Przede wszystkim dyplomacja, a 
sprawy same się ułożą. Przed tobą 
szansa na sukces. Pracuj samo
dzielnie. Jesienią, bardzo dla ciebie 
łaskawą, odpocznij od nadmiaru 
wrażeń. II dekada (2-11.1): Będzie 
to czas filozoficznej cierpliwości, a 
to przychodzi ci z wielkim trudem. 
Musisz utrzymać powolne tempo 
życia. Jeśli zależy ci na podkreśle
niu swego “ja” zachowaj zdrowy 
rozsądek. Umiar także w finansach. 
III dekada (2-20.1): Jeszcze w sty
czniu będziesz mógł korzystać z 
uśmiechu losu, później czeka cię 
walka i różne nieoczekiwane sytu
acje, na które natychmiast zareagu
jesz. Staniesz się bardziej przyja
zny dla partnera, będziesz wspo
magać jego karierę. Zaangażujesz 
się też w działalność społeczną.

£  V20Wil% 21.01-20M
I dekada (21-30.1): Czeka cię ro

mantyczna miłość i dalekie podróże. 
Mogą przydarzyć ci się różne niespo
dzianki, ale na ogół wpłyną one korzy
stnie na twój nastrój. Ciekawy wyjazd 
(służbowy? konferencja?) wniesie 
wiele nowego w twoje życie osobiste. 
Dbaj o dobrą atmosferę w rodzinie. 
Do ciebie należeć będą mediacje i ła
godzenie sporów. Pomyślne układy fi
nansowe. II dekada (31.1-9.11): Nieko
rzystny wpływ Saturna jeszcze do lu
tego. Później znajdziesz się pod 
zmiennym Marsem i dobrym Jowi
szem. Zademonstruj umiar, takt i dy
plomację. Bardzo dobre aura dla sfery 
uczuciowej, na początku jednak nie 
kuś losu. Wyjątkowo pomyślna dla 
twego życia osobistego będzie druga 
połowa roku. III dekada (10-18.11): Nie 
ma gwarancji dla korzystnych zmian 
życiowych. Niezły okres dla sfery 
uczuciowej. Nie popsuj go konfliktami, 
jakie będzie wywoływać twoje zmę
czenie. Nie uciekaj do “starej miłoścF. 
W pracy bądź ostrożny, twoje decyzje 
mogą być błędnie interpretowane.

0 W  21.02-20.03
I dekada (19-28.11): Czujność 

musisz wykazać tylko do lipca. Z  
decyzjami dotyczącymi spraw oso
bistych poczekaj do lata. W pracy 
wszystko w porządku, musisz 
wziąć jednak dłuższy urlop, aby od
budować swoją energię. Masz dużo 
szczęścia w sprawach finanso
wych. Pamiętaj jednak o swoim 
zdrowiu, przebywaj dużo na powie
trzu, gimnastykuj się. II dekada (1- 
10.111): Pomyślny rok. Możesz po
zwolić sobie na każdą zachciankę. 
W  miłości wiele zależy od ciebie. W  
życiu zawodowym też wszystko 
układa sie po twojej myśli. Czeka 
cię nawet sympatyczny wyjazd 
służbowy. Jeżeli zagrasz na loterii 
lub w ruletkę, możesz znaleźć się 
na liście wygrywających. III dekada 
(11-20.111): Korzystny Uran, Neptun
1 Pluton - czego chcieć więcej? 
Istotne będą dla ciebie miłe chwile 
w gronie rodzinnym. Postaraj się, 
aby były jak najczęstsze. Długo 
oczekiwane zmiany wkrótce nade
jdą i wtedy potrzebne ci będzie ro
dzinne wsparcie. Czeka cię dużo 
ciekawych spotkań.

(opr. kaz)
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