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C H C Ę W YK O R ZYS TA Ć  
K A ŻD Ą  S ZA N S Ę

NOWOROCZNY WYWIAD Z WOJEWODĄ 
DR INŻ JERZYM WAWSZCZAKIEM

- Styczeń jest miesiącem 
wszelkich podsumowań. Czy pan 
również mógłby określić, jaki dla 
pana, a jaki dla województwa był 
miniony rok?

- Dla mnie ten rok był podobny 
do poprzedniego, czyli niezbyt ucią
żliwy jeżeli chodzi o zdrowie cho
ciaż, nie ukrywam, bardzo pracowi
ty. Podobnie jak w poprzednich la
tach miałem możliwość 
uczestniczenia w podróży zagrani
cznej. Także w Stanach Zjednoczo
nych. Dużo to dla mnie znaczyło, 
ponieważ chodziło o promocję wo
jewództwa płockiego na bardzo 
szerokim forum. Trzeba pamiętać, 
że konkurencja z innych woje
wództw była bardzo silna.

Dla województwa był to rok trudny.
Brakowało pieniędzy, chociaż starali
śmy się je raqonalnie wydawać. Nie
mniej było gorzej niż rok wcześniej.
Pierwsza połowa roku, jeśli chodzi o 
kwestie polityczne, charakteryzowała 
się znanymi próbami zmian personal
nych w województwie. Przyznam się 
sczerze, pracy wówczas miałem tak 
dużo, że nie umiem dzisiaj odnieść 
się do tego. W każdym razie nie ode
brałem tego jako czegoś, co by wa
żyło na mojej postawie.

- Proszę zdradzić, co z zapla
nowanych w minionym roku 
przedsięwzięć udało się zrealizo
wać, a czego nie?

- Doszło do skutku porozumie
nie z wojewodą łódzkim i w związku 
z tym podjęcie inwestycji budowy 
gazociągu dla południowej części 
województwa. Jest to inwestycja o 
dużym znaczeniu. Udało się wydać 
sporo pieniędzy, bo ponad dwa ra
zy więcej niż rok wcześniej, na 
wodociągowanie. Udało się sfinali
zować projekt kaskady dolnej Wi

sły. Tworzy to perspektywy nie tylko ne wiele przygotowań. Do najważ- 
dla naszego województwa, ale rów- niejszych zaliczyłbym możliwość 
nież dla wszystkich województw od dysponowania całym funduszem, 
płockiego w dół Wisły. Dla gospo- jaki mamy do w naszej gestii, na 
darki województwa był to rok nie- roboty publiczne i prace interwe- 
najgorszy. Przykładoem niech bę- ncyjne. Bezrobocie, jego wielkość, 
dzie Petrochemia, która wypraco- jest dla mnie problemem nr 1. I w 
wała obroty rzędu 32-33 bilionów zł. zasadzie w tę stronę będę nakiero- 
To sprawiło, że znaleźliśmy się na wywał największą część swojej 
piątym, szóstym miejscu w kraju. energii, zachodów, zabiegów.

Co się nie udało? Nie udało się Drugim obszarem zagadnień, 
w sposób istotny zredukować bez- które chciałbym koniecznie zreali- 
robocia. Nie udało się również zować jest zracjonalizowanie pro- 
znaleźć partnerów dla Fabryki Ma- cesów prywatyzacyjnych. Co przez 
szyn Żniwnych. to rozumiem? Dotarcie osobiste, a

- Jak na gospodarkę wojewó- nie przez urzędników, do wszy- 
dztwa wpłynie rok bieżący? Co stkich przedsiębiorstw, dla których 
mogłoby się dokonać, żeby pana jestem organem założycielskim, 
w pełni satysfakcjonowało? Nie mam zamiaru niczego narzu-

- Chciałbym przede wszystkim cać, natomiast chciałbym przez to
wykorzystać do końca te szanse, działanie podać po prostu rękę. 
wokół których już zostało poczynio- dokończenie na str. 3

WYGRAJ ODKURZACZ!- ]
OD NASTĘPNEGO NUMERU ROZPOCZNIEMY! 

DRUK POJEDYNCZYCH LITER, KTÓRE PO UŁOŻENIU; 
W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI UTWORZĄ HASŁO -! 
NAZWĘ FIRMY, KTÓRA JEDNEMU Z NASZYCH CZY
TELNIKÓW UFUNDUJE NAGRODĘ W POSTACI SO
LIDNEGO ODKURZACZA WARTOŚCI PONAD 3 MLN 
ZŁOTYCH.

KONKURS I JEGO ZASADY SĄ BARDZO PROSTE: 
NALEŻY WYCIĄĆ LITERKI KONKURSOWE, NAKLEIĆ 
UŁOŻONE Z NICH HASŁO NA KARTKĘ POCZTOWĄ I 
PRZYSŁAĆ DO REDAKCJI. ODKURZACZ CZEKA!

BEZ DOBREGO NAUCZYCIELA 
NIE BĘDZIE DOBREJ SZKOŁY

Wizyta wiceminister Anny 
Urbanowicz w Płocku cie
szyła się dużym zaintere

sowaniem. Na spotkanie w Zespole 
Szkół Chemicznych przybyli na
uczyciele ze wszystkich stron woje
wództwa, nawet z tak odległych 
miejscowości jak Łęczyca.

Trwało ono ponad trzy godziny. 
Nie da się zatem przekazać wszy
stkiego co w sali kina Studio miało 
miejsce. Dlatego wybraliśmy dla 
państwa to, co naszym zdaniem by
ło najciekawsze w wypowiedziach 
pani miniśter. Otó niektóre z nich:

- Budżet oświaty został zaplano
wany na 1993 rok w wysokości 41 
bilionów ponad 660 miliardów, z te
go ponad 38 bilionów to są wydatki 
bieżące. W tym się mieszczą płace 
i wszystkie pochodne od płac, 
ponad 2 bln są przeznaczone na 
inwestycje. Całość budżetu jest 
skonstruowana w ten sposób, że 
średnia we wszystkich tych wydat
kach wykazuje wzrost o 20% w po
równaniu z rokiem ubiegłym i nie
stety nie jest to wzrost faktyczny, 
ponieważ zakładany wskaźnik 
wzrostu cen około 40-procentowy i 
zakładany stopień inflacji około 38- 
procentowy już na wstępie pokazu
je, że faktycznie w realnym kształ
cie nie mamy poziomu z roku 1992.

- Myśmy przyjęli taką zasadę, że 
żadna ze szkół do tej pory zakłado
wych, które znikają jakby z zainte
resowań przedsiębiorstwa, nie mo
że upaść. Takich szkół w ubiegłym 
roku przejęliśmy ponad dwieście i 
na ten cel zarezerwowaliśmy pie
niądze, żeby szkoła nie zniknęła

nam z horyzontu.
- Rodzi się pytanie - kto ma od

powiadać za poziom kształcenia? 
Została w tym celu powołana mię
dzyresortowa komisja, w skład któ
rej wchodzi Ministerstwo Edukacji, 
Ministerstwo Pracy oraz resorty 
prowadzące szkoły. Doszliśmy do 
porozumienia w jednej rzeczy. Że 
nie same resorty będą kreowały re
formę programową w szkolnictwie, 
ale będą ją  robić wspólnie z Mini
sterstwem Edukacji.

- My mamy ogromnie przestarzały 
system oświaty, niedopasowany nie 
tylko już do procesu transformacji, 
ale do systemów funkcjonujących w 
krajach rozwiniętych. Reforma wy
maga po pierwsze finansów, a po 
drugie kluczowej, zupełnie innej po
zycji nauczyciela. Bez dobrego na
uczyciela nie będzie po prostu dobrej 
szkoły. Jak się do tego zabrać? Ma
my przyrzeczoną pomoc z banku 
światowego na reformę szkolnictwa 
zawodowego. Każde kuratorium wy
typowało dwie wzorcowe szkoły skła
dające się na sto szkół w całym kraju, 
które będą nie tylko pierwsze wpro
wadzały zmiany w szkolnictwie za
wodowym, ale staną się także bazą, 
pokazującą później drogę, w jaki spo
sób można łagodnie przechodzić z 
dotychczasowego systemu na ten, 
który my widzimy jako pożądany.

- Jeżeli będzie podwyższone pen
sum dydaktyczne to staje się oczywi
stością że tak kształcony nauczyciel 
jak do tej pory nie będzie znajdował 
pracy, ponieważ on jest kształcony 
długo, drogo i nieefektywnie. Pomy
śleliśmy, że w którymś momencie 
trzeba zrobić cięcie. I od któregoś 
momentu zdecydować, kto i o jakim 
wykształceniu, z jakimi preferencjami 
może być po raz pierwszy zatrudnio
ny w oświacie. Założyliśmy sobie 
wstępnie, że to będzie lata 96-98, 
kiedy nowo przyjmowany nauczyciel 
będzie musiał się legitymować przy
gotowaniem z dwóch przedmiotów. 
Nowo przyjmowany nauczyciel w 
szkole podstawowej musi się legity
mować wykształceniem minimum 
wyższym zawodowym, czyli to co już 
uruchomiliśmy w tej chwili, co fun
kcjonuje w kolegiach nauczyciel
skich, nie tylko języków obcych, ale i 
wszystkich innych. A w szkołach 
ponadpodstawowych może to być 
tylko człowiek z wykształceniem wy
ższym.

dokończenie na str. 3

HURTOWNIA CHEMICZNA

“ C H E M IX ”
Płock, ul. Bielska 61 

tel. 62-30-31 wew. 395 
oferuje

FARBY, LAKIERY, KLEJE
Przykładowe ceny:

• emolak 11 - 58.000,- z ł • capon 11 - 32.300,- zł
W cenach zaopatrzeniowych:

Latex 1 kg (bp) - 6.300,- zł 
Emulsja 1 I (bp) -17.200,- zł 

Emalia ft. biała (bp) - 27.200,- zł
SPRZEDAŻ TYLKO HURTOWA

wgodz. 8,00-16,00
soboty handlowe - 8,00 -13,00.

006689
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TPD W KUTNIE DZIĘKUJE
Zarząd Miejski TPD w Kutnie wraz z dziećmi ze 

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego dziękuje 
za naszym pośrednictwem zakładom pracy, instytu
cjom i ludziom “Wielkiego serca” - dzięki którym mogło 
powstać i istnieje Ognisko. Od 5 października 1992 r. 
32 dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych zna
lazło w ośrodku przy ul. Kołłątaja 13 miejsce pomocy w 
nauce, ciekawą rozrywkę i ciepłą rodzinną atmosferę. 
Przygotowują tu posiłki spożywane przez wszystkie 
dzieci i pracują na rzecz ośrodka.

Ognisko odczuwa brak środków finansowych. Tylko 
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w 
Warszawie pokrywa koszty związane z zatrudnieniem 
2 i 1/2 etatu wychowawczego, a Mazowieckie Stowa
rzyszenie ‘Trzeźwość” z Płocka częściowo przekazuje 
dotacje na dożywianie. Zabiegamy o środki na wyposa
żenie obiektu, tak by stanowił on dla dzieci przytulny, 
ciepły kąt. Mamy już meble, inne sprzęty, środki audio
wizualne. Zatrudnieni są pracownicy obsługi, dozorcy, 
sprzątaczka, a dzieci otrzymują gorący posiłek z 
MOPS. Ciepłą atmosferą tchną wszystkie organizowa
ne uroczystości, a było ich już kilka: “Andrzejki”, “Św. 
Mikołaj”, “Wieczór Wigilijny” . Atrakcyjność tych uroczy
stości uświetniły występy dzieci, uroczyste podwieczor
ki i prezenty-niespodzianki.

Dziękujemy za zrozumienie tepedowskich dzia
łań, wsparcie i bezinteresowną pomoc zakładom 
“Miflex”, Spółdzielni Mieszkaniowej “Pionier”, Za
kładowi Energetycznemu, Rejonowi Dróg Publicz
nych, Powszechnej Kasie Oszczędności, Dyrekcji 
Banku Gospodarczego, Dyrekcji Urzędu Telekomu
nikacyjnego w Płocku, Kierownikowi sklepu “We- 
ktra” z ulicy Podrzecznej, panom Andrzejowi Krau- 
zowiczowi, Andrzejowi Włodarczykowi, Michałowi

Kukule, Wojciechowi Dzięgielewskiemu, Gabrielowi 
Grzybowskiemu z kutnowskich sklepów, hurtowni 
“Jurpoi” i hurtowni artykułów spożywczych z Żura- 
wieńca, pani Marii Wituszyńskiej-Daneckiej oraz 
Prezesowi PSS “Społem”. Dziękujemy również kie
rownikom sklepów “Cezar” i “Mira” z ulicy Króle
wskiej. W imieniu dzieci z okazji Nowego 1993 roku 
życzymy IM - wszelakiego dobra, chwil tylko szczę
śliwych i radości codziennych.

Dedykujemy wierszyk ułożony przez tepedowskich 
podopiecznych.

Życzenia nasze są proste, 
dziecięce - więc szczere.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
wiele, bardzo wiele!
Niech ten Nowy Roczek 
w zdrowiu Wam upłynie 
wszędzie gdzie będziecie - 
w pracy, w domu, w kinie, 
fabryce, urzędzie, szkole 
i w szpitalu, 
w każdej porze roku - 
w kwietniu, no i w maju!
Niech Wam żadna troska 
nie zachmurzy czoła!
Niech nikt Wam spokoju zakłócić 
nie zdoła!
Wszystkim zaś życzymy - 
niech kraj nasz rozkwita!
Niech wraz z  nami rośnie 
i  zdrowieje
R z e c z p o s p o l i t a !

MARIA STĘPNIAK
Prezes Zarządu Miejskiego 

TPD w Kutnie

*

Premiera w... przedszkolu
Nieczęsto się zdarza, by przedszkolaki wystawiły sztukę i zapraszały na 

kolejne przedstawienia nawet szkolną publiczność. Przedszkolaki z “15" w 
Płocku przepadają za bajkami i teatrem. Dotychczas oglądały sztuki, po
kazywane przez innych, teraz postanowiły (przy wydatnej pomocy swoich 
nauczycielek) same coś przygotować.

Premiera “Jasia i Małgosi” wg Jana Brzechwy odbyła się 13 stycznia, 
podczas tradycyjnej “choinki”. Święty Mikołaj kiwał głową z uznaniem, 
panie Barbara Kubicka z Kuratorium Oświaty i Sławomira Lewando
wska - przedstawicielka samorządu terytorialnego, również wystawiły wy
sokie noty. W przygotowanie przedstawienia włożono wiele pracy, ale trud 
się opłacił. Mamy uszyły kostiumy. Scenografia była prawdziwie bajkowa 
ze smakowicie wyglądającą piernikową chatką.

“Jasia i Małgosię” obejrzały dotychczas przedszkolaki z “14" i ”8", dzieci 
z SP nr 16 oraz babcie i dziadkowie w dniu swojego święta. Jak powie
działa nam dyrektor przedszkola - Jadwiga Zimoń, nic nie stoi na prze
szkodzie, by pokazać bajkę dzieciom z innych jeszcze placówek.

Na zdjęciu: wspaniali w swoich rolach - Małgosia, Wilk i drwal.
(mab)
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Czy komputer może mówić?
Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w siedzibie Płockiego Uniwer

sytetu Ludowego przy ulicy Bielskiej 57. Dyrekcja tej placówki wystąpiła 
znów z ciekawą inicjatywą uruchamiając nową pracownię do nauki języ
ków obcych, wyposażoną w najnowsze mówiące komputery. Dzięki współ
pracy z Niemieckimi Uniwersytetami Ludowymi dzieci i młodzież mogą 
korzystać z najnowocześniejszych metod w opanowywaniu języka angiel
skiego i niemieckiego. Dyrektor Płockiego Uniwersytetu Ludowego - pan 
TADEUSZ KACZYŃSKI, realizuje w swojej placówce hasło “Przyszłość 
zaczyna się w szkole” i pod nim właśnie wprowadza nowe metody i kierun
ki kształcenia.

Umowa podpisana między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Niemiec
kimi Uniwersytetami Ludowymi doprowadziła do powstania w Płocku najno
wocześniejszego i pierwszego tego typu Laboratorium Komputerowego w 
Polsce. Pracownia ta wyposażona jest w komputery klasy IBM-PC-386SX z 
kolorowymi monitorami. Wmontowane w każdym z nich specjalne karty, będą
ce przetwornikami analogowo-cyfrowymi, umożliwiają nagrywanie i odtwarza
nie dźwięków z jakością Hi-Fi. Komputery te posiadają odpowiednie oprogra
mowanie przystosowane do nauki języków obcych.

Płocki Uniwersytet Ludowy otrzymał również od Niemieckich Uniwersy
tetów Ludowych środki na zakup komputerowego stanowiska składu i 
druku własnych wydawnictw.

Otwarcie nowej pracowni komputerowej miało charakter uroczysty. 
Uświetnili je zaproszeni goście: dyrektor Stowarzyszenia Niemieckich Uni
wersytetów Ludowych - pan Norbert Greger, wicewojewoda Krzysztof 
Szymański, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kurato
rium Oświaty i Wychowania, członkowie Zarządu Mazowieckiego Towarzy
stwa Uniwersytetów Ludowych, przedstawiciele Korpusu Pokoju, nauczy
ciele uczący języków obcych, młodzież szkół podstawowych z Sierakówka 
i z Łącka oraz sympatycy i przyjaciele Uniwersytetu Ludowego. Po części 
oficjalnej zaproszeni goście zapoznali się z nowo otrzymanymi komputera
mi. Kierownik Laboratorium p. mgr Włodzimierz Wojciechowski, oprowa
dzał zainteresowanych i udzielał im wszelkich wyjaśnień.

Komputerowa nauka języków obcych uatrakcyjnia przyswajanie wiedzy 
i wyrabia sprawność językową. Komputer żywo reaguje na każdy błąd, 
zmusza do zastanowienia się i natychmiastowej poprawy tekstu, jest “part
nerem” w procesie uczenia się. Poprzez ćwiczenia na komputerze nabiera 
się wprawy w posługiwaniu się językiem i jest się zmuszonym do samo
dzielnego rozwiązywania zagadnień z bogatego zasobu słownictwa.

Mówiące komputery - to szansa dla uzdolnionych i zainteresowanych, 
którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i dobrze opanować język obcy.

MACIEJ ZOMBIERT

ZChN organizuje pomoc
W pierwszych dniach stycznia w siedzibie kutnowskiego oddziału 

Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego odbyło się spotkanie 
członków ZChN z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, PCK i PKPS. Omówiono na nim wstępne propozycje 
wspólnej działalności w zakresie pomocy dla najuboższych rodzin i 
obywateli miasta.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się W środę 27 stycznia 
br. o godz. 17.30 w siedzibie kutnowskiego MOPS. Zostaną wówczas 
omówione szczegółowo konkretne formy pomocy.
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W “Seniorze” taniej
Coraz większym powodzeniem nior"przy ul.Kobylińskiego 14(w nim kupić towary po cenach o 10% 

cieszy się, otwarty w końcu ubiegłe- “Marynarzu”). Po okazaniu legity- niższych, niż w sąsiednim też PSS- 
go roku, sklep PSS “Społem” -"Se- macji rencisty lub emeryta można w owskim spożywczym. Zastępująca

kierownika, pani Janina Tober po
wiedziała nam, ze największym po
wodzeniem cieszą się artykuły che
miczne np. proszki do prania, ze 
spożywczych - słodycze, w tym 
czekolady a także cytrusy.

Brawo za inicjatywę, ułatwiającą 
życie najsłabszym, wciąż bitym po 
kieszeni emerytom. Na pytanie: Co' 
was skłoniło do otwarcia sklepu z 
minimalnymi narzutami? prezes ds. 
handlu w Zarządzie PSS pani Bar
bara Szmuglewicz odparła: “ Ideą 
spółdzielni jest pomagać słabszym 
- statutowy zapis do tego nas zobo
wiązuje.”

Dodajmy, że w “Seniorze”, czyn
nym codziennie od 8 do 16, jest wy
jątkowo miła obsługa.

(mab)
Fot. Sta isław Bąkiewicz

KBO HIKA POLICYJNA
Nagła śmierć

W jednym z mieszkań przy ul. Bu
czka w Łęczycy zmarł nagle w dniu 14 
stycznia Jan K. Zwłoki zabezpieczono 
w prosektorium.

Przyłapani
Policjanci z KRP w Kutnie zatrzy

mali 16 stycznia w bezpośrednim po
ścigu Roberta P., który skradł Lucynie 
B. torebkę. Ponadto udowodniono mu 
dokonanie dwóch włamań do Mini-ba- 
ru na terenie Kutna.

* * *

Nie udała się także Norbertowi R. i 
Piotrowi B. próba włamania do kiosku 
przemysłowego w Kutnie. W dniu 15 
stycznia zostali zatrzymani oni przez 
policjantów z miejscowej KRP.

Potrącenie
W Maszewie, gm. Stara Biała, kie

rujący 16 stycznia samochodem Polo
nez nieznany sprawca potrącił idącą 
drogą 76-letnią Janinę S., która po
niosła śmierć na miejscu. Sprawca 
zbiegł z miejsca wypadku. Ewentual
nych świadków zdarzenia policja pro
si o kontakt.

Włamanie
W dniu 17 stycznia nieustaleni do

tąd sprawcy dokonali włamania do 
sklepu spożywczo-monopolowego w 
Osinach, gm. Kiernozia, skąd skradli 
alkohol, papierosy i słodycze wartości 
około 250 min złotych na szkodę GS 
Kiernozia. Postępowanie w tej spra
wie prowadzi KP w Żychlinie.

Rozbój
Trzech nieznanych sprawców pobi

ło 16 stycznia w Kaleniu, gm. Szcza
win Andrzeja Ch., a następnie skradło 
mu portfel z pieniędzmi. Działania po
licji doprowadziły do ustalenia spraw
ców, którymi okazali się trzej miesz
kańcy Gostynina: 21-letni Dariusz K., 
21-letni Marek K. oraz 19-letni Da
riusz K. Wszyscy zostali aresztowani.

Skradli i rozbili
W nocy z 16-17 stycznia w Kutnie 

skradziono samochód Łada Samara, 
należący do Juliusza P. Następnego 
dnia w miejscowości Kąty policja za
trzymała dwóch nieletnich sprawców 
tej kradzieży, którzy wskutek nadmier
nej prędkości na łuku drogi uderzyli 
samochodem w drzewo, po czym 
zbiegli. Policjanci zatrzymali ich w 
bezpośrednim pościgu.

Samobójstwo
Desperacką decyzję o odebraniu so

bie życia podjęła 71-letnia Stefania S.

KOMUNIKAT POLICJI
W dniu 8 stycznia 1993 r. około 

godziny 19.00 w miejscowości Sre
brna (gm. Stara Biała) w wypadku 
drogowym śmierć poniósł pieszy 
Ryszard K.

Osoby, które mogą udzielić infor
macji dotyczących tego wypadku, 
bądź były świadkami, proszone są 
o kontakt z Wydziałem Dochodze
niowo-Śledczym KRP w Płocku, ul. 
Słowackiego 4/1 pokój 121, lub 
telefoniczny pod nr 62-20-21 wewn. 
276 lub 210.

Powiesiła się 18 stycznia we własnym 
mieszkaniu w Drobinie.

Śmierć na drodze
W miejscowości Dłużniewo, gm. 

Staroźreby, kierujący 18 stycznia Peu
geotem 68-letni Jan K. nie zachował na
leżytych środków ostrożności i najechał 
na tył przyczepy Liaza. W wyniku wy
padku śmierć na miejscu poniósł pasa
żer Peugeota, 45-letni Ryszard K. 

Znaleziono zwłoki,
W dniu 19 stycznia w Kobiernikach 

znaleziono zwłoki 48-letniego Jana B., a 
w ubikacji Dworca PKP w Żychlinie 
zwłoki 80-letniej kobiety.

Pechowa zabawa 
Tragiczne zdarzenie miało miejsce 

20 stycznia w Łaziskach, gm. Słubice. 
Podczas zabawy dzieci na przydroż
nych drzewach, na jednym z tych drzew 
zawisł 9-letni chłopiec. Poniósł śmierć 
na miejscu.

(kaz )

SPROSTOWANIE
W notatce “Malwersanci”, opubli

kowanej w “Kronice policyjnej” w TP 
nr 1 z dn. 5 stycznia br., wkradła się 
nieścisłość. Jej treść powinna 
brzmieć następująco: “Komenda Re
jonowa Policji w Gostyninie wszczę
ła 22 grudnia ub. roku dochodzenie 
przeciwko Bogusławowi P. z Iłowa i 
Stanisławowi N. z Troszyna Nowe
go. Są oni podejrzani o sfałszowanie 
dokumentacji księgowo-kasowej 
RSP w Troszynie i zagarnięcie około 
100 min zł”.

Zainteresowanych przepraszamy.
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BEZ DOBREGO NAUCZYCIELA 
NIE BĘDZIE DOBREJ SZKOŁY

dokończenie ze str. 1
Wiemy z naszych badań, że rok w granicach 2000 to będzie czas 

kiedy w każdej szkole powinno funkcjonować około 2 nauczycieli in 
formatyków, ale w tej szkole muszą również funkcjonować nauczycie 
le, którzy będą umieli posługiwać się całym sprzętem komputerowynr 
potrzebnym do własnej pracy. Żeby to osiągnąć już dzisiaj uruchomili 
śmy takie kierunki kształcenia, które dadzą nam absolwentów mogą 
cych podjąć pracę w szkole.

Drugą część spotkania wypełniły pytania pracowników oświa 
ty, którymi pani m inister była wprost zasypywana. Oto niektó 
re z nich:

- Jakie stanowisko ministerstwa w sprawie nauczania 
języka rosyjskiego w szkołach podstawowych? Co się stanie 2 
nauczycielami rusycystami, którym brakuje 3-4 lata do emery
tury?

- Problem z gatunku bardziej moralnych. W tej chwili, jak pań
stwo wiecie dobrze, jest wybór języka i jeżeli nie ma zapotrzebowa
nia, to w tym momencie jakby kończy się zapotrzebowanie na na 
uczyciela tego przedmiotu. Jest rzeczą wspólnych uzgodnień m ię
dzy dyrekcją szkoły, a nauczycielem odchodzącym za kilka lat na 
emeryturę, żeby jemu umożliwić nauczanie tego języka do końca 
lat pracy. Natomiast z ca łą  pewnością problem nauczycieli rusycy
stów jest problemem wymagającym już w te j chwili decyzji samego 
nauczyciela, polegającej na uzupełnieniu kwalifikacji. Nie ma takie 
możliwości, aby nakazać naukę tego języka, jeżeli nie ma na tc 
zapotrzebowania.

- Jak wygląda sprawa “trzynastki”?
- Trzynastka została zagwarantowana w środkach płacowych 

będzie wypłacona. Praktycznie do końca ferii szkó ł ponadpodsta
wowych. Ale ja  bym prosiła o pamiętanie o jednej rzeczy. Że my 
wypłacamy i uruchamiamy wszystkie środki w  momencie kiedy do 
nas one spłyną. To nie jest tak, że resort ma na koncie jakieś 
pieniądze i w zależności od nastawienia uruchamia je  albo wtedy, 
albo wtedy. Dla przykładu mogę podać taką  ciekawostkę. Na sier
pień ubiegłego roku myśmy mieli za ległą transzę nieuruchomioną 
przez M inisterstwo Finansów w wysokości 3 bln z p ierwszego pół
rocza. W ięc to nie jest tak, że to  my o wszystkim decydujemy.

- Mam przed sobą broszurę “Nowoczesna szkoła”. Jest w 
niej propozycja zniesienia mianowania i wprowadzenia kontra
któw na czas określony. Czy nie jest to zabranie nam bezpie
czeństwa psychicznego?

- Czy pani sądzi, że każdy nauczyciel funkcjonujący w te j chwili 
ma mieć to poczucie bezpieczeństwa, czy tylko nauczyciel dobry? 
Nowy projekt przewiduje roczny staż pracy, potem 6-7 letni angaż. 
Najlepsi nauczyciele zostaną następnie dyplomowani. Podejrze
wam, że będzie to 40-50% populacji. Oni będą praktycznie “nie do 
ruszenia” .

- Dlaczego ministerstwo do tego czasu nie zapoznało się z 
zarzutami Sejmiku Samorządowego wobec kuratora Andrzeja 
Głowackiego?

- Ja tego nie znam. Sprawy tego typu są w gestii ministra Marcin
kiewicza.

Wiceminister Annie Urbanowicz w spotkaniu z pracownikami oświaty 
województwa płockiego towarzyszyli: posłanka Maria Żółtowska (z lewej) i 
kurator Andrzej Głowacki (z prawej).

Fot. Stanisław Bąkiewicz

Kuratorowi zarzucano również opieszałość w przekazaniu funduszy I  
do szkoół nr 1 i nr 2 w Łęczycy, co było przyczyną braku węgla i w 
konsekwencji awarii centralnego ogrzewania. Oto, jak on sam na za
rzut ten odpowiedział:

- Proszę pana, trzeba zawsze mówić uczciwie. To nie bark węgla 
był przyczyną awarii, tylko niedbalstwo ludzi obsługujących to central
ne ogrzewanie i brak nadzoru nad ich pracą. Z braku węgla jeszcze 
nikomu kaloryfery nie pękły. Natomiast jeśli ktoś nie pali w mróz i nie 
spuści wody, to wtedy one będą pękać. To taki jest powód awarii 
centralnego ogrzewania w tej szkole. A sprawy węgla? Mogło być 
zimno. Trzeba było wystąpić o wcześniejsze rozpoczęcie ferii. Tego 
nie było, a co ciekawe awaria stała się w czasie ferii świątecznych, a 
nie przed. Czyli to brak nadzoru i nieodpowiedzialność personelu. 
Zresztą zwolnienia z pracy doskonale o tym świadczą. Bardzo proszę 
uczciwie przedstawiać sprawę. A węgiel już jest i będzie, i zajęcia się 
odbywają.

Notował T-Maz

Napad w lesie
Do Komisariatu Policji w Ostrowach zgłosił się 20 stycznia mężczy

zna. Poinformował on, że poprzedniego dnia, gdy parkował Kamaza 
na drodze leśniej w miejscowości Perna, gm. Ostrowy, został nagle 
zaatakowany przez dwóch zamaskowanych osobników, którzy podje
chali do niego czarnym samochodem marki Audi lub BMW. Napastni
cy grozili użyciem broni. Następnie przywiązali go do drzewa w lesie i 
odjechali, kradnąc ze sobą Kamaza z ładunkiem papierosów wartości 
600 min złotych. Poszkodowany kierowca noc spędził w lesie, z wię
zów uwolnił się dopiero rano. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy 
widzieli samochody, bądź byli też świadkami zdarzenia. Podajemy 
numer rejestracyjny Kamaza - PWB 2022.

CHCĘ WYKORZYSTAĆ 
KAŻDĄ SZANSĘ

dokończenie ze str. 1
Jeżeli przedsiębiorstwo stwarza 

obiektywną szansę polepszenia 
swojego losu poprzez prywatyzację 
to będę usilnie do niej namawiał. 
Jeżeli nie, to prywatyzacji nie bę
dziemy przeprowadzać tylko dlate
go, że musi być robiona. Ale za
wsze będę chciał do przedsiębior
stwa dotrzeć, spotkać się z ludźmi, 
sprawdzić jak można pomóc. Mamy 
szereg firm konsultingowych. Może 
uda się znaleźć ludzi, którzy nas w 
tym wspomogą. Liczę również na 
powstanie Agencji Rozwoju Regio
nalnego.

- Jak trzeba działać, aby nie 
powtórzyć błędu z koncernem 
Forda? Słyszałem zarzuty, że to 
brak zdecydowania ze strony 
władz miejskich i wojewódzkich 
spowodował umiejscowienie 
montowni Forda w Płońsku.

- Jeśli mam być szczery to po
wiem, że Ford ani z miastem, ani z 
wojewodą nigdy nie rozmawiał. W 
związku z  tym nic żeśmy nie straci
li. Dobrze, że pan zadał to pytanie, 
bo pozwoli to od razu odpowiedzieć 
na zarzuty. Dowiedziałem, że 
przedstawiciele Forda wizytowali 
Fabrykę Maszyn Żniwnych i zakła
dy Polmo, ale dopiero po fakcie. 
Nikt tej wizyty nie analizował, nikt 
nie zapowiadał, nikt nie chciał się 
ze mną widzieć. Z tego co wiem 
prezydent Drętkiewicz również nie 
uczestniczył w żadnych spotka
niach. Dlatego ja tę swojej wfny nie 
widzę. Prawdopodobnie o umiej
scowieniu zakładów Forda w Płoń
sku zdecydowało położenie miasta. 
Pamiętajmy, że Płońsk leży w do
skonałym punkcie, czego nie moż
na powiedzieć o naszym grodzie.

- Stawiane są panu zarzuty, że 
w gazyfikacji województwa wię
kszy nacisk położył pan na jego 
południową część, zapominając 
natomiast o rejonie Sierpca i 
okolic.

- To nie jest tak. Trzeba powie
dzieć, że na północy jest gaz. Ist
nieje tylko problem sfinansowania

rozprowadzenia tego gazu siecią 
średniego ciśnienia. Pojawia się w 
tym miejscu dylemat. Czy zgazyfi
kować całkowicie północną część 
województwa, czy też wyjść od sta
nu zerowego w obydwu częściach? 
Przyjąłem ten drugi wariant, oczy
wiście rozumiejąc cenę jaką przyj
dzie zapłacić. I to nie dlatego, że 
mam jakieś pretensje do Sierpca. 
Jeżeli ja natomiast osiągnę stan ze
rowy to liczę na to, że budżet pań
stwa będzie się miał z roku na rok 
coraz lepiej. Dlatego gdybym teraz 
zgazyfikował północną część woje
wództwa, to południu nie dałbym 
żadnej szansy. Gdybym ten stan 
zerowy już miał, to starałbym się 
równomiernie pomagać i jednej i 
drugiej stronie. Jest inna możliwość 
- instalacja do zgazowania gudro- 
nu. Milion ton, które może być w 
całości zamienione na gaz syntezo
wy. Ma on oczywiście niższą kalo- 
ryczność niż gaz ziemny, ale na 
Śląsku nim palą i nic się złego nie 
dzieje. Jeśli o tym mówię, to w kon
tekście gazyfikacji północnej części 
Mazowsza. Wówczas stanę się 
konkurencyjny w stosunku do nor
malnej gazyfikacji przewodowej. 
Nie wiem, czy konsorcjum, które 
będzie finansowało zakład gazyfi
kacji gudronu, jeśli oczywiście do 
tego dojdzie, mając w perspektywie 
możliwość sprzedaży tego gazu 
klientom nie zainwestuje środków i 
nie zbuduje gazociągu. W końcu je
śli inwestycja zgazowania gudronu 
oceniana jest na 350-520 min dola
rów, to 15 min jest prawdę mówiąc 
tylko odpryskiem od tej kwoty. Tu 
widzę ogromne możliwości.

- Dochodzę do pytania, które 
mam obowiązek postawić. Toczą 
się dyskusje, gdzie najpierw wy
budowany zostanie most: czy w 
Wyszogrodzie, czy w Płocku? Po 
ostatniej katastrofie w Wyszogro
dzie nabrały one szczególnego 
znaczenia, istnieją obawy, że dru
gi most w Płocku w tej sytuacji 
pozostanie w sferze marzeń.

- Całą sytuację, jaka wytworzyła 
się po katastrofie określiłbym nastę
pująco: most w Wyszogrodzie a 
sprawa polska. Zdaję sobie sprawę, 
że na Wiśle musimy zbudować obie 
przeprawy: i w Wyszogrodzie, i w 
Płocku. Jednak Warszawa daje mi 
do zrozumienia, że muszę być uz
brojony w mocne argumenty, żeby 
obronić most w Płocku. Wiem, że w 
Wyszogrodzie ludzie zarzucają mi, 
że działam przeciwko nim i popie
ram Płock. A przecież im się ciężko 
żyje, bo nie mogą obecnie przeje
chać na drugą stronę Wisły. Zgoda, 
ale Wyszogród ma 3,5 tysiąca mie

szkańców. Tutaj natomiast żyję pod 
presją 125 tys., którzy w godzinach 
szczytu czekają na przeprawę 
przez Wisłę ponad godzinę.

Wyobraźmy sobie, żę ów impe
ratyw przeprawy przez Wisłę ma 
miejsce wtedy, gdy ludzie nie chcą 
przejechać , a muszę. A tak się mo
że zdarzyć, gdyż Petrochemia zo
stała zbudowana niestety zbyt bli
sko miasta. W związku z tym fakt 
ewentualnej, ale przecież realnej 
groźby klęski ekologicznej sprawi, 
że w pewnym momencie główne 
drogi mogą zostać zablokowane 
bądź w skutek akcji ratowniczej, 
bądź w skutek okoliczności trud
nych do przewidzenia. Pozostają 
dwie, a w zasadzie trzy drogi: w kie
runku Płońska, w kierunku Warsza
wy i przez dotychczasowy most. 
Zgodnie z rutyną ratowniczą szla
bany opuszcza się w dół i wszystko 
co jest w cysternach zostaje naty
chmiast wywożone. To powoduje, 
że tracimy drogę na Płońsk i na 
Warszawę. Pozostaje jedna jedyna 
- na południe przez most. Pyta- 
nie:ile czasu ten most będzie prze
jezdny - 5 minut czy też 2 minuty? 
To jest pytanie czysto retoryczne. 
Później następuje apokalipsa. I te
go od dwóch i pół roku w żaden 
sposób nie mogę przedstawić kolej
nym rządom. Może dlatego, że zbyt 
krótko słuchają. Mam nadzieję, że 
ten rząd wreszcie zaistnieje dłużej i 
zdąży mnie wysłuchać. Dlatego w 
momencie, kiedy mam do wyboru 
niewątpliwą uciążliwość z powodu 
niedobrego, wąskiego mostu, a wi
zję tej apokalipsy, to w zasadzie 
mogę powiedzieć: ja nie mam żad
nego wyboru. Kierują mną racjonal
ne przesłanki. A co w Wyszogro
dzie? Wydaje mi się, że przy popu
lacji 3500 mieszkańców bardzo 
dobrym rozwiązaniem byłaby prze
prawa promowa.

Zdaję sobie sprawę, dlaczego 
Warszawa tak mocno obecnie ataku
je kwestię nowej przeprawy w Płoc
ku. Generalną Dyrekcję Dróg Publi
cznych w Warszawie utrzymanie mo
stu w Wyszogrodzie kosztuje rocznie 
8 do 9 mld. I stąd wynika ich problem, 
aby wreszcie mieć ten most z głowy. 
Ja się z nimi zgadzam, że most w 
Wyszogrodzie jest niezbędny. Dlate
go podczas wizji lokalnej po katastro
fie umówiłem się wstępnie tak: w mo
mencie kiedy otrzymam przyrzecze
nie uruchomienia środków na 
budowę drugiej przeprawy w Płocku 
uczynię wszystko, aby równolegle 
uruchomić sznsę dla V Wyszogrodu.

- Dziękuję za wywiad.
Rozmawiał Tomasz Szatkowski 

Zdjęcia z archiwum

A b lok w ciąż
Kiedy sprawę budynku przy ul. Mickiewicza 6 w 

Płocku wziął w swoje ręce Urząd Rejonowy, 
wszystko zapowiadało szybkie i szczęśliwe za

kończenie. Blok miał zostać przekazany za symbolicz
ną złotówkę mieszkańcom, jeśli zawiążą spółdzielnię. 
Przypomnę, że 4-piętrowy budynek był własnością 
“Stolbudu” a kiedy firma upadła, to jest od czerwca 
ubiegłego roku nie ma właściciela. Od tego czasu 18 
rodzin składa pieniądze za czynsz w skarpetę.

Nadzieja zabłysła we wrześniu, kiedy to mecenas 
STEFANIA PRZYBYLOWSKA - syndyk mas upadłościo
wych “Stolbudu”, zaproponowała na piśmie nieodpłatne 
przekazanie budynku Urzędowi Rejonowemu, jako przed
stawicielowi Skarbu Państwa. Urząd miał administrować 
obiektem do czasu, aż przejmie go miasto. Wiadomo, że 
w Ministerstwie Budownictwa przygotowywany jest pro
jekt ustawy, zobowiązującej samorządy do przejęcia mie
szkań zakładowych, jeśli przedsiębiorstwa, do których te 
mieszkania należą, zechcą się ich nieodpłatnie pozbyć.

Niestety, 10 grudnia pani syndyk zmieniła zdanie. 
Oświadczyła w odpowiednim piśmie, że w związku z 
decyzją sędziego komisarza, odstępuje od przekazania 
nieodpłatnego, proponuje zaś kupno bloku po preferen
cyjnej cenie.

“Cena wynosiła około 630 min złotych, była to tzw. 
kwota ewidencyjna - wyjaśnia Jadwiga Zonenberg, któ
ra z  ramienia Urzędu Rejonowego zajmowała się tą 
sprawą. Po podzieleniu przez liczbę rodzin wychodziło 
około 35 min za jeden lokal. To nie jest wiele przy 
dzisiejszych cenach mieszkań, tym bardziej, że istniała 
możliwość zaciągnięcia kredytu”.

Lokatorów bloku przy Mickiewicza ten nagły zwrot 
w rozmowach przede wszystkim zaskoczył. Gdy 
już ochłonęli i przedyskutowali spokojnie propo-

bezpański...
zycję - jednomyślnie odmówili.

“Dlaczego? - pani Ewa Zaborowska, jedna z  lokato
rek, mówi otwarcie: - Nie mamy pieniędzy. Kilka rodzin 
może byłoby w stanie podjąć ryzyko i zaciągnąć kre
dyt. Ale pozostali? To są przede wszystkim emeryci, 
renciści i bezrobotni. Ludzie starzy i schorowani, któ
rym ledwie wystarcza do pierwszego. Jeśli wezmą kre
dyt, to jak go spłacą?"

To podstawowa przyczyna. Są jeszcze inne argu
menty przeciw. Przez wszystkie lata “Stolbud” nie inte
resował się budynkiem. Jest on w fatalnym stanie tech
nicznym. Dach wymaga remontu, ściany działowe pę
kają. Są to mieszkania bez wygód - opalane węglem, 
bez ciepłej wody rzecz jasna. Lokatorzy zdają sobie 
sprawę, że nie skończyłoby się na 35 min z odsetkami. 
Ile pochłonie remont - tego nikt nie wie.

Mecenas Przybyłowska tłumaczyła zmianę de
cyzji tym, że “Stolbud” ma nadal 200 wierzycie
li. Nie można oddać budynku bezpłatnie, bo 

może ktoś z wierzycieli zechce go wziąć za niespłaco
ne długi. Skoro mieszkańcy nie chcą go kupić, zostanie 
wystawiony na przetarg. Zapowiedziała też weryfikację 
czynszów począwszy od maja 1992 r.

“Byli tacy solidami, tak się zaangażowali w stworze
nie spółdzielni. Wystarczyło tylko ją  zarejestrować” - 
wzdycha pani Zonenberg.

Cóż, starzy, biedni ludzie. Nie są zainteresowani 
inwestowaniem i nie mają z czego. Niektórzy wprost 
mówią: “Prędzej umrę, niż spłaciłbym te miliony”.

Postanowili czekać. Nie wierzą, żeby przetarg przy
niósł jakąś zmianę. Kto weźmie sobie na głowę taki 
kłopot, taką ruderę? A może nie dopuszczają złych 
myśli do siebie. Czekają na ustawę i na to, że budynek 
weźmie pod opiekę miasto...

MAŁGORZATA BIAŁECKA



Powstrzymać czas...
“Zatrzymać czas jest marzeniem wszystkich. W przyrodzie to niemożli 

we. Tylko artyści potrafią je spełnić. "Tymi słowami otwierała wystawę 
konserwacji dzieł sztuki i malarstwa Ewy i Jacka Waśko pani prezydent 
Włocławka - Urszula Palińska (na zdjęciu). Wraz z przewodniczącym 
Rady Miasta Włocławka * Stefanem Lewandowskim odwiedzili nasze 
miasto 20 stycznia, by uczestniczyć w otwarciu wystawy włocławian w 
Towarzystwie Naukowym Płockim.

Pracownia Konserwacji Zabytków, którą prowadzi artystyczne małżeń
stwo, od 6 lat współpracuje z Biblioteką im. Zielińskich TNP, przywracając 
do świetności starodruki i najcenniejsze z nich - inkunabuły. Dawny blask 
odzyskało dzięki nim około 30 ksiąg , w tym “Cosmographei”, wydana w 
Bazylei w 1553 roku. Niektóre zaprezentowano na wystawie, pokazując 
fotograficznią dokumentację poszczególnych etapów pracy. Jak powie
działa nam Ewa Waśko, jest to żmudny i czasochłonny zabieg, polegający 
na oczyszczeniu zdemontowanych na poszczególne karty stronic .Trwa 
nieraz kilka miesięcy.

Poza konserwacją starodruków pracownia prowadzi konserwację obra
zów olejnych, grafik, pasteli, także map i dokumentów. W dorobku pań
stwa Waśko są cenne obiekty zabytkowe dla kultury polskiej i europejskiej.

W stylowym wnętrzu TNP pięknie prezentuje się malarstwo pani Ewy i 
pana Jacka. Głównie kopie wrażeniowe, przy czym ona celuje w martwej 
naturze i kwiatach, on - w pejzażach. Oprawne w stylowe ramy robią 
faktycznie wrażenie starego malarstwa po konserwacji. Wiele ich prac 
znajduje się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Danii, Wielkiej Brytani i 
Niemczech.

Otwierając wystawę prezes TNP - Jakub Chojnacki wspomniał, że zbiory 
biblioteczne liczą już 13 200 starodruków, w tym 19 kupionych w zeszłym roku 
oraz 92 inkunabuły - “które są jak diamenty w koronie” pośród starodruków. 
Podkreślił też, że kosztem 0,5 miliarda zł zainstalowano klimatyzację w pomie
szczeniach, w których przechowuje się “białe kruki”.

Symboliczną wstęgę przecinał wraz z panią prezydent Włocławka prezy
dent Płocka - Andrzej Drętkiewicz. Wystawa będzie czynna do kwietnia br.

(mab)
Fot. SŁ Bąkiewicz

Ferie w mieście
Absolutnie nic nie wskazuje na to, że tegoroczne ferie zimowe, będą 

takimi nie tylko z nazwy. Prawdopodobnie nie ma co liczyć na opady 
śniegu, czy nawet lekki mróz, a więc na to co dzieciaki lubią najbar

dziej. Trzeba będzie poszukać zupełnie innych sposobów spędzania wol
nego czasu.

A zatem co z wolnym czasem mają zrobić młodzi ludzie, aby nie zmar
nować dwutygodniowej przerwy w lekcjach. Przede wszystkim zaintereso
wać się, jakie formy wypoczynku proponują osiedlowe Domy Kultury albo 
kluby. A oferta w tym roku jest bardzo bogata. W programach są oczywi
ście najróżniejsze konkursy, turnieje, zabawy, planuje się oglądanie filmów 
video oraz wycieczki do ZOO, do lasu, czy na otwarty dzień teatru. Mło
dzieżowy Dom Kultury zaprasza do pracowni archeologicznej, a Dom 
Technika proponuje naukę japońskiej sztuki układania papieru - orygami. 
We wszystkich placówkach będą dyskoteki, zabawy przebierańców oraz 
bale karnawałowe. Chętni mogą zgłaszać się do mini list przebojów i do 
imprez mikrofon dla wszystkich.

Młodzi amatorzy uprawiania sportu powinni zainteresować się propozy
cjami szkół i klubów sportowych. W wielu szkołach będą w tym czasie 
rozstawione stoły do tenisa stołowego, a w niektórych nawet będzie moż
na wejść na salę gimnastyczną.

W Płocku młodzież może odwiedzić salę sportową przy placu Dąbro
wskiego, gdzie zawsze będzie się coś działo, lub Miejskie Centrum Sportu 
przy ul. Sportowej. Co prawda nie ma szans na zorganizowanie lodowiska, 
ale można uprawiać inne dyscypliny.

Młodzi pływacy powinni odwiedzać pływalnię miejską przy ul. Kobyliń
skiego. Kartą wstępu będzie tam legitymacja szkolna, a basen jest czynny 
codziennie w godzinach przedpołudniowych.

I wreszcie stadion przy ul. Łukasiewicza należący do MZRiP. Codzien
nie w godz. 10-14 w tenisa stołowego grać mogą dzieci i młodzież, a w 
godz. 16-18 dorośli. Jeśli temperatura spadnie poniżej 5 st. C będzie 
lodowisko. Ale na to lepiej chyba nie liczyć. Wreszcie 31 stycznia o godz. 
11 odbędą się dla wszystkich chętnych zawody triatlonowe. Przewidziany 
jest bieg po koronie stadionu i strzelanie z wiatrówki.

Wydaje się, że z tej oferty młodzież będzie mogła wybrać coś dla siebie 
i nie będą to nudne ferie, w czasie których jedyną rozrywką będzie tylko 
siedzenie przed telewizorem. /jm /

PRZEJAZDY ULGOWE DLA 
KOMBATANTÓW

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy o uprawnieniach do 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowe
go. Utrzymano w mocy dotychczasowe uprawnienia do 50% ulgi taryfowej przy 
przejazdach PKP i PKS dla kombatantów oraz osób, które podlegały represjom 
wojennym i okresu powojennego, ale tylko emerytom, rencistom i inwalidom 
oraz wdowom (wdowcom) po nich, jeżeli są emerytkami lub rencistkami. Doku
mentom poświadczającym prawo do ulg jest legitymacja lub zaświadczenie o 
uprawnieniach kombatanckich wystawione przez Urząd do Spraw Kombatan
tów i Osób Represjonowanych.

Do końca 1993 roku ważne są również legitymacje kombatanckie i zaświad
czenia wystawione przez były ZBoWiD, były Urząd do Spraw Kombatantów i 
byłe Biuro do Spraw Kombatantów Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

AJ.

DYREKTOR PŁOCKIEJ “WESTY” W ARESZCIE
Na temat ubiegłorocznego, wrześniowego pożaru w 

“Weście” krążyły nawet anegdoty. Stosunkowo młoda 
firma ubezpieczeniowa miała być podobno ubezpieczo
na w PZU. Nie do śmiechu było jednak byłemu jej dyre
ktorowi, Markowi K. i kilku jego pracownikom, gdy do
wiedzieli się o wynikach wstępnych ustaleń, mających 
na celu znalezienie przyczyny pożaru. Ókazało się bo
wiem, że było nią podpalenie.

Z pewnością nikt z zatrudnionych w “Weście” osób 
nie przypuszczał jeszcze wtedy, że w sprawę zostanie 
zamieszany dyrektor, choć stopniowo wyjaśniane okoli
czności, w tym planowana w kilka dni po pożarze kon
trola z centrali z Łodzi, mogła ich w tym przekonaniu 
upewniać. Spłonęły przecież dokumenty. Sprawa czę
ściowo wyjaśniła się, kiedy 23 grudnia ub.r. decyzją 
prokuratora Marek K. został aresztowany.

Do podpalenia przyznali się trzej pracujący na zlecenie 
“Westy” ocnroniarze. “Robota” była prosta. Pod osłoną 
nocy rozlali benzynę w pomieszczeniu z dokumentami, a 
później zapalenie zapałki nie stanowiło już problemu. 
Podpalacze twierdzą, że działali na polecenie dyrektora, a 
za wykonaną usługę zainkasowali 50 milionów złotych. Do 
tego jednak Marek K. się nie przyznaje.

- Były dyrektor “Westy” twierdzi, że sam ją  tworzył, 
przez długi czas była to jego prywatna firma, więc nie 
miał żadnego interesu w tym, aby ją  podpalać - powie
dział nam prok. Marek Lewandowski z Prokuratury 
Rejonowej w Płocku. - Twierdzi, że podpalenie mogło 
być celowym działaniem jego wrogów. Mogli je zaaran
żować pracownicy, których zwolnił w ramach redukcji 
etatów, albo ktoś zawistny o to, że rekomendował na 
swoje miejsce kogoś z zewnątrz. (Marek K. w okresie, 
w którym miało miejsce podpalenie, pracował na wypo
wiedzeniu - przyp. red.).

Ochroniarze przyznali się także do zorganizowania 
drugiego podpalenia, w nocy z 29-30 listopada w Boro- 
wiczkach, tym razem samochodu Ford Escort i garażu 
Janusza R., zastępcy obecnego dyrektora “Westy”, tak
że na zlecenie Marka K., do czego ten ostatni konse
kwentnie się nie przyznaje. Stwierdzili jednak, że w tym 
wypadku oni pośredniczyli między zleceniodawcą a wy-

mekonawcami. Też było ich trzech, ile za to dostali 
wiadomo, faktem jest, że samochód spłonął.

Z prokuratorskich akt śledztwa, a także informacji 
prokuratora prowadzącego wynika, że kondycja finan
sowa “Westy” nie jest najlepsza, choć dysponuje ona 
jeszcze kapitałem, ulokowanym głównie w nieruchomo
ściach. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że spowo
dowane to zostało ciekawymi powiązaniami finansowy
mi, w których ‘Westa” była wierzycielem, bądź poręczy
cielem pożyczek na miliardowe kwoty, udzielanych 
powiązanym z byłym dyrektorem prywatnym firmom, 
lub też kręgowi związanych z nim osób. Jaki cel miały 
te transakcje i komu zwłaszcza miały służyć, można się 
domyślić po fakcie, że pożyczkobiorcami okazały się 
osoby z najbliższego otoczenia Marka K.

Zarząd W esty” uważa, że były dyrektor przekroczył 
swoje uprawnienia. W ubiegłym roku bowiem poręczył 
przy kredycie dla osoby fizycznej na sumę 1 miliarda 
złotych (do tego należy oczywiście doliczyć odsetki), 
zobowiązując W estę” do spłaty kredytu w razie miesię
cznego opóźnienia pożyczkobiorcy z płatnością. Nie 
trzeba tłumaczyć chyba, że na tak doskonałych warun
kach każdy chciałby wziąć kredyt, zwłaszcza, gdy porę
czycielem jest firma ubezpieczeniowa. Zadowolony z 
takiego obrotu sprawy również bank nie uważał za sto
sowne powiadomienia ani płockiego Zarządu W esty” , 
ani łódzkiej centrali o dokonaniu spłaty.

Śledztwo jeszcze trwa i w jego toku prokuratura mo
że trafi na inne ciekawe powiązania. Na wyniki ustaleń 
Marek K. poczeka w areszcie, wykluczony został bo
wiem wniosek jego obrońcy o ustalenie kaucji. Do 
prokuratorskiego zarzutu o nakłanianie do podpalenia 
dojdzie mu prawdopodobnie jeszcze jeden - o niego
spodarności, a polskie prawo przewiduje za pierwszy 
karę pozbawienia wolności od 3-15 lat, za drugi nato
miast od 6 miesięcy do 5 lat.

KATARZYNA ZALEWSKA
Z ostatniej chwili: Sąd Wojewódzki w Płocku, na po

siedzeniu w dniu 21 stycznia, utrzymał w mocy zaskar
żone postanowienie o aresztowaniu Marka K., a także 
wszystkich podejrzanych o podpalenie.

PŁOCKA '  
GIEŁDA

^SAMOCHODOWA
Gdy tylko ustąpiły mrozy na giełdzie 

na Kostrogaju od razu zrobiło się tłocz
niej. W kolejną niedzielę stycznia na 
sprzedaż wystawiono ponad 450 aut. 
Lekko zwyżkowały ceny pojazdów krajo
wych. Było to następstwem podwyżek w 
FSM i FSO.

Coraz bardziej rozwija się przed bra
mą giełdy handel zwierzętami domowy
mi. W płockim “zwierzyńcu" królują prze
de wszystkim psy, od jamnika po ow
czarka kaukaskiego. Ceny 
zróżnicowane, w przedziale 100 tys. 
(kundelek) - kilka milionów (rasowy pies 
z rodowodem).

A oto ceny aut:
Fiat 126p rocznik 93 - 52 min; 92 - od 

42 do 47 min; 91 - od 39 do 41 min; 90 - od 
34 do 38 min; 89 - od 29 do 32 min; 88 - od 
24 do 28 min; 87 - od 22 do 26 min; 86 - od 
17do21 min; 85-od 15 do 16 min; 84-od 
13 do 15 min; 83-od 11 do 13 min.

Polonez rocznik 92 - od 75 do 88 
min; 91 - od 73 do 74 min; 88 - 36 min; 
83 - 25 min; 82 - 20 min.

FSO rocznik 88 - 37 min; 87 - 32 min.
Łada 2107 rocznik 89 - 58 min; 83 - 

26 min, Samara rocznik 91 - 74 min.
Skoda Favorit rocznik 92 - od 79 do 

87 min; 91 - od 80 do 85 min; 90 - 78 min.
Tawria rocznik 91 - 57 min; 90 - 46 min.

! Renault 5 rocznik 82 - 42 min; 9 
rocznik 84 - 57 min; 11 rocznik 84 - 62 
min; 19 rocznik 89-125 min; 21 rocznik 
87 - 88 min; Fuego rocznik 83 - 45 min.

Peugeot 309 rocznik 87 - 93 min.
Citroen AX 11 rocznik 89 - 90 min;

BX 19 rocznik 85 - 62 min; Visa rocznik 
84 - 49 min.

Audi 80 rocznik 83 - 47 min; 100 
rocznik 84 - 80 min.

VW Passat rocznik 89-182 m!n; 88 - 
140 min; 81 - 40 min; Jetta rocznik 81 - 
35 min; Derby rocznik 80 - 27 min.

Ford Orion rocznik 88-100 min; Tem
po rocznik 88-110 min; Sierra rocznik 87 
- 100 min; Fiesta rocznik 83 - 44 min; 
Escort rocznik 91-130 min; 89-118 min. 

Honda Accord rocznik 84 - 55 min. 
BMW 320 rocznik 83 - 38 min.
Opel Kadet rocznik 82 - 45 min; Re

kord rocznik 80 - 37 min; Corsa rocznik 
84-62 min.

Mitsubishi Tredia rocznik 83 - 43 min. 
Hyundai Pony rocznik 91-130 min. 
Nissan Sunny rocznik 86 - 67 min; 

Cherry rocznik 87 - 78 min.
Toyota Carina rocznik 85 - 67 min. 
Pontiac Le Mans rocznik 88-120 min.

— i i (AJt

KURSY WALUT W KANTORACH
STAN NA DZIEŃ 21-01-1993

KANTOR <\ DM F
KUPNO SPRZEDAŻ KUPNO SPRZEDAŻ KUPNO SPRZEDAŻ

“FAX” ul. 
Kolegialna 15700 15900 9600 9750 2750 2900

PKO
ul. Tumska 15650 16000 9500 9650 . — —

“EXCHANGE” 
ul. Królewiecka 15650 15880 9600 9750 2800 2900

“EUROPA” ul. 
Królewiecka 15650 15850 9600 9750 2800 2860

“FULL” ul.
Tysiąclecia 15650 15850 9550 9680 2800 * 2900

OPROCENTOWANIE LOKAT I KREDYTÓW 
W BANKACH PŁOCKICH ( w % )

STAN NA DZIEŃ 21-OM 993
N A Z W A

B A N K U
L O K A T Y  (M IE S IĘ C Z N E ) rachunki

dział.
gosp.

ROR
a

vista kredyty1 3 6 12 24

Bank Gospodarki 
Żywnościowej 20 37 42 47 52 5 6 6 —

Powszechny Bank 
Gospodarczy — 33 38 46 49 6 20 — —

Bydgoski Bank 
Komunalny — — — 50 52 16 12 12 59

Wielkopolski Bank 
Komunalny 16 34 40 46 49 7 20 20 —

PKO B.P. 18 30 34 38 39 6 20 18 —

Bank Płocki 
Spółdzielczy 20 37 43 48 54 8 16 8 55

Bank Rozwoju 
Cukrownictwa 18 37 42 47 8
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BĘDZIE WODA 
JAK W PARYŻU...

Z mgr inż. Tadeuszem Cieślińskim, dyrektorem 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Płoc
ku, rozmawia Małgorzata Białecka.

Jaka jest dziś jakość wody, którą pijemy? Bo smakuje nadal okropnie.
Woda jest badana dwa razy dziennie (w tekście przykładowa analiza) w 

naszym laboratorium i wyniki nie odbiegają od norm Ministra Zdrowia. Z 
tym, że w tej wodzie tak rzekomo dobrej z Borowiczek, jest amoniak. 
Znajduje się go tam kilka razy więcej, niż w wodzie wiślanej, gdzie amo
niak też się pojawia w okresie zimowym. Reakcja amoniaku z chlorem, 
dodawanym do dezynfekcji, daje ten przykry zapach. Poza tym w okre
sach letnich, od maja do września, następuje zakwit wody na Wiśle. Ta 
ilość glonów też powoduje nie najlepszy smak wody.

Zmiana sposobu poboru wody i jej oczyszczania zlikwiduje to?
Nowe ujęcie, które zostanie oddane jeszcze w tym roku całkowicie 

wyeliminuje glony. Poprawa jakości wody będzie odczuwana już w II półro
czu tego roku. Zakończenie prac w przyszłym roku całkowicie wyeliminu
je amoniak. Gorąco zapraszam mieszkańców, każdego, kto tylko ma 
ochotę, do spróbowania tej wody, która popłynie w naszych kranach za 
rok. Produkuje ją  pilotowa stacja uzdatniania wody na Podolszycach. Wy
dajność stacji wynosi 1 m sześcienny na dobę - na spróbowanie wystar
czy. Sam piję stamtąd wodę, nawet nie przegotowaną i zaręczam, że jest 
bardzo smaczna. Zainteresowani Płocczanie proszeni są o kontakt ze 
m ną-te l. 62-34-10.

Zwyciężyła i jest realizowana koncepcja poboru wody z dna Wisły i 
doskonałego jej uzdatnienia. Sposób wypróbowany między innymi w Pary
żu i 70 innych miastach na świecie. Alternatywą była opinia geologów, 
szukających rezerw w studniach głębinowych.

Lansowali ją  geologowie z Urzędu Wojewódzkiego, wskazując źródła 
wody w różnych miejscach wokół Płocka. Na jednym ze spotkań, doc. 
Paczyński powiedział, że należy prowadzić badania przez 10 lat, żeby 
udokumentować zasoby wody. To o wiele za długo, nie możemy tyle czasu 
czekać. Poza tym nie ma pewności, że wyniki badań byłyby pozytywne i 
wody wystarczyłoby dla potrzeb miasta. Dotychczas udokumentowane za
soby wód wgłębnych w rejonie Płocka wynoszą zaledwie 70% zużycia jej 
przez mieszkańców. Zwyciężyła koncepcja ujęcia infiltracyjnego z dna 
Wisły. W pierwszym etapie tj. do czerwca br. pobór wyniesie 20 tys.m.sześc. 
W drugim etapie zwiększy się o kolejne 20 tys.m.sześc. Koszt tej inwestycji 
wyniesie 32 - 34 mld zł, pierwszy etap zamknie się sumą 22 mld zł.

Z tego, co wiem, równocześnie prowadzony będzie program ozonowa
nia wody,,.

Oznaczenia jedn. “Podolszyce” “Podolszyce” Najwyższa
dopuszczalna

zawartość
(nazwa substancji) miary 29.12.92 14.01.93

Barwa ,mg/dm3 10 12 20
Odczyn pH 7.3 7 6-5-8.5
Amoniak mg/dm3 0.02 0.03 0.5
Chlor mg/dm3 0.4-0.6 0.7-1.0 0.2-0.5
Fluor mg/dm3 0.5 - 1.5
Siarczany mg/dm3 115.2 - 200
I. bakt. w 1 ml wody 37 °C 1 10
Wskaźnik coli 100 ml 0 - 0

Zestawienie porównawcze wybranych wyników analizy wody ze zbiornika wody 
czystej “Podolszyce”, uzyskanych w dniach 29.12.1992 i 14.01.1993.

Dokumentacja powinna być za
kończona w marcu a program zre
alizuje firma “Elimp” do końca 
czerwca 1994r. Jest to technologia, 
polegająca na dodaniu do istnieją
cego ciągu uzdatniania wody dwu
krotnej reakcji ozonu technologicz
nego i dobudowaniu filtrów węgla 
aktywnego. Filtry zatrzymają mikro- 
zanieczyszczenia, znajdujące się w 
wodzie po przejściu przez filtry pia
skowe, między innymi węglowodory 
aromatyczne i amoniak.

Jednocześ ni e-trw.ają,.p.ra.ce._nad 
modernizacją .ogz-y.s.z.czalni-śę.ieków 
w Maszewie, która aktualnie oczy
szcza połowę tego, co powinna.

Roboty budowlane zaczęły się w ubiegłym roku i powinny być zakoń
czone w latach 1994-95 zależnie od tego, ile będzie pieniędzy na tą 
inwestycję. Całkowity jej koszt szacowany jest na 40 - 42 mld zł.

Skoro jesteśmy przy oczyszczalni i pieniądzach, byłoby ich znacznie wię
cej. gdybyście przystali na propozycję Tevisan partycypacji w kosztach rozbu- 
dQ.wy-W_zamian-za-Qezy.szczanie także ścieków z tego zakładu,..Grupa..rad:. 
nyęh...zarzuciła-wręcz-WQdoęi.ągQm-Z.bytjTtał.e-zaangażQwanie w. tą sprawę, 
skutkiem czego “Levis” wycofał się i buduje własną oczyszczalnię.

Nieprawda, że zakład nie był zaangażowany. Przedsiębiorstwo Wodo
ciągów przedstawiło warunki, jakim ścieki powinny odpowiadać i doszli
śmy do porozumienia z “Levisem”. Oni mieli zrzucać ścieki o określonych 
ładunkach, a za to przekazać pieniądze na rozbudowę oczyszczalni. Zło
żyli propozycję na piśmie i ja to pismo mam. Umowa obowiązywała do 
czasu przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Po tej kontroli “Levis” zmienił zdanie. Zaczął prowadzić bada
nia nad oczyszczaniem swoich ścieków w wyniku których okazało się, że 
wystarczy zbudować oczyszczalnię biologiczną. Ścieki te nie byłyby więc 
uciążliwe i na naszej oczyszczalni. Skutek tego taki, że na Maszewo nie 
dostaniemy ani złotówki.

W grudniu świętowaliście nie byłe jaki jubileusz -stulecie Wodociągów i 
Kanalizacji. Czy jest jeszcze wykorzystywana w Płocku stuletnia sieć wo
dociągowa?

Już takich starych urządzeń nie ma. Te, które pozostały na Starówce 
mają 60-70 lat i są technicznie dobre, natomiast mają za małe przekroje. 
Kiedyś był jeden zawór czerpalny na piętrze, dziś w każdym mieszkaniu 
jest łazienka. Ale prawdą jest, że gdyby nie było zwiększenia poboru wody, 
to te rurociągi mogłyby leżeć. Stare, dobre żeliwo. Jako ciekawostkę mogę 
podać, że w Gdańsku oglądałem 100-letni rurociąg, którego piłki do cięcia 
metali nie chciały wziąć.Natomiast nowy 20-letni poszedł raz dwa.

Stąd te ciągłe awarie? Mieszkańcy bloku przy Piasta Kołodzieja mają 
regularnie wyłączaną wodę w godzinach rannych, bo co i raz jest awaria.

O przyczyny trzeba by zapytać w tym wypadku Płocką Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Generalnie - pękają rury żeliwne, bo są ruchy ziemi, zmia
ny naprężeń, a te związane są ze zmianami pogody. Największe są wios
ną i jesienią.

Czy można powiedzieć, który okres w 100- letniej historii Wodociągów
był najgorszy?

Mogę powiedzieć jedno. Z opracowania ks. Grzybowskiego, wydanego 
z okazji jubileuszu wynika, że cały czas brakowało pieniędzy na rozbudo
wę wodociągów i cały czas walczono o jakość wody. Od powstania Wodo
ciągów aż do 1991r. I tak, jak nie umiem powiedzieć, który okres był 
najgorszy, wiem jedno - ten, w który weszliśmy obecnie, jest dla przedsię
biorstwa najlepszy.Rada Miasta i Zarząd Miasta zrozumieli, że trzeba raz 
porządnie zainwestować, żeby potem długo był spokój.

Naprawdę, jestem pełen optymizmu. Mamy szansę mieć jedną z najle
pszych wód w Polsce. Piłem wodę w Paryżu, widziałem, co wchodzi na 
stację i co wychodzi. Wierzę, że w Płocku też się uda.

DUŻY MOZĘ WIECEJ...

KTO POKRYJE STRATY?
Do Baru Mlecznego przy ul. Tumskiej włamywacze dostali się przez 

piwnicę. Mieli dużo czasu, kolejno wybijali zamki w pozostałych drzwiach. 
Szafki pełne papierosów i słodyczy zostały opróżnione, z magazynu żyw
nościowego zabrali, co droższe. Zginęły też cztery kuchenki mikrofalowe, 
butle gazowe, bez których istnienie baru w dobie “szybkich posiłków” w 
zasadzie jest niemożliwe. Z rozbitego sejfu skradziono pieniądze. Kiedyś 
zdarzyła się już kradzież kuchenki, w związku z tym zamykano je potem w 
magazynie, sądząc, że tam jest większe zabezpieczenie. Okaizało się 
jednak, że i te zabezpieczenia były nieskuteczne.

Pani Danuta Matysiak w barze pracuje już od 13 lat, od kilku lat jako 
ajentka. Nigdy dotąd - jak twierdzi - nie było takiego włamania. Czasami 
straty z wcześniejszych kradzieży były niewielkie, więc aby nie stracić 
klientów, po wstępnych oględzinach policji otwierano jadłodajnię. Na posił
ki czekało przecież wielu emerytów czy rencistów, mogących właśnie tutaj 
spożyć skromny, jak na ich biedne fundusze, posiłek. Wielu z nich korzy
stało z talonów żywieniowych, wydawanych przez Opiekę Społeczną, jak 
więc można byłoby pozostawić ich bez jedzenia?

- W grę wchodziły też zakłady pracy, które zamawiały zupy - mówi 
Danuta Matysiak. - Nie mogliśmy przecież powiedzieć, że nie wydamy 
zup, bo było włamanie. Pracownicy tych zakładów z pewnością by prote
stowali. To była umowa, która łączyła, wiązała.

Dwukrotnie po kolejnych włamaniach, szefowe Baru Mlecznego otrzy
mywały pisma z PZU o identycznej treści. Wypłacane odszkodowania były 
znikome. *

“PZU odpowiada za szkody wynikłe wskutek kradzieży z włamaniem - 
czytamy w obu pismach - po spełnieniu przez ubezpieczającego warun
ków umożliwiających dokonanie likwidacji szkody i ustalenia wysokości 
odszkodowania. W Pani przypadku brak możliwości ustalenia wysokości 
szkody, nie został sporządzony rachunek strat na podstawie materiałów 
dowodowych. Wobec powyższego brak podstaw do wypłaty odszkodowa
nia. Jednocześnie nadmieniamy, iż sprawcy włamania przyznają się do 
minimalnych ilości skradzionych towarów, wynika to z akt sądowych”.

Rzeczywiście, argument bardzo mocny. Trzeba byłoby chyba zmienić 
nasze prawodawstwo, bo jeśli dla PZU bardziej wiarygodne są zeznania 
złodziei niż poszkodowanego, to coś z tym prawem jest nie tak. Przyczyn 
takiego rozumowania można oczywiście doszukiwać się gdzie indziej, ale 
nawet ta argumentacja nie jest w stanie przekonać regularnie płacących 
ubezpieczeniowe składki.

- Nam pieniędzy nikt nie daje - stwierdził dyrektor PZU, Gabriel Cicho
cki. - Żyjemy tylko ze składek. Otrzymaliśmy niedawno pismo z Okręgowe
go Oddziału PZU w Bydgoszczy, w którym zwrócono nam uwagę na to, że

większość naszych wypłat idzie na odszkodowania za kradzieże. Kiedyś 
kwota ta zamykała się jednym procentem, teraz osiąga aż pięćdziesiąt. A 
w ogólnym rozrachunku wychodzi to 150 procent wartości składki.

Być może z tych właśnie powodów Danuta Matysiak w listopadzie ub.r. 
otrzymała pismo od PZU, wypowiadające jej z dniem 31 grudnia polisę 
ubezpieczeniową, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami ważną 
jeszcze do maja br. “Powyższe podyktowane jest częstą szkodowością - 
taka była argumentacja - oraz niedopełnieniem obowiązków, jakie ciążą na 
ubezpieczających".

- Byłam na rozmowie z dyrektorem PZU - opowiada Pani Danuta. - 
Pytałam o przyczyny tej decyzji. Powiedział, że oni utrzymują się ze skła
dek, a jakaś firma tak ich rozłożyła, że nie są w stanie wypłacać. 16 
grudnia napisałam odwołanie, zaznaczając, że wypowiedzenie umowy 
uważam za bezprawne i lekceważące osobę ubezpieczającego. Nie mo
głam oczywiście wtedy przypuszczać, że nastąpi kolejne włamanie. Po 
wcześniejszych musiałam wywalczyć sobie symboliczne odszkodowanie, 
które absolutnie nie pokryło moich strat. Okazało się, że wierzyli złodzie
jom, a nie mnie.

Wspomniane niedopełnienie obowiązków w opinii PZU wiązało się z nie 
przeprowadzeniem wymaganego po włamaniu remanentu, którego obligo
wana przepisami firma ubezpieczeniowa wymagała. Brak tych protokołów 
mogą z pewnością usprawiedliwić wszyscy klienci Baru Mlecznego. Dla 
nich nieważne są przepisy, a jedynie to, by nie zasnęli z pustym żołąd
kiem.

- Nie moja wina, że się włamują - żali się Danuta Matysiak, - chciała
bym, aby nie było tych włamań. Dlatego też podjęliśmy decyzję o okrato- 
waniu okien. Kiedyś to było nie do pomyślenia, na tego rodzaju poczyna
nia musiała być zgoda urbanisty, tym bardziej, że bar znajduje się na 
Starym Mieście. Zmusiła nas konieczność. Ludzie przychodzą i pytają: 
“Co za więzienie zrobiła pani z tego baru?” Aż przykro patrzeć...

Następnego dnia po ostatnim, największym włamaniu, ludzie jak zwykle 
przychodzili na posiłki. Zmęczeni staruszkowie, liczący się z każdą zło
tówką studenci, odeszli tego dnia z kwitkiem. Oni nie dają słonych napi
wków, chcą zjeść, bo tu jest najtaniej i przede wszystkim smacznie. Na 
średni dzienny utarg, około 2 min złotych, wielu musi się ich przewinąć, 
tym bardziej, że kupują naprawdę tanie dania. Szefowe Baru Mlecznego 
nie wiedzą, co będzie. Radca prawny PZU stwierdził, że zerwanie umowy 
ubezpieczenia nastąpiło zgodnie z prawem, nie będzie więc żadnego 
odszkodowania. Kto więc pokryje straty? Z pewnością nie biedni klienci, 
na pamięć znający drogę do baru...

KATARZYNA ZALEWSKA

Kącik kombatantam i
ORDERY I 

ODZNACZENIA
Dziennik Ustaw Nr 90 z dnia 8 

grudnia 1992 r. w całości poświęco
ny został orderom i odznaczeniom. 
Oto najważniejsze postanowienia z 
ustaw w nim opublikowanych.

Ordery i odznaczenia nadaje 
Prezydent RP z własnej inicjatywy 
lub na wniosek Prezesa Rady Mini
strów, kapituł orderów, ministrów, 
kierowników urzędów centralnych 
oraz wojewodów. Ordery i odzna
czenia wojenne w czasie wojny na
daje w Siłach Zbrojnych z upoważ
nienia Prezydenta Naczelny Do
wódca Sił Zbrojnych.

Najwyższym orderem Rze
czypospolitej Polskiej jest Order Or
ła Białego. Następnym jest Order 
Wojenny Virtuti Militari. 'irzecim w 
hierarchii jest Order Odrodzenia 
Polski, a czwartym Order Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej, nadawa
ny cudzoziemcom i obywatelom 
polskim zamieszkałym za granicą. 
Wszystkie ordery prócz Orderu Or
ła Białego dzielą się na pięć klas.

Odznaczeniami wojennymi są: 
Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi z 
Mieczami (złoty, srebrny brązowy). 
Krzyż Walecznych może być nada
wany tej samej osobie czterokrot
nie, a Krzyż Zasługi z Mieczami w 
każdym stopniu dwukrotnie. Od
znaczeniami są: Krzyż Zasługi (zło
ty, srebrny i brązowy) i może być 
nadawany tej samej osobie dwu
krotnie, Krzyż Zasługi za Dzielność 
(może być nadawany wielokrotnie), 
Medal za Ofiarność i Odwagę - rów
nież wielokrotny, Medal za Długo
letnie Pożycie Małżeńskie (za 50 lat 
w jednym związku małżeńskim).

Odznaczeniami o charakterze 
wojskowym są dotychczas nada
wane za zasługi w latach 1939- 
1945:

1/ Medal Wojska, Medal Morski, 
Medal Lotniczy, Medal Morski Pol
skiej Marynarki Handlowej, ustano
wione dekretem z dnia 3 lipca 1945 
r. przez Prezydenta Rzeczypospoli
tej Polskiej;

2/ Krzyż Kampanii Wrześniowej 
1939 r. ustanowiony dekretem Pre
zydenta RP na Obczyźnie z dnia 1 
września 1984 r^

3/ Krzyż Pamiątkowy Monte 
Cassino, wprowadzony rozkazem 
Naczelnego Wodza z dnia 26 lipca 
1944 r.;

4/ Krzyż Armii Krajowej, wprowa
dzony 1 sierpnia 1966 r. przez Do
wódcę AK;

5/ Krzyż Batalionów Chłopskich, 
wprowadzony 1 wi :eśnia 1989r. 
przez Komendanta Głównego 
BCh.;

6/ Krzyż Narodowego Czynu 
Zbrojnego, wprowadzony zarzą
dzeniem Rady Politycznej NSZ.

Nadawanie odznaczeń wymie
nionych w pkt 1-3 zostało zakoń
czone, a wymienione w pkt 4-6 na
dawane będą do dnia 8 maja 1995 
r.

Z tym dniem uznaje się za za
kończone nadawanie na podstawie 
dotychęzas obowiązujących przepi
sów: Śląskiego Krzyża Powstań
czego, Wielkopolskiego Krzyża Po
wstańczego, Krzyża Partyzanckie
go, “Medalu za Warszawę 
1939-1945", "Medalu za Odrę, Ny
sę, Bałtyk", Medalu “Za udział w 
Wojnie Obronnej 1939", Warsza
wskiego Krzyża Powstańczego, 
Krzyża Oświęcimskiego, Krzyża Bi
twy pod Lenino, Krzyża Czynu Bo
jowego Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie i Krzyża za udział w 
Wojnie 1918-1921.

Prezydent RP może podjąć de
cyzję o pozbawieniu orderów i od
znaczeń w razie stwierdzenia, że 
nadanie orderu lub odznaczenia 
nastąpiło w wyniku wprowadzenia 
w błąd, albo odznaczony dopuścił 
się czynu, wskutek którego stał się 
niegodny orderu lub odznaczenia.

Ustawa zniosła również tytuły 
honorowe ustanowione odrębnymi 
przepisami z tym, że osoby które 
zostały wyróżnione tytułami hono
rowymi, zachowują prawo używa
nia związanych z nimi tytułów.

płk w st.spocz. ANTONI JELEC



“Śluby” z Zaolzia
Po gościnnych występach płockiego Teatru im. Jerzego Sza
niawskiego ze “Snem nocy letniej” w reżyserii MARKA MO- 
KROWIECKIEGO na Zaolziu, przyjechała do Płocka Scena Pol
ska z Czeskiego Cieszyna, przywożąc “Śluby panieńskie”, 
wyreżyserowane przez HALINĘ GRYGLASZEWSKĄ.

Zawodowy teatr polski istnieje w Cieszynie obok Ceskiego Diwadla już 41 lat. 
Jego korzeni należy szukać w amatorskim ruchu teatralnym tamtejszej Polonii. 
Utworzenie sceny polskiej było rezultatem długich starań i wysiłków polskiego spo
łeczeństwa na Zaolziu i jego jedynej wówczas organizacji - Polskiego Związku 
Kulturalno - Oświatowego, ze szczególnym udziałem Władysława Niedoby. Przez 
lata działalności polski teatr skupiał wokół siebie grono entuzjastów, marzycieli, 
usiłując zachować na Zaolziu polską świadomość narodową. Na widowni i na 
scenie gromadziły się, jak w soczewce, poglądy, rozterki i emocje społeczeństwa 
zaolziańskiego.

Rudolf Moliński- kierownik artystyczny Sceny Polskiej powiedział:
- Musimy jako teatr stale potwierdzać swoją wiarygodność, nie tylko artystyczną, 

ale i narodową. To reguluje nasze ambicje repertuarowe, inscenizacyjne i działania 
pozateatralne. Stąd trudno przecenić rolę kierownika literackiego, którego zadaniem 
było i jest tworzenie takiego repertuaru, który wytwarzając więzi emocjonalne, jed
noczyłby widownię. Poprzez śmiech, łzy, intelektualne dysputy. Do realizacji przed
stawień zapraszam więc takich twórców, którzy mogą zafascynować swoim war
sztatem, a jednocześnie rozumieją naszą publiczność. Unikamy banału, choćby 
kusił łatwością realizacji.

Zespół aktorski Sceny Polskiej liczy 16 osób, a tworzą go absolwenci polskich szkół 
dramatycznych, głównie krakowskiej. W sezonie przygotowuje 8 premier i poza stałą 
siedzibą gra w 17 miejscowościach. Występuje często w Czechach i na Słowacji, także 
w Polsce. Ostatnio dla wileńskiej Polonii prezentowali widowisko muzyczne z Tuwima. 
W bieżącym sezonie proponują czeskiej i polskiej publiczności min. “Szklaną menaże
rię” Williamsa, “Turandof Gozziego, Rostworowskiego “Niespodziankę”.

Premiera “Ślubów panieńskich”, które obejrzała na czterech przedstawieniach 
płocka publiczność, zainaugurowała 42 sezon Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie. 
Halina Gryglaszewska - reżyser, nie starała się poprawiać Fredry, ani szokować 
widza. Pozostawiła rzecz całą aktorom, a aktorzy, cóż , starli się dobrze powiedzieć 
tekst, z całym szacunkiem do średniówki Fredrowskiej. Zaistniała trochę Aniela ( 
Halina Kosela), wybronił się Kazimierz Siedlaczek (Radost). Scenografia i kostiumy 
świadczą, iż Scenę dotknął także deficyt budżetowy.

Z doświadczeń gości może należałoby skorzystać w kwestii wprowadzenia w 
naszym teatrze abonamentów.

(I)

Gwiazdo świeć, kolędo leć
Koncert kolęd w sali barokowej Muzeum Mazowieckiego, który odbywał się 

nomen omen 13-go stycznia, nie przyciągnął tłumów. Przeszkodą była i cena 
biletu ( 70 tys.) i odbywający się o tej samej godzinie w teatrze spektakl 

“Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry, przywieziony przez Scenę Polską z Cze
skiego Cieszyna. Ci widzowie, którzy nie byli, powinni żałować, gdyż jak stwierdził 
kompozytor i aranżer całości - Włodzimierz Korcz - nie ma nic radośniejszego i 
optymistyczniejszego, jak polska kolęda, utrzymująca się niezmiennie na liście 
największych hitów. Co do mnie wolę kolędy w ich tradycyjnej melodyce, do tego 
wykonywane przez świetne chóry, a najbardziej wielką Pieśń o Narodzeniu Pańskim 
autorstwa Franciszka Karpińskiego.

* ż f  w  programie wieczornego koncertu
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UIDEO - MUSIC

ERIC CLAPTON - 24 NIGHTS
(reż. Gavin Gaylor 1991)

m

w Muzeum Mazowieckim usłyszeli
śmy kolędy w nowym opracowaniu 
Włodzimierza Korcza oraz pastorałki i 
kantyczki do tekstów Wojciecha Mły
narskiego, Magdy Czapińskiej i Erne
sta Brylla, a także nowego utalen
towanego autora, Wojciecha Kejne. 
Trójce solistów towarzyszył na forte
pianie Włodzimierz Korcz, który rów
nież bardzo dyskretnie prowadził całe 
to kolędowanie. Czasami w dźwięki 
fortepianu i głosy artystów włączały 
się skrzypce pana Wodeckiego. W su
mie miło, nastrojowo. Jeśli ktoś kocha 
dobrą estradę - na pewno nie żałował.

Po koncercie artyści- kolędnicy po
wiedzieli “Tygodnikowi”: 
Włodzimierz Korcz 

- Nie jestem w stanie pracować z 
kimś, do kogo mam stosunek powie
dzmy - letni. Zaprosiłem więc do kolę
dowania zaprzyjaźnione trio. Tego ty  
pu repertuar i z takim posłannictwem 
trudno byłoby śpiewać z ludźmi żrący 
mi się nawzajem, albo takimi, którzy 

mają złe pomysły na swój temat. Alicja Majewska jest główną wykonawczynią 
moich rzeczy. Pisałem też dużo dla Edyty Geppert i Michała Bajora.

Łatwiej powiedzieć, czego obecnie nie robię. Pracuję bardzo dużo. Podobno 
nie opuszcza mnie dobra passa. Przygotowuję musical dla TV i recital Ali Maje
wskiej oraz kilkadziesiąt różnych rzeczy. Jedni mówią o mnie, że mam talent 
pedagogiczny, inni, że narzucam interpretację piosenek. Nie ukrywam, że lubię 
pisać dla określonego wykonawcy. Podjąłem właśnie współpracę z utalentowaną 
wielce Katarzyną Skrzynecką i rosyjską pieśniarką Dżemmą. A w domu? Wspa
niała żona Elżbieta Starostecka, syn Kamil- 21 lat, córka Anna - 10-latka 
Alicja Majewska

- Na razie dużo jeżdżę po Polsce - kolędując, póki czas. Z miasta do miasta. 
Gramy i kameralnie, i w dużych salach koncertowych z towarzyszeniem orkie
stry. Powinnam się w tym roku zmobilizować do nagrania płyty. Cieszę się, że 
pojawił się bardzo dobry autor Wojciech Kejne, którego piosenki włączyłam do 
swojego repertuaru.
Halina Frąckowiak

- Bardzo lubię tę płocką salę. Tu jest tak pięknie... Byłam na recitalu kiedyś z 
Markiem Stefankiewiczem i ogromnie ucieszyłam się, że mogę wystąpić w tym 
samym miejscu. Najważniejsza w tym roku jest niezmiennie moja kontuzja. 
Mam nadzieję, że znajdzie ona swój finał. Zdejmą mi szyny i tak dalej. Od tego 
wszystko zależy. Całe moje życie zawodowe. Mam plany związane z wyborem 
repertuaru, rodzajem muzyki i tekstu. Nie chcę o nich opowiadać, by nie 
zapeszyć. Najważniejsze jest zdrowie.
Zbigniew Wodecki:

- Śpiewam rzeczywiście dużo i chyba za często. Nie zawsze to ode mnie 
zależy, więc przepraszam tych, którzy mnie nie lubią lub nienawidzą. Natomiast 
tych, co mnie lubią, serdecznie pozdrawiam. Jest to bowiem ciężki zawód, i ze 
względów psychologicznych, i fizycznych. Piosenkarz ma prawo być zestreso
wany i ja jestem, choć wyglądam może beztrosko. Czas zająć się pisaniem 
większych form. Może muzyki instrumentalnej? To jest to, czego się uczyłem. 
Śpiewam przy okazji.

Rok 1993 - nieparzysty - może być lepszy. Zaczął się dla mnie fatalnie, bo od 
wypadku. W fatalną śliską środę byłem łaskaw rozbić samochód Halinki Frąo 
kowiak. Nic się poza tym nie stało. Prezydent obiecał, że będzie lepiej. Musi 
dotrzymać słowa.

Co do mnie, chciałbym mieć dla kogo śpiewać i pisać. A to proste. Jeśli 
ludzie będą najedzeni i wypoczęci, chętnie pójdą do teatru lub kina, alb 
filharmonii. Zawsze uważałem, że sztuką jest dla bogatych i najedzonych 
Przekonałem się o tym będąc w świecie. Życzę wszystkim w Nowym roku, b 
byli bogaci i syci. I lubili mnie jeszcze trochę

(lesz)

W 1971 roku Siegel - Schwal! Band, świetny a mało 
znany zespół amerykański z kręgu białego blue
sa, nagrał płytę “Three Pieces for Blues Band and 

)rchestra” przy współudziale San Francisco Symphony 
)rchestra i... przyprawił ogół krytyków o nie lada kontuzję. 
)o to znów za łączenie ognia z wodą? Bo i cóż może mieć 
wspólnego muzyka wywodząca się z zadymionych mu- 
zyńskich spelunek z wyfraczoną elegancją sal filharmoni- 
:znych? Kpiny jakieś czy co? - zapytywano wówczas ze 
dziwieniem.

Czyżby więc “bóg gitary” znalazł się ostatnimi czasy na 
ak dalekim marginesie uwagi słuchaczy i krytyków, że nikt 
lie dostrzegł, iż on i jego muzycy w strojach filharmonicz- 
lych prezentują się cokolwiek dziwacznie? A może ogłu- 
)iona videoc!ipami publika lat dziewięćdziesiątych w ogóle 
lie jest już w stanie rejestrować analogicznych subtelno
ści?

To drugie wydaje się o wiele bardziej prawdopodobne, 
liż pierwsze. Jakkolwiek bowiem Clapton od dawna nie 
lależy do najściślejszego grona superidoli publiczności 
ockowej, z początkiem lat dziewięćdziesiątych 
lajwyraźniej wkroczył w okres niejakiego renesansu sił 
wórczych. Najlepiej świadczy o tym kapitalny album aku- 
;tyczny “Unplugged” - być może najlepszy, jaki w ogóle 
lagrał solo. “24 Nights”, jako propozycja stricte muzyczna 
dość powciągliwie przyjęty przez krytykę, stanowi tu, mimo 
yszystko, nie najgorszy wstęp.

Jednym z zasadniczych atutów filmu jest prezentacja 
boga gitary” w kilku wcieleniach: najpierw z czteroosobo- 
vym zespołem w repertuarze cokolwiek rockowym, 
późnienj z grupą bluesową, jeszcze później z ekipą dzie
więcioosobową w programie bardziej popowym, na koniec 
wreszcie z orkiestrą w trzech tematach bluesowych bądź 
bluesopodobnych. Muzyków towarzyszących ma prze
dnich: z uznanych osobistości współczesnej muzyki popu
larnej wypada odnotować Phila Collinsa na tamburynie 
(wcielenie pierwsze), czarnych gitarzystów Buddy Guya i 
Roberta Craya (naturalnie wcielenie drugie) oraz dawnego 
klawiszowca The Allman Brothers Band - Chucka Leavella 
i charyzmatycznego Raya Coopera, grającego na różnych 
instrumentach perkusyjnych (wcielenie trzecie i czwarte). 
Muzykę zaś proponuje...

Od takiej sobie do znakomitej. Prawda, w “Hard Times” 
z wydanej też w Polsce płyty “Journeyman” (1989) i w “Bell 
Bottom Blues” z szeroko znanego albumu “Layla and Ot- 
her Assorted Love Songs” (1970) orkiestra pałęta się 
gdzieś po aranżacyjnych obrzeżach - i niepewnie, i po 
prostu niepotrzebnie - a klasyczne tematy “Have You Ever 
Loved a Woman” i “Worried Life Blues” w wykonaniu na
szpikowanego gwiazdami zespołu bluesowego brzmią ra
czej poprawnie niż rewelacyjnie. Z drugiej strony “Sunshi-

ne of Your Love”, potraktowany z rozmachem godnym ra
czej lat sześćdziesiątych niż dziewięćdziesiątych, płonie 
prawdziwym rockowym ogniem, u pana w średnim wieku 
trochę niespodziewanym. A w “Old Love” (wclenienie trze
cie) finezja gry zespołowej, konstrukcji solówek i gradacji 
napięć jest doprawdy niepospolita.

Na osobne podkreślenie zasługuje “Edge of Darkness”, 
gdzie precyzyjna logika narracji instrumentalnej wreszcie 
otrzymuje dopełnienie w postaci prawidłowo rozplanowa
nej faktury zespołowo-orkiestralnej, a cały film - mocny, 
sugestywny finał. Potem są już tylko wymiany podzięko
wań między muzykami i naprawdę serdeczne owacje pub
liczności. Wszak zarejestrowane na filmie “24 Nights” kon
certy odbyły się w 1990 i 1991 roku w londyńskiej Royal 
Albert Hall, jednej z ulubionych sal Claptona. To przecież 
tam 26 listopada 1968 roku po raz ostatni wystąpił jego 
najsłynniejszy zespół - The Cream.

ANDRZEJ DOROBEK

I n f o r m a to r
PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY IM. J.SZANIA- 

WSKlEGO, ul. Nowy Rynek 11, tel. 62-60-71: 
29.01, godz. 17 - “Pinokio" - premiera. 30.01, 
godz. 12 - “Pinokio". 31.01, godz. 16 - “Pinokio".

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tumska 2, 
tel 62-44-91: ekspozycje stałe “Secesja", 
"Ikonografia i kultura Płocka", “Wyroby z meta
lu firm warszawskich". Wystawy czasowe 
"Mozart" złożona z 60 plansz przez czytelnię 
austriacką w Poznaniu z okazji 200 rocznicy 
śmierci W A M ozarta  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.

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI, ul. No
wy Rynek 11, tel. 62-89-82: wystawa "Plasty
ka 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 Szełągo- 
wski, Maria Wojnarowska, Szymon Zaremba, 
Tadeusz Zaremba.

KLUB MIĘDZYNARODOWEJ PRASY I 
KSIĄŻKI, pl. Narutowicza 5, tel. 62-46-40: 
czytelnia prasy polskiej i obcojęzycznej czyn
na w godz. 10-18. Wystawa fotograficzna 
członków PTF Andrzeja Szpilkowskiego i Pio
tra Szymanowicza pt. “Prezentacje".

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. 
Tumska 9, tel. 62-28-30: Od 25 stycznia do 5  
lutego w godz. 9-15 ferie dla dzieci. 26.01 - 
zabawa w słowa - rebusy, krzyżówki, ukryte 
wyrazy. Zimowe fantazje - konkurs plastyczny 
o najlepszy pędzel młodych artystów malarzy 
z  MDK. “A nasze miasto przykrył biały śnieg" - 
spacer po Starówce. 27.01 -  "By przyrody 
zgłębić tajemnice" - wycieczka do lasu w So
czewce. 28.01 - “Rozmowy z komputerem". 
Szalone zawody sportowe. “Piosenka jest do
bra na wszystko" - wybieramy przebój ferii. 
29.01 - “Przyjaźń to największy skarb" - różne 
wzorce przyjaźni w lekturze i piosence dzie
cięcej. “Bałwankowy music-box" - mini festiwal 
zimowej piosenki. Zabawy ruchowe w Ogród
ku Jordanowskim. 1.02 - “Bądźmy sprawni i 
zgrabni" - aerobik dla każdego. “Co tam sły
chać w ZOO?" - z wizytą u naszych czworo
nożnych przyjaciół. “Pamiętaj, że masz pa
miętać" - turniej intelektualny. 2.02 -1 0 0  pytań 
dot. dobrego, wychowania. Oglądanie bajki 
“Pinokio" w Teatrze Dramatycznym. 3.02 - wy
cieczka do lasu w Grabinie - rozpoznajemy 
drzewa, krzewy oraz tropy zwierząt. “Leśna 
ścieżka zdrowia". 4.02 - konkurs plastyczny -

malujemy "czym kto chce, to co chce". “Na 
spotkanie ze skarbami naszej przeszłości" - 
zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego i Mazo
wieckiego. Gry i zabawy planszowe. 5.02 - 
wielka zabawa pożegnalna kończąca ferie: 
zabawy, konkursy, mini lista przebojów (paro
die słynnych piosenkarzy), mikrofon dla wszy- 
stkich.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY: 26.01, 
godz. 17 - wieczorek taneczny w Klubie Po
godnej Jesieni. 27.01, godz. 17 - bal gałgania- 
rzy dla dzieci. 28.01, godz. 11 - spotkanie z  
okazji Dnia Babci i Dziadka. 30.01, godz. 10 - 
otwarty turniej szachowy. 31.01, godz. 10 - 
otwarty turniej szachowy.

KLUB OSIEDLA KOCHANOWSKIEGO: 
27.01, godz. 11 - turniej sześciolatków: godz. 
17 - spotkanie muzyczne w Klubie Złotego 
Wieku

DOM TECHNIKA, ul. Wieczorka 41 - “Fe- 
rie'93': 26.01, godz. 12 - zabawy sportowe w  
plenerze. 27.01, godz. 12 - poranek bajkowy: 
konkurs plastyczny. 28.01, godz. 12 - dyskote
ka z konkursami. 29.01, godz. 12 - projekcją 
filmu dla dzieci. 1.02, godz. 12 - nauka japoń
skiej sztuki układania papieru; projekcja bajek 
video. 2.02, godz. 12 - wycieczka do ZOO; 
projekcja filmu przyrodniczego; spotkanie z  
dyrektorem ZOÓ. 3.02, godz. 12 - zabawy 
sportowe w plenerze. 4.02 - Otwarty Dzień 
Teatru. W  programie: zwiedzanie od kulis, 
obejrzenie bajki "Pinokio' oraz spotkanie z  
aktorami.

KINO "PRZEDWIOŚNIE", ul. Tumska 5, 
tel. 62-25-65: 26-31.01. godz. 17.30, 20 - “Ob
cy III" - U S A  26.01-4.02, godz. 11 - “Wojowni
cze żółtwie Ninja" cz. I. 26-31.01, godz. 15.30 
- “W  krainie kangurów" - USA. 1-3.02, godz. 
17.30, 20 - “Frantic" - poi. 4-10.02, godz. 20 - 
"Na fa ir - USA. 4-7.02, godz. 11,17.30 - “Ho- 
ok"-U S A .

KATOLICKIE RADIO PŁOCK, ul. Wieczor
ka 7, 09-402 Płock, skr. pocztowa 172, teł. 
62-36-67: program nadawany jest od ponie
działku do piątku w godz. 6-15, w soboty 14- 
24, niedziele 9-15. 4

TELEFON ZAUFANIA nr 62-82-91 dla lu
dzi 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: dyżury nocne i świąteczne pełni 
apteka przy ul. Kolegialnej 20.

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

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE, pl. marszałka 

J.Piłsudskiego 21, tel. 479-64:
ekspozycja stała “Wnętrza eklektyczne" i 

czasowa “Moda pradziejowa Europy". 2 lutego 
otwarcie wystawy “Krajobrazy Izraela"

MUZEUM BITWY NAD B ZU RA  Park 
Wiosny Ludów, tel. 331-41: prezentuje milita
ria, dokumenty, mundury, zdjęcia i sztandary 
oddziałów Wojska Polskiego. Muzeum czynne

codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10- 
16.

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

KINO "POLONIA”: 25-27.01, godz. 15.30, 
17.30 - “Świat Wayne'a” - USA 1.12.29-31.01, 
godz. 15.30, 17.30 - “Podwodne uderzenie" - 
USA 1.12.

SIERPC
MUZEUM W SI MAZOWIECKIEJ, tel. 75- 

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

W  Ratuszu wystawy: "Sierpeckie wspo
mnienia” - historia miasta z lat 1900-1939 oraz 
“Kurpie Zielone” - prezentacja rzeźby, ubioru i 
tkanin kurpiowskich ze zbiorów Muzeum  
Okręgowego z Łomży oiaz 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. Do 5 lutego akcja “Zima‘93". W  
programie zajęcia rekreacyjno-sportowe 
(ping-pong, kometka) oraz projekcja filmów. 
28.01, godz. 16.30 - choinka TPD (sala wido
wiskowa). 30.01 - dansing (kawiarnia "Kultu
ralna').

BIELSK
GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. 

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

OPORÓW
ZAMEK, tel. 18-22: czynny codzien

nie w godz. 10-1 5.30.
Za zmiany w programie redakcja 

nie ponosi odpowiedzialności.
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TEGO OGNIA NIE MOŻNA BYŁO UGASIĆ

Noc, która zadecydowała o całym ich życiu, Elż
bieta i Tomasz Szczepańscy spędzali u rodzi
ców w Kleniewie. Były przecież święta. Około 1 

w nocy bożonarodzeniowy nastrój przerwany został nie
wiarygodną w pierwszej chwili wiadomością znajomego, 
że płonie ich dom w Smiłowie! Błyskawiczna decyzja, 
samochód i w drogę.

- Już na ostatnim zakręcie zauważyliśmy łunę - opo
wiada Tomasz Szczepański. - Było dużo osób, ale 
ogień tak się już rozprzestrzenił, że nie zdążyliśmy nic 
wynieść z domu. Dwie osoby wykazały się dużą dziel
nością i odwagą, wybijając okno w kuchni i wynosząc 
butlę gazową z kuchnią i stół. Co najważniejsze, o po
żarze my zostaliśmy powiadomieni później niż Straż 
Pożarna, a jednak na miejscu byliśmy pierwsi. Opiesza
łość bardzo kosztowała...

Pogorzelcy mieszkali w domu typu “Mikołajki”, budo
wanym w okresie szumnych haseł: “1000 szkół na 
1000-lecie”. Głównym budulcem tego typu domów było 
drewno i trzcina, a więc materiały wyjątkowo łatwopal
ne. Jedyną ścianą, która ocalała w pożarze, był mur 
oddzielający kuchnię od łazienki. I jeżeli dom z powodu 
rodzaju budulca można nazwać prowizorycznym, to sa
mo można powiedzieć o aluminiowej, bezizolacyjnej in
stalacji elektrycznej, przybijanej bezpośrednio na trzci
nę. Taki dom - jak twierdzi Tomasz Szczepański - był 
więc beczką prochu.

- Strażacy stwierdzili, że przyczyną pożaru było 
zwarcie instalacji elektrycznej - powiedział. - Ci, którzy 
widzieli pożar, mówili, że ognisko ognia znajdowało się 
w dużym pokoju. Nigdy nie było problemów z instalacją 
w tym pomieszczeniu, wydaje mi się to więc podejrza
ne, tym bardziej, że jedynym włączonym do sieci sprzę
tem podczas naszej nieobecności była lodówka.

Tomasz i Elżbieta Szczepańscy stracili wszystko, im 
i ich dwóm córeczkom: 6-letniej Ilonie i 3-letniej Sylwii, 
zostały tylko rzeczy, które mieli na sobie. Strażacy 
twierdzili, że nie da się już nic uratować, ani też ugasić 
ognia. Poza wartością samego domu, do ogólnej sumy 
strat około 200 milionów doliczyć też należy wszystkie

niezbędne do podstawowej egzystencji przeomioty, 
których wymienianie nie jest chyba potrzebne. Czer
wony kur był w tym wypadku wyjątkowo żarłoczny.

Tomasz Szczepański przyszedł do redakcji nie tylko 
po to, aby opowiedzieć o swojej tragedii. Przede wszy
stkim pragnął za naszym pośrednictwem podziękować 
wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach okazali 
jego rodzinie maksimum dobrej woli i swoją ofiarnością 
sprawili, że rozmiar tragedii był mniejszy. Stojący kryty
cznej nocy nad tlącymi się resztkami domu Jerzy Ma- 
szenda, dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowie, za
proponował pogorzelcom mieszkanie zastępcze w 
szkole. Tego mu nigdy nie zapomną.

- U ludzi istnieje coś więcej, niż tylko sumienie - 
powiedział Tomasz Szczepański, - jest dobra wola, 
zrozumienie nieszczęścia i gotowość niesienia pomo
cy. Mieszkańcy Śmiłowa, Dłubie, Dębska i Siemienia 
pokazali, że są takimi właśnie ludźmi. Zorganizowali 
dla nas zbiórkę pieniędzy, artykułów gospodarstwa do
mowego, wszystkich niezbędnych do bieżącej egzy
stencji rzeczy. Pomogła nam rodzina i znajomi rodziny, 
których nawet nie znaliśmy. Dostawaliśmy odzież, koł
dry, zastawę stołową. Poza tym z Opieki Społecznej w 
Bielsku przyjechała pani i ofiarowała pomoc w zakupie 
towarów na kwotę około 3 min, potem jeszcze dostali
śmy 3,5 min gotówką. Wszyscy oni swoją pomocą, a 
przede wszystkim dobrą wolą sprawili, że w naszym 
nieszczęściu nie czuliśmy się osamotnieni. I im właś
nie w imieniu całej mojej rodziny pragnę gorąco po
dziękować. Po wejściu do mieszkania zastępczego nie 
odczuwa się już tak tej tragedii, dary przytłumiły stratę, 
chociaż pewnych rzeczy takich, jak zdjęcia czy pamiąt
ki rodzinne, ńie da się już odtworzyć.

Wszyscy wierzymy, że ludzi gotowych nieść pomoc 
innym jest dużo więcej. Wspólnie z Tomaszem Szcze
pańskim pragniemy jeszcze ostrzec innych użytkowni
ków domków typu “Mikołajki”, aby przede wszystkim I 
sprawdzili sprawność instalacji elektrycznej, no i ubez-1 
pieczyli się przed jakimikolwiek wypadkami losowymi.

KATARZYNA ZALEWSKA I
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NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY... 

NAPRAWIAMY ODKURZACZ c.d.)
Najczęściej występujące zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne sprzętu to: pęk- 

Dlgsis węża ssawnego czy ssawki, jak również ich zatkanie wciągniętym przez 
odkurzacz drobnym przedmiotem typu chusteczka do nosa lub kartka papieru. 
Powodować to będzie osłabienie ciągu i tym samym mniejszą wydajność agregatu 
ssącego. Dodatkowym niebezpieczeństwem, szczególnie przy zatkaniach węża, 
jest mniejsze niż zazwyczaj chłodzenie silnika, co przy jednoczesnym wzroście 
obciążenia skutkuje niejednokrotnie przegrzaniem a nawet spaleniem uzwojeń.

£ tzepełniQnv..kurzem worek pochłaniacza to również zatkanie przepływu powie
trza i tym samym mniejsza wydajność odkurzacza. Tak jak w opisanym na wstępie 
“uszkodzeniu" - w obu przypadkach odkurzacz będzie “ciężko” pracował, nie zbiera- 
jąc nawet drobnych okruchów z dywanu.

AMBITNE PLANY 
‘DZIECI PŁOCKA’

Ta sama od 20 lat szopka towarzyszy noworocznym spotkaniom z 
harcerzamizespołem “Dzieci Płocka”. Rodziców i dziennikarzy wita 
wciąż pełen życia i pomysłów, druh WACŁAW MILKĘ, założyciel ze
społu. Choć pałeczkę dyrygencką przekazał już wiele łat temu druho
wi BOGDANOWI ROGALSKIEMU żyje nadal sprawami zespołu i ani
muje coraz to nowe przedsięwzięcia.

W tym roku

l i l t g  Ę M

'Dzieci Płocka” 
czynnie włączają się w Płocką 
Wiosnę Artystyczną. Wypełnią kon
certami sobotnie popołudnia w am
fiteatrze. Przygotowują się do Dnia 
Historii Płocka, zaplanowanego na 
pierwszy weekend czerwca. Zapro
szenie przyjął Reprezentacyjny Ze
spół Wojska Polskiego, opiekun ar
tystyczny zespołu, podpisano umo
wę z kaskaderami z Kijowa, którzy 
pokażą turniej na miecze. W ze
szłym roku zaprezentowali się na 
Zamku w Golubiu - Dobrzyniu, po
dobno rewelacyjnie. Nie odmówił

pomocy dyrektor Stadniny Ogierów 
w Łącku. Na dziedzińcu zamkowym 
Muzeum Mazowieckiego wystąpią 
z harcerzami aktorzy Teatru Dra
matycznego z “Misterium Płockim”. 
Sztuka Ludwika Morstyna ma swoją 
historię. Napisana przed wojną, miała 
być wystawiona w 1939r, lecz wybu
chła wojna. Dyrektor Marek Mokro- 
wiecki posiada przedwojenny eg
zemplarz sztuki, już nad nim pracuje.

Po życzeniach, ciepłych słowach 
pod adresem gości - poczęstunek. 
Specjalnie na tę okazję pieczony 
bohen chleba podzieliła nasza re-

BgKmęty. nieszczelny worek pochłaniacza pyłów - bardzo groźne uszkodzenie
11 powoduje zasysanie kurzu i drobinek piasku do wnętrza turbin oraz samego silnika 

a w konsekwencji prowadzi do ich zniszczenia. 90% uszkodzonych łożysk prze
dnich wirnika to właśnie skutek niedbałości użytkownika o własny sprzęt. Rozpruty, 
nieszczelny worek należy zawsze wymienić na nowy. No, i nie wystarczy tylko 
wysypać z niego kurzu i śmieci. Należy też dobrze go wytrzepać.

NlS-WOlno prać worka gdyż tkanina, z której jest on wykonany, może zmienić 
swoje właściwości i przepuszczalność pyłów po praniu. Z tych samych powodów nie 
należy odkurzać czyszczonych na “mokro” dywanów, lub zbierać z podłogi mokrych 
śladów naszego ukochanego pieska. Wilgoć zawsze niszczy łożyska!

Pęknięcia, Situgżenia części plastikowych lub ebonitowych, wyłamania kół jezd
nych, zaczepu zamka, pokrywy itp. to przepraszam - z reguły niechlujstwo użytkow
nika. Rzadziej wady materiałowe, jak w przypadku sprężyn sznurozwijaczy.

flozerwanie okrągłego, gumowego amortyzatora i jednocześnie uszczelniacza 
agregatu ssącego w obudowie to około 50% zgłoszonych przypadków “słabego cią
gu”. Podobnie wypadnięcie z obudowy “kolorowej rurki” - wskaźnika podciśnienia.
. Połamanie turbin lub zatarcie łożysk silnika to najtrudniejsze aczkolwiek nie 

niemożliwe do naprawy przez użytkownika uszkodzenia. O sposobie ich usuwania

dakcyjna koleżanka - Lena Szatko
wska, “kultura, oświata i redakcja w 
jednej osobie” - jak zauważył druh 
Milkę. Czerwone wino od przyjaciół 
z Francji smakowało wybornie.

Zespół ma wielu przyjaciół na 
całym świecie. Prawdziwych, bo 
nieczułych na zmiany historyczne, 
które zaszły w naszym kraju. “Dzie
ci Płocka” otrzymują stałe dowody
sympatii z 16 krajów. W minionym ______________  ______ __________
roku koncertowali we Włoszech, |  otrzymałem dotychczas, wszystkim Czytelnikom serdecznie dziękuję. W.W, 
Austrii i Czechosłowacji. 50- osobo- — — — — ———
wa delegacja spotkała się z Papie
żem i wręczyła mu woskową świe- 
cę( pisaliśmy o niej przy okazji wi
zyty Ojca Świętego w Płocku).

Wielu wychowanków liczącego 
już 47 lat zespołu”Dzieci Płocka" 
zasiliło szeregi “Mazowsza”, “Ślą
ska” czy Reprezentacyjnego Ze
społu WP. Aktualnie w “Mazowszu” 
tańczy troje, w “Śląsku” - dwoje, a w 
Zespole WP - sześcioro.Krótki, bar
dzo piękny koncert “Dzieci Płocka” 
obejrzeli uczestnicy noworocznego 
spotkania.

Małgorzata Białecka
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PRAWO DLA KAŻDEGO
ODPRAWA RENTOWA I URLOP

JESTEM PRACOWNIKIEM W PRYWATNEJ FIRMIE. LEKARZ KIERUJE MNIE NA 
RENTĘ CHOROBOWĄ. CHCIAŁBYM WIEDZIEĆ, CZY DOSTANĘ ODPRAWĘ REN
TOWĄ, TAK SAMO JAK PRACOWNICY INNYCH ZAKŁADÓW PRACY? PRZEPRA
COWAŁEM ŁĄCZNIE 23 LATA. JEŻEU MIAŁBYM JĄ OTRZYMAĆ - TO W JAKIEJ 
WYSOKOŚCI? - PYTA STANISŁAW W. Z ŁĘCZYCY. OD PAŹDZIERNIKA JESTEM NA 
ZWOLNIENIU I PRAWDOPODOBNIE BĘDĘ Z NIEGO KORZYSTAŁ DO CZASU ODE
JŚCIA NA RENTĘ. CO Z MOIM URLOPEM W ROKU 1993?

Nie ma ogólnie obowiązujących f  iX B  P irm .f"lL
[ przepisów regulujących zasady wypła
cania odpraw emerytalno-rentowych. 
Wypłacanie ich wiąże się ściśle ze sto
sowanym w danym zakładzie pracy, tak
że prywatnym, systemu wynagradzania. 
O tym, czy przysługuje odprawa z tego 
tytułu i w jakiej wysokości (zasadą jest 
ustalona w zależności od stażu pracy 
wielokrotność miesięcznego wynagro
dzenia danego pracownika) decydują 
obowiązujące w zakładzie pracy przepi
sy płacowe, tj. układy zbiorowe pracy, 
czy zakładowe systemy wynagradzania.

Prywatni pracodawcy również usta
lają we własnym zakresie, stosownie do 
swoich potrzeb i możliwości finanso
wych, formy wynagradzania pracowni
ków oraz inne świadczenia wynikające 
ze stosunku pracy.

Zatem rozwiązania w tym zakresie 
mieszczą się wyłącznie w gestii prywat
nego pracodawcy. Tylko wówczas, gdy 
w firmie, w której jest Pan zatrudniony, 
ustalona jest taka możliwość, zasadne 
jest roszczenie o wypłatę odprawy eme
rytalno-rentowej.

Zdjęcia: Stanisław Bąkiewicz

powstał przed trzema.
No cóż, w gminie niewątpliwe su

kcesy grupy teatralnej skwitowano z 
przekąsem: “Jakiś tam teatrzyk, jakieś dy
plomy”. O to, właśnie o to, ma największy 
żal do Rady, a przede wszystkim do komi
sji kultury pani Elżbieta W imieniu dzieci, 
bo to krzywda dla nich. Tak jak likwidacja 
GOK. Jej zarzucono niekompetencję. 
Śmieszne, czy raczej - żałosne...

Po koncercie w Teatrze rozdzwoniły 
się telefony. Padło wiele propozycji, 
między innymi pani Kwaśniewska i 
pan Tomkiel zaprosili zespół do hali 
sportowej przy pl. Dąbrowskiego.Ale 
locum - to nie wszystko. Poza tym 
“Paulinki” mieszkają niemal w kom
plecie w Białej Starej. A stamtąd je 
wyrzucono...

(mab)

Sprawa urlopu wypoczynkowego 
jest oczywista. Wszyscy pracownicy 
(również zatrudnieni w zakładach pry
watnych) nabywają prawo do kolejnego 
urlopu z dniem 1 stycznia każdego roku 
(pierwszy urlop po roku pracy). Upraw
nień urlopowych nie ogranicza fakt ko
rzystania ze zwolnienia lekarskiego. W 
związku z niemożliwością wykorzysta
nia urlopu w naturze (rozwiązanie umo
wy w związku z przejściem na rentę) 
przysługuje prawo do ekwiwalentu pie
niężnego, który ustala się tak samo jak 
wynagrodzenie za czas urlopu.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 
podlega takiej samej ochronie jak wyna
grodzenie za pracę i przedawnia się z 
upływem trzech lat od chwili, kiedy stał 
się wymagalny. Podstawa prawna: ko
deks pracy. (ik)
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Wiele pań i panów dopiero na przedwiośniu przypomina sobie, że o włosy 
trzeba dbać nie mniej, niż o stroje. Długotrwałych zaniedbań nie można 
zlikwidować natychmiast, ale ten fakt powinien jedynie zachęcić do tego, 

by włosom poświęcić - już od dziś - chociaż chwilę w trakcie codziennej toalety.
Rozdwojone końce włosów po regularnym ich podcinaniu przestaną być utra

pieniem. Dla wzmocnienia włosów warto w ich końce wcierać olejek rycynowy. Po 
kilku godzinach włosy myjemy właściwie dobranym (co wcale nie znaczy - drogim) 
szamponem.

Łupież - sypiący się, suchy i ten tłusty, trzymający się na skórze głowy - można 
usunąć, stosując szampon przeciwłupieżowy. Pomaga też wmasowanie w umytą 
skórę głowy odrobiny soku cytrynowego lub płukanie wodą z sokiem cytrynowym.

Włosy, które się łamią wymagają stosowania właściwych szamponów. Raz 
dziennie skórę głowy przecieramy piynem leczniczym (wizyta u dermatologa powin
na dać odpowiedź na pytanie o przyczyny łojotoku, łupieżu i innych skórnych 
dolegliwości).

Zbyt suche włosy najlepiej - przed umyciem ich żółtkami - wspomóc ciepłym kompre
sem z olejku rycynowego. Zwiększenie w codziennym pożywieniu składników bogatych w 
witaminę A i F na pewno będzie sprzyjało kuracji._______________________ _____

Królewskie życie rodzinne

Rene Descartesa zaprosił na 
obiad pewien bogacz. Obiad był 
smaczny i filozof z wielką przyje
mnością zajadał. Prostacki go
spodarz chciał mu dokuczyć i po
wiedział: - Nie wiedziałem, że 
filozofowie są tacy łakomi. - Mój 
panie - odparł uczony - czy my
ślisz, że natura stworzyła smacz
ne rzeczy tylko dla głupców?

UŚMIECHNIJ

Znany publicysta i satyryk, Ad 
olf Nowaczyński, podczas ban
kietu literackiego wzniósł nastę 
pujący toast na cześć Juliana Tu 
wima:

- Koledzy! Nie ma literatury 
polskiej bez Adama Mickiewicza, 
nie ma Adama Mickiewicza bez 
“Pana Tadeusza”, nie ma “Pana 
Tadeusza” bez Jankiela... Niech 
żyje Tuwim!

Tuwim odpowiedział:
- Koledzy! Nie ma literatury 

polskiej bez Adama Mickiewicza, 
nie ma Adama Mickiewicza bez 
“Pana Tadeusza”, nie ma Jankie
la bez cymbałów... Niech żyje 
Nowaczyński!

* ★ *

(dokończenie)

Niesforna Fergie, kompanka we
sołych birbantek z Dianą, do
igrała się. Jej mąż, książę An

drzej, znany dawniej jako “randy Andy” 
(ostry Andrzejek) w niczym nie przypo
mina pobłażliwego brata.

“Jestem ofiarą intryg dworskich, by
łam ich własnością własnością syste
mu, w którym nie wolno tego, tamtego i 
owego. Muszę odejść” - wyznała prasie 
32-letnia księżna Yorku, Sarah Ferguson 
broniąc się przed zarzutami, że to na nią 
spada odpowiedzialność za nieudane 
małżeństwo z księciem Andrzejem. Ma 
się rozumieć, że reporterzy groszowych 
magazynów wyłażą ze skóry aby znaleźć 
odpowiedź na pytanie, co kryje się za ogło
szoną oficjalnie separacją.

Tuż po ogłoszeniu informacji o śepa- 
racji, Wyatt pośpieszył z nerwowym 
oświadczeniem odżegnując się od 
wszelkich insynuacji. Jego stosunek z 
Sarą jest czysto platoniczny, łączy ich 
wyłącznie przyjaźń.

Wyatt może sobie oświadczać, co 
chce. Nie jest tajemnicą, że w ostatnich 
tygodniach książę chodził wściekły jak 
niepijący Szkot i wpadał w furię na samo 
wspomnienie nazwiska Wyatta.

Gdzie podziała sie ta kochająca para?

Stan jego nerwów przeraził Fergie 
nie na żarty. Spotyka się z mężem wyłą
cznie w obecności świadków. Gdy jest 
sama w domu, zamyka się na wszystkie 
spusty. Te ośmieszające księcia demon
stracje uraziły ponoć do żywego Elżbietę 
II, która doradziła synowej wizytę u psy
chologa i leczenie histerycznych urojeń. 
Królowa ma więcej powodów do irytacji. 
Nie ma bowiem kucharki w Zjednoczo
nym Królestwie, która by nie wiedziała, ile 
kosztuje dogadanie się z “wyrodną” syno

wą co do warunków separacji.
Sara Ferguson liczy, że uda się jej 

skubnąć świekrę, bądź co bądź najbo
gatszą kobietę świata, na trochę grosi- 
wa. Księżna Yorku tonie w długach. Sły
szy się o sumie przekraczającej pół mi
liona dolarów. Dotąd nie miało to 
znaczenia. Kosztowne zachcianki 
ekstrawaganckiej Fergie gwarantował 
majątek rodzinny. Teraz różni żartowni
sie obliczają ile czasu zajmie księżnej 
spłata wierzycieli, jeśli po rozwodzie 
przyjdzie jej wrócić do wyuczonego za
wodu sekretarki.

Na dworze dano już jej do zrozumie
nia, że jeśli ośmieli się “paplać” o współ
życiu z księciem Andrzejem, nici z jej 
roszczeń finansowych. Nie dostanie od 
królowej ani grosza.

Tymczasem Charles Daughton, ad
wokat księżnej Yorku, żąda od Elżbiety 
II spłacenia wszystkich długów Fergie a 
ponadto - wypłacenia jednorazowego 
odszkodowania w wysokości 30 min do
larów, dożywotniej renty w wysokości! 
750 tys. dolarów i połowy majątku Yor
ków na dodatek.

Podobno Buckingham zgodził się na 
przyznanie Sarze praw rodzicielskich do 
dzieci i zachowanie przez nią tytułu 
książęcego, jednak bez przywileju peł
nienia funkcji reprezentacyjnych. W za
mian za obietnicę trzymania buzi na 
kłódkę ma powstać tzw. fundusz alimen
tacyjny dla niej i dzieci w wysokości 10 
min dolarów. Suma, choć znaczna, jest 
jednak śmiechu warta w porównaniu z 
roszczeniami adwokata Daughtona.

Sara jest ostrożna. Ma za dużo do 
stracenia. Wołi rolę ofiary popędliwego 
małżonka i jego bezdusznej rodziny. 
Upiera się przy swoim. Kto jak kto, ale 
właśnie książę Andrzej bezustannie ro
mansował na boku i pozostawiał tygo
dniami samotną z dziećmi, gdy jego okręt 
wypływał w rejs. I komu tu wierzyć?

Być może gdyby książę zszedł na 
ląd i oboje więcej czasu spędzali razem, 
wszystkie nieporozumienia rozpłynęłyby 
się szybko jak ślad statku na morzu. Chy
ba Elżbieta II też na to po cichu liczy. 
Wprawdzie zgodziła się na separację, ale 
nie na rozwód. Pertraktacje rozwodowej 
mogą ciągnąć się latami, a przez ten 
czas, kto wie? A nuż się pogodzą.

Do Chestertona przybyła w od
wiedziny pewna młoda, ale dzi 
waczna nieco dama. Gdy pod 
czas obiadu służący chciał na
pełnić winem jej kieliszek, 
gospodarz powstrzymał go ru
chem ręki:

- Nie, John, nasz gość, o ile 
wiem, nie używa alkoholu.

Młoda kobieta roześmiała się.
- Myli się pan, mister Chester- 

ton, jestem członkinią Ligi Cnoty 
a nie Towarzystwa Abstynentów.

- Ach tak - zawołał pisarz - to 
drobna pomyłka. Wiedziałem tyl
ko, że pani czegoś nie używa.

Kto chce rządzić ludźmi, 
nie powinien gnać ich przed 

so b ą lecz sprawić, 
żeby podążali za nim.

MontesąuleU 
Pierwsze westchnienie miłości, 

to ostatnie westchnienie rozumu
Kornel Makuszyński

CIĘTE

Wyluzuj się!
Większość dorosłych nie potrafi się zdobyć na luz, grę, zaba
wę, choć okazji w życiu codziennym nie brakuje. Jeśli odpo
wiesz na poniższe pytania dowiesz się, czy żyjesz na luzie, czy 
też jesteś ponurakiem.

? KWIATY

Warto wiedzieć, że:
- Cięte kwiaty będą się dłużej 

trzymały, jeśli łodygi kwiatów 
wsuniemy w wydrążone otwory 
świeżego ziemniaka lub ogórka. 
Jest to wypróbowany sposób do 
przewożenia kwiatów na dalsze 
odległości.

- Mały dodatek soli do wody, w 
której stoją kwiaty cięte przedłu
ża ich żywot. Na przykład, róże 
będą dłużej się trzymały, jeśli za
nurzymy końce łodyg na dwie 
minuty we wrzątku lub przypali
my, a potem umieścimy w wazo
nie ze słabym roztworem soli ku
chennej.

- Odświeżymy kwiaty wstawia
jąc je po uprzednim przycięciu na 
chwilę do gorącej wody i nastę
pnie umieszczając w wodzie o 
temperaturze normalnej. W  ten 
sposób najlepiej odświeża się bzy, 
dalie, chryzantemy i cyklameny.
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1. Co najchętniej czytasz?
a/ Komiksy 
b/ Gazety, magazyny 
d  Powieści, biografie 
d/Literaturę fachową

2. Przypuśćmy, że jedziesz do pracy, a na twojej drodze ląduje UFO, z 
którego wysiadają zielone ludziki i podchodzą do ciebie. Co robisz?
a/ Podaję im dłoń i przedstawiam się 5
b/ Postanawiam, że od dziś do śniadania będę pić mocną kawę, gdyż do
brze przebudzeni ludzie nie widują zielonych ludzików 
d  Dzwonię na policję
d/ Dzwonię do Partii Zielonych, że mają nowych członków

3. Gdybyś miał wybór czym najchętniej byś się poruszał?
a/ Piechotą lub rowerem 
bJ Autobusem, pociągiem lub samochodem 
d  Samolotem lub helikopterem 
d/ Rakietą

4. Jak się zachowujesz przy pokerze?
a/ Jak przy skacie 
b/ Zawsze mam pokerową twarz 
d  Cieszę się, kiedy dostanę dobrą kartę 
d/ Nie umiem grać w pokera

5. Przypuśćmy, że wygrałeś w teletomboli czterotygodniowy pobyt 
na owczej farmie w Patagonii. Czego się uczysz przed wyjazdem?
a/Niczego 10
b/ Języka patagońskiego 0
c/Strzycowce 10
d/ Jazdy konnej 5

6. Jak długo jesteś już ze swym(swą) partnerem (partnerką)?
1/ Jeszcze go Gej) szukam 5
b/ Mniej niż miesiąc 0
d  Więcej niż cztery tygodnie 10
d/ Właśnie się rozstaliśmy 5

7. Jaki film z klasycznego repertuaru najbardziej ci się podoba?
a/ Krzyżacy 5
b/ Przeminęło z wiatrem 5
d  Casablanca 10
d/ Żaden ^

8. Wyobraź sobie, że jesteś na pokładzie statku turystycznego odbywają
cego rejs po Morzu Karaibskim i widzisz jak dziesięć starych Francuzek 
usiłuje wyrzucić za burtę kucharzą ponieważ przesolił deser. Co robisz?
a/ Patrzę z zainteresowaniem 5
b/ Szukam w moich “Rozmówkach francuskich" zwrotu: "Deser bardzo mi 
smakował. Nie uważam aby był przesolony moje panie!” 0
d  Pomagam Francuzkom 10
d/ Alarmuję kapitana 0

WYNIKI
60 i więcej punktów:
Żyjesz na luzie. Luz to twój styl. Tak trzymać!
35 do 55 punktów:
Jesteś trochę zbyt niecierpliwy i często tracisz luz. Musisz potrenować. 

Najlepiej przy ruletce. Przegraj z uśmiechem parę milionów, 
do 30 punktów:
Jesteś poważnie dotknięty Zespołem Braku Luzu. Ale nie trać nadziei. 

To nie jest nieuleczalne. Po paru latach naśladowania tych, którzy są na 
luzie, zaczniesz z tego wychodzić.-

A mię
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WSPANIAŁA MUZYKA 
Z DALEKIEJ KARELII
Staraniem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego i 

Płockiej Orkiestry Kameralnej w sali widowiskowej Teatru Dramaty
cznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku wystąpiła 8 stycznia 

br. Wielka Orkiestra Symfoniczna z Karelii. .
Siedemdziesięcioosobowy zespół muzyków, obchodzący ostatnio 70- 

lecie istnienia orkiestry, przybył do Polski w ramach wymiany kulturalnej 
między dwoma zaprzyjaźnionymi miastami: Ciechanowem i Pietrozawod- 
kiem - stolicą Karelii. Przebywał na Mazowszu w dniach od 4 do 11 
stycznia br. i trzykrotnie wystąpił przed polską publicznością - w Płocku, 
Ciechanowie i Warszawie.

Prowadząca koncert Hanna Witt-Pasztowa przedstawiła płockim me
lomanom orkiestrę i jej dyrygenta Olega Sołdatowa. Koncert rozpoczął się 
utworem jednego z najwybitniejszych kompozytorów fińskich Jana Sibeliu- 
sa "Karelia”. Następnie usłyszeliśmy dwa fragmenty suity z narodowego 
eposu “Kalewala” - “Północ” oraz “Polowanie na złotego renifera”, skompo
nowane przez V.Raitio.

Na koncercie nie zabrakło muzyki Straussów: Richarda (kompozytora i 
dyrygenta niemieckiego) suita walców z opery “Kawaler srebrnej róży" 
oraz Johanna - syna (kompozytora austriackiego) słynne walce: “Odgłosy 
wiosny” i “Nad pięknym modrym Dunajem”.

Po przerwie zgodnie z programem powinniśmy usłyszeć muzykę z 
baletu “Dziadek do orzechów”, co miało być atrakcją wieczoru, ale kompo
zycji Piotra Czajkowskiego nie było. Zadecydował brak harfy - instrumen
tu, który miał być wypożyczony na ten koncert.

Zamiast muzyki Czajkowskiego usłyszeliśmy dwie wspaniałe kompozy
cje: Antonina Dvorzaka ‘Taniec słowiański” i Johannesa Brahmsa “Taniec 
węgierski” - zagrane czysto, niezwykle żywo, wprost brawurowo.

Koncert kończył “Marsz Radetzkiego” a na bis “Polka” J.Straussa. 
Publiczność uczestnicząca w koncercie od pierwszych taktów muzyki 

dostrzegła kunszt Wielkiej Orkiestry Symfonicznej z Karelii. Każdy wyko
nywany utwór nagradzany był długimi brawami, a całość koncertu zakoń
czono owacją na stojąco i głośnymi okrzykami bis, bis. Widownia wypeł
niająca 3/4 sali to autentyczni melomani, którzy zapłacili za bilet 60.000 zł. 
Byli także reprezentanci środowiska kulturalnego, którzy po koncercie za
pytani o wrażenia z uznaniem mówili o umiejętnościach artystów. Muzycy 
Płockiej Orkiestry Kameralnej wyrażali żal, że w Płocku nie ma tak wspa
niałej orkiestry...

To prawda. Dobra orkiestra jest instytucją nie tylko potrzebną, ale wręcz 
w ambitnym środowisku konieczną, uzupełnia całokształt rozwoju kultury. 
Istnienie orkiestry to fakt kulturowy świadczący o zaangażowaniu władz 
administracyjnych miasta i województwa, którym rozwój kultury nie jest 
obojętny.

Należy więc życzyć Płockiej Orkiestrze Kameralnej aby miała warunki 
rozwoju, aby z czasem, licząc na wielki akt rozumu i serca tych, którzy 
nawą tego miasta i województwa kierują, stała się Płocką Wielką Orkiestrą 
Symfoniczną.

Z wypowiedzi dyrygenta Wielkiej Orkiestry Symfonicznej z Karelii - 
Olega Sołdatowa dowiedziałam się, że jest ona dotowana przez państwo i 
mimo wielkich zmian w byłym ZSRR nic się u nich w tych sprawach nie

E R 0 S W
KMSYCE

EROTYKA, MIŁOŚĆ, KOBIETA I PIĘKNO JEJ CIAŁA BYŁY I SĄ TEMA
TAMI, PRZEWIJAJĄCYMI SIĘ W LITERATURZE OD CZASÓW NAJ
DAWNIEJSZYCH. DZIŚ ZALEWAJĄ NAS KSIĄŻKI I PUBLIKACJE Z 
TEGO GATUNKU, KTÓRE TRUDNO NAZWAĆ - W SENSIE LITERAC
KIM - NAWET PRZECIĘTNYMI. SEKS, PRZEWAŻNIE W WYDANIU 
WULGARNYM, PORNOGRAFICZNYM, WYPIERA TWÓRCZOŚĆ UKA
ZUJĄCĄ PIĘKNO UCZUĆ I STOSUNKÓW ŁĄCZĄCYCH KOBIETĘ I 
MĘŻCZYZNĘ. FRAGMENTAMI Z TWÓRCZOŚCI NAJWIĘKSZYCH PI
SARZY POLSKICH I OBCYCH PRAGNIEMY UZMYSŁOWIĆ Cl CZY
TELNIKU, ŻE PEŁNIĘ SATYSFAKCJI BĘDZIESZ MIAŁ CZYTAJĄC 
KLASYKĘ. PRZEKONASZ SIĘ, JAK PIĘKNYM JĘZYKIEM MOŻNA WY
RAZIĆ SWOJE UCZUCIA I EMOCJE. ILUSTRACJĄ TEGO CYKLU BĘ
DĄ ARTYSTYCZNE AKTY Z ALBUMU WYSTAWY “WENUS POLSKA”.

ABEB
Późno w nocy Ramzes znalazł się w 

swym pałacu, i tu powiedziała mu służ
ba, że zmieniono mu pokój sypialny.

- Dlaczegóż to?
- Bo w tamtej sypialni widziano ja

dowitego węża, który skrył się tak, że 
nie można go znaleźć.

W skrzydle sąsiadującym z domem 
monarchy znajdowała się nowa sy
pialnia. Był to czworoboczny pokój 
otoczony kolumnami. Miał albastrowe 
ściany pokryte malowaną 
płaskorzeźbą wyobrażającą u dołu - 
rośliny w wazonach, wyżej - girlandy z 
liści oliwkowych i laurowych.

Prawie na środku stało wielkie łoże 
wykładane hebanem, kością słoniową 
i złotem. Pokój oświetlały dwie wonne 
pochodnie, pod kolumnadą znajdo
wały się stoliki z winem, jadłem i wień
cami z róż.

W suficie był wielki otwór czworo
boczny zasłonięty płótnem.

Książę wykąpał się i legł na mięk
kim posłaniu, jego służbą odeszła do 
dalszych komnat. Pochodnie zaczęły 
przygasać, po sypialni wionął chłodny 
wiatr nasycony wonią kwiatów. Jed
nocześnie w górze odezwała się cicha 
muzyka arf.

Ramzes podniósł głowę. Płócienny 
dach pokoju usunął się i przez otwór 
w suficie widać było konstelację Lwa, 
a w niej jasną gwiazdę Regulusa. Mu
zyka arf wzmogła się.

- Czy bogowie wybierają się do mnie

w odwiedziny?... - pomyślał z uśmie
chem Ramzes.

W otworze sufitu błysnęła szeroka 
smuga światła; było ono mocne, lecz 
łagodne. W chwilę później ukazała się 
w górze lektyka w formie złotej łodzi, 
niosącej altankę z kwiatów; słupy były 
okręcone girlandami z róż, dach z fioł
ków i lotosów.

Na sznurach spowitych zielonością 
złota łódź bez szmeru opuściła się do 
sypialnej komnaty. Stanęła na podło
dze, a spod kwiatów wyszła niepo
spolitej piękności naga kobieta. Ciało 
jej miało ton białego marmuru; od bur
sztynowej fali włosów płynęła woń 
upajająca.

Kobieta wysiadłszy ze swej napowie
trznej lektyki uklękła przed księciem.

- Jesteś córką Sofry?... - spytał jej* 
następca.

- Prawdę mówisz, panie...
- 1 mimo to przyszłaś do mnie!
- Błagać cię, ażebyś przebaczył 

memu ojcu... Nieszczęśliwy oni... od 
południa leje łzy i tarza się w popiele.

- A gdybym mu nie przebaczył, ode- 
szłabyś?

- Nie... - cicho szepnęła.
Ramzes przyciągnął ją  do siebie i

namiętnie pocałował. Oczy płonęły mu.
- Dlatego przebaczę mu - rzekł.
- O jakiś ty dobry!... - zawołała tuląc 

się do księcia, a potem dodała z przy- 
mileniem:

- Każesz wynagrodzić szkody, które 
wyrządził mu ten szalony robotnik?

- Każę...
- 1 mnie weźmiesz do swojego domu...

zmieniło. Zapytany o frekwencję na koncertach odpowiedział: “nas ludzie 
lubią i chętnie przychodzą posłuchać”. Niekorzystnie wypowiedział się o 
akustyce sali teatru, w której odbywał się koncert, ale był zadowolony, że 
na scenie zmieścił się - choć z trudem cały zespół. Żegnając się wyrażał 
słowa podziękowania za gorące i życzliwe przyjęcie. Z radością przekazał 
czytelnikom Tygodnika Płockiego” serdeczne życzenia, składając na moje 
ręce swój autograf.

IRENA TROJANEK-GAGO
wiceprezes Płockiego Towarzystwa Muzycznego 

im. Wacława Lachmana

NAGRODY ZA ROZWIĄZANIE 
KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ BBK

W dniu 19 stycznia 1993r. odbyło się 
losowanie nagród za prawidłowe rozwiąza
nie krzyżówki świątecznej, której sponso
rem był Bydgoski Bank Komunalny Oddział 
Płock. Spośród 428 kart dyrektor Oddziału 
mgr Jerzy Obszyński (na zdjęciu) wspól
nie z redaktorem naczelnym Tygodnika 
Płockiego” - Ewą Jasińską wylosowali na
stępujące nagrody:

1/ serwis obiadowy na 12 osób - TO
MASZ KAMIŃSKI, zam. w Płocku przy ul. 
Sienkiewicza; 2/ zegar ścienny - IRENEUSZ 
KACPROWICZ, zam. 09-214 Mochowo; 3/ 
zegar ścienny - TERESA BARTOSIAK, 
zam. w Płocku, ul. Mickiewicza; 4/ kalkulator 
- MONIKA CIEŚLA, zam. 99-300 Kutno ul. 
Olimpijska; 5/ kalkulator - BOGUMIŁA BIE
NIEK, zam,. Wionczemin, 09-532 Juliszew 

Prawidłowe rozwiązanie hasła krzyżówki 
brzmiało: “Jeżeli bon rentierski to tylko w BBK”.

Gratulujemy wszystkim Czytelnikom, 
którzy mieli szczęście w losowaniu i prosi

my o osobisty odbiór nagród w naszej redakcji - Płock, Stary Rynek 27 - codziennie 
(z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach 8,00 -16,00._______ fot. St. Bąkiewicz

BOLESŁAW PRUS

F A R A O N
Ramzes popatrzył na nią.
- Wezmę cię, bo jesteś piękna.
- Doprawdy?... - odparła obejmując 

go za szyję. - Przypatrz mi się lepiej... 
Między pięknymi Egiptu zajmuję do
piero czwarte miejsce.

nie wiesz i o trzeciej w Anu...
- Czy i ona należy do mego do

mu?...
- Niewdzięczniku!... - zawołała ude

rzając go kwiatem lotosu. - Gotów je
steś za miesiąc o mnie powiedzieć to

- Cóż to znaczy?
- W Memfis, czy koło Memfis, miesz

ka twoja najpierwsza... na szczęście tyl
ko Żydówka!... W Sochem jest druga..

- Nic o tym nie wiem - wtrącił książę.
- O, ty gołąbku!... Więc zapewne

samo... Ale ja nie dam zrobić sobie 
krzywdy...

- Jak i twój ojciec.
- Jeszcześ mu nie zapomniał?... 

Pamiętaj, że odejdę...
- Zostań już... zostań!...

S KRONIKA 
OBYCZAJÓW

f l  Spojrzał, dodał mi odwagi, a ja 
szczęśliwa połknęłam gwiazdę - 
mogłaby zawołać słowami poezji 
pani R., gdyby nie to, że ów super
man potrąciwszy ją  w drzwiach 
“supermarketu" pbmiennym ob
rzucił spojrzeniem i przy okazji... 
skradł portmonetkę. Z  niewielką co 
prawda zawartością, lecz przezna
czoną na prezent dla nudnego mę
ża. Pani R. przysięgła, że juz nigdy 
nie da się nabrać męskim oczom, 
a własny mąż wydał jej się odtąd 
bardziej interesujący.

■  Wiesława D. widziano ostatnio w 
autobusie numer dwadzieścia, co 
jest ewenementem. Znany płocki 
fotograf wybrał ten środek lokomo
cji, bowiem ukradziono mu już pią
ty - ulubiony przez pana Wiesława 
środek lokomicji - rower. A z do- 
mków letniskowych giną krany. Za 
takie hobby można ponoć kupić 
samochód.

H  Inny znowu “artysta" został napo
mniany przez Włodzimierza Kor
cza za nachalne przeszkadzanie 
paniom Alicji Majewskiej i Halinie 
Frąckowiak oraz panu Włodzimie
rzowi w czasie koncertu kolęd w 
Muzeum Mazowieckim. Artysta nie 
zadowolił się planem dalekim, żą
dał zbliżenia. Były momenty, kiedy 
widzieliśmy plecy fotografującego i 
długo, długo nic. Dedykujemy tę hi
storyjkę ,!ku przestrodze" młodym 
adeptom sztuki fotograficznej, ma
jąc w duchu nadzieję, że mistrz 
zna reguły gry. Szlachectwo zobo- 
wiązuje.

H  Prosimy nie powtarzać: solenizan- 
tka grudniowa w odpowiedzi na 
komplementy gości, że tak się na
pracowała, przygotowując smacz
ną kolację - odpowiedziała beztro
sko: E tam, wielkie rzeczy, zrobić 
kolację dla głupich piętnastu 
osób”.

B  Prosimy nie powtarzać: Dyrektor 
Z.M. lubi wszystkie kobiety, a już 
najbardziej te, które nie ukończyły 

_osiemnastu lat.
I Niektórym ludziom spełniają się 
marzenia u zarania nowego roku. 
Pan Janek na przykład, rozgnie
wany na inwazję w “dziewiętnast
ce”, śnił o tramwaju co wozić go 
będzie codziennie od Podolszyc 
na Skarpę. Mikołaj wysłuchał ma
rzeń i odtąd na Skarpę jeździ także 
autobus numer 26. Polecamy w 
godzinach szczytu. Tą nową linią 
można szybko dojechać na Jacho
wicza, Piłsudskiego i Wyszogrodz
ką oczywiście.

I Zrewizytowała Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego zasłu
żona scena polska z Czeskiego 
Cieszyna. “Śluby panieńskie" Fre
dry reżyserowała Halina Grygia- 
szewska dbając, by aktorzy śred
niówką jak należy mówili. Dla pi
szącej te słowa nie ma gorszej 
męki, niż bywanie na spektaklach 
szkolnych. Środowa publiczność z 
godziny jedenastej zachowywała 
się skandalicznie. Pobladli aktorzy
- goście nie byli pewni, czy powinni 
grać dalej. W czwartek, o 13,00 wi
downia znakomita: Jagiellonka i 
ZSOdzieżowych nr 8. Młodzież by
wa taka i inna. Częściej świetna, 
jak ci młodzieńcy, którzy wbrew 
gnuśnym starym, sami zrobili płoc
ką edycję Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy. Nie będziemy cy
tować, co mówili niektórzy dziata- 
cze proszeni o pomoc.

I  Skomplementujemy więc jeszcze 
jedną klasę mat-fiz. z płockiego Li
ceum im. króla Władysława Jagiełły
- szkolnych animatorów. Piszą, wy- 

i robią teatr. A na korytarzu Ja
giellonki można oglądać interesują- 
cą wystawę uczniowskich fotografii 
pod nazwą: “Mniejszy kawałek 
świata”. W ramach zdroworozsąd
kowych kontaktów obok prac ucz
niów całą jedną ścianę zajął prof. 
Mroczkowski, przedstawiając cykl: 
“Portret rodzinny w pejzażu”.

I Płockie BWA zmieniło się oficjalnie 
w Państwową Galerię Sztuki, ale 
władze miasta, jak na mecenasa 
przystało - zafundowały wystawę 
miejscowych artystów. Jest ich

remba. A ponieważ w Płocku z 
uprawiania sztuki nie można żyć, 
każdy z artystów ma jakiś etat. 
Cóż, artystą się bywa, choćby raz 

. do roku. Na wernisażach.
B Poeci także pracują, gdyż z czytel

nikami jest krucho. Niemniej Lech 
Franczak w przerwie między tre
ningiem baamintonistów zdobył 
nagrodę na Warszawskiej Jesieni 
Poezji. Tamże zauważona została 
również Elżbieta Pędraszewska, a 
długoletni kierownik literack1 płoc
kiego Teatru Bohdan Urbankowski 
zdobył nagrodę im. Słowackiego. 

f l  Radni Sierpca postanowili prze
znaczyć diety “poselskie” na rzecz 
dzieci specjalnej troski. Popieramy.

Jo-Anna



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

006280

ŻALUZJE - wyrób - montaż - 
sprzedaż. “TOMEX” Płock, Wie
czorka 22, tel. 64-03-59,33-855 
U producenta kupisz najtaniej!

006439

GABINET ginekologiczny ul
Tysiąclecia 10 (przy “Jubilacie) 
d r 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 
Płock, Tysiąclecia 10 (przy “Ju
bilacie”). Tel. 33-503.

006478

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

006487

DERMATOLOG 
lek. med.

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

Szeregów 18, IXp.
006488

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

006489

DEZYNSEKCJA, 
DERATYZACJA: 

czyli skuteczne tępienie ka
raluchów, 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 Płock, 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 g a zo 
wych, pralek automatycznych. 
Płock, 63-48-55.

006538

JEDYNY autoryzowany serwis fi rm 
PHILIPS, SHARP, AKAI, AIWA, 
TRONIC, DAEWOO zaprasza: 
Płock, Tysiąclecia 2 “MOSTY”, 
62-30-41. 006539

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

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

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

Tania wyprzedaż.
006561

VlDEOFILMOWANIE - m ontaż, 
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

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

006575

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

006591

LOMBARD “CENTUS”, 
Jachowicza 27, 

tel/fax 62-62-39. Udzielamy 
natychmiastowych 

pożyczek gotówkowych 
pod zastaw: działek, pawilo

nów, złota, samochodów, 
papierów wartościowych 

(akcje, obligacje). 
Rozwiążemy każdy 

Państwa
problem finansowy!

SA-9

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

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

NAPRAWA lodówek, zamraża
rek, pra lek autom atycznych . 
636-758 - Bieńkowski.

, 006609

KRAWIECTWO 
- KUŚNIERSTWO.

Skóry licowe. 
Płock, ul. Żabia 1.

006611

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

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

006645

/ 'O  ftia e & ł

W sklepie “DOMINET” - 
RTV, AGD żyrantem może 

być współmałżonek, 
emeryt, rencista. 

Formalności w ciągu 10 minut. 
Płock, Padlewskiego 5.

006631

POSIADAMY lokale do wynaję
cia w centrum Płocka - biurowe, 
hu rtow e, hand low e. W iado 
m ość: 62 -35 -62  codz ienn ie  
prócz sobót.

006633

LOMBARD Pożyczki pod 
zastaw. AUTO-HANDEL  

Gostynin, Bema 2, 
tel. 33-27.

006640

WYDZIERŻAWIĘ lub SPRZE
DAM halę o pow. 170 m kw. wraz 
z działką o pow. 12 arów zlokali
zowane w dogodnym miejscu do 
prowadzenia działalności hand
lowej lub gospodarczej w Sier
pcu. Tel. 75-54-22 lub 75-55-19.

S-24/93

ALARMY - radiomontaż. Tel. 
62-69-57.

006686

TELENAPRAWY - 63-53-76 - 
Szarmach.

006641

ZESPÓL wokalno-instrumentalny 
“RASCH” poleca usługi. Bale, we
sela, dancingi. Szopena 64/70.

006643

ANG IELSKI tanio. Płock, tel. 
123-31.

006647

NAPRAWA
sprzętu fotograficznego. 

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

006648

VID EO FILM O W A N IE , te l .  
33-003. 006653

KURSY komputerowe:
- dla początkujących 

- dla zaawansowanych 
- dla księgowych 

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

Zniżki dla bezrobotnych!
006650

POSIADAM do wynajęcia 
lokal 100 m kw., centrum  

Płocka. Tel. 640-238 
w godz. 9-18 lub 623-627 

po 18,00.
006688

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

006652

SPR ZED A M  sklep m ięsno- 
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

UNIEWAŻNIA się skradzioną 
podłużną pieczątkę o treści: 
“PKP - Pociąg Zmechanizowa
nych Robót Podporzowych nr 
1223. Legionowo”.

K-24/93

ELEKTROMECHANIKA, 
wulkanizacja, wyważanie 

kół, smarowanie 
i wymiana oleju. 

Płock, ul. Maneżowa 19 
w godz. 9,00 -17,00.

006693

SERWIS AGD 
-te l. 312-59 

- automatyczne pralki, 
domofony.

006697

POSIADAM 
DO WYNAJĘCIA 
LOKAL BIUROWY. 

Tel. 62-77-66.

ANGIELSKI - 62-76-45.
006662

PRYWATNY GABINET 
INTERNISTYCZNY, Płock, 
Tysiąclecia 2 (“Mosty”). 
Choroby wewnętrzne, 
badania kierowców. 

Barbara
Brzeska - Kuligowska: 

poniedziałki 16-17, 
Elżbieta

Paczkowska - Worońko: 
wtorki, piątki 16-17, 

Iwona Woźniak: 
środy, czwartki 16-17.

006664

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

006517

CUKIER-tanio. 
Płock, ul. Ździarskiego 15.

006522

VIDEOFILMOWAN!E - tel. 62-60-21 
wew. 435.

006667

MAGISTER matematyki przygo
towuje ośmioklasistów do egza
minów. Płock, tel. 628-321.

006668

OSOBY, które widziały zajście, 
jakie miało miejsce 12.XI.1992r. 
ok. godz. 12,00 (tj. pobicie) przy 
DT “Centrum” proszone są o 
kontakt pod tel. 62-83-20.

006676

S P R Z E D A M  dom  jed n o ro 
dzinny, wolnostojący w suro
wym stanie na ul. Konopnickiej. 
Gostynin, ul. Prusa 5 po godz. 
15,30.

006566

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

006576

Z A M IE N IĘ  m ieszkanie spó ł
dzielcze M-3 (51,5 m kw.) w Żu
rominie na podobne lub mniej
s ze  w P ło c k u . P ło c k , 
Skłodowskiej 1 m 113.

006677

A G E N C J A  P o śre d n ic tw a  i 
H and lu  N ie ruchom ościam i - 
Płock, ul. Vuka Karadzica 4/1, 
te!. 62-60-21 wew. 378.

006681

WYDZIERŻAWIĘ 2 szklarnie o 
pow. 920 m kw. przy trasie T-10. 
Sierpc, tel. 75-25-93.

S-25/93

SPRZEDAM działki budowlane 
uzbrojone. Kowalski Sławomir, 
Rogozino16.

006580

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

006590

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

006573

SPRZEDAM  suknię ślubną.
Tel. 62-72-46 W godz. 10-14.

006619

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

006638

SPRZEDAM pudelki. W łocła
wek, tel. 32-29-09.

006642

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 dom mieszkalno- 
usługowy, stan surowy - Góry 
k/Płocka, Wiadomość w barze, 
tel. 14-715 wieczorem.

006660

SPRZEDAM VW - Transporter
1981 r., zespół napędowy 1991 - 
67 tys. km. Wiadomość: Gosty
nin 40-01. 006661

SPRZEDAM 100 akcji Bydgo
skiego Banku Komunalnego z 
dywidendą za 1992r. w cenie 
akcji “D”. Tel. 62-50-48.

006663

KRYSZTAŁY - producent Sierpc 
75-35-77.

S-36/93

SPRZEDAM dom z garażem + 
pomieszczenia gospodarcze na 
działce 460 m kw. w centrum Pło
cka. Oferty nr 006666 składać: 
‘Tygodnik Płocki”, Stary Rynek 27.

006666

SPRZEDAM paw ilon na handel, 
usługi, biuro, domek na działkę. 
Tel. 33-650.

006669

SPRZEDAM pralkę autom a
tyczną “LUNA” 3-letnią. Tel. 
634-478 po godz. 20,00.

006670

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 działkę budowla- 
ną1690m. Gęsiarz, Kolejowa 21 
(sklep). 008671

SPRZEDAM działkę z rozpo
czętą budowądomu w Bielsku. 
Wiadomość: tel. 33-259.

006673

S PR ZED AM  ciągnik  C-360,
stan dobry. Wiadomość: Krzy
sztof Zaręba, Gostynin, ul. Cza
pskiego 50. 006674

SPRZEDAM 3 ha z komforto
wym budynkiem mieszkalnym  
i trzema budynkami gospodar
czymi. Borowiczki - Pieńki 78, 
tel. 125-71. 006675

SPRZEDAM działkę budowla
ną na Podolszycach Płd. Wiado
mość: Dąbrówki 1 m 115.

006678

SPRZEDAM tanio dom w cen
trum Płocka. Wiadomość: Komis 
Meblowy, Kolegiaina 24.

006679

SPRZEDAM ciągnik Zetor T-25
na chodzie. Jędrzejewski Marek, 
Popłacin 93a.

006682

SPRZEDAM nieruchomość 0,9 
ha z budynkami w Sierpcu. 
Dzwonić: 75-44-17 po 16,00.

S-23/93

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
“BUDęW LANI” wSierpcu, 

ul. Świętokrzyska 2a 
sprzeda 5 szt zbiorników  

do cementu Z-25A, rok 
prod. 1985-88. Informacja: 

tel. 75-29-07, 
pan Andrzej Czarnecki

S-26/93

P IL N IE  S P R Z E D A M  p ra sę  
Z-224 1988r. O le n d rz y ń s k i 
W in c e n ty , G ra b ó w ie c , gm . 
MoChOWO. S-27/93

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
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SPRZEDAM dom 180 m kw. z 
wygodami, gospodarstwo 7 ha z 
budynkami lub zamienię na mały 
domek, bloki. Jan Poleski, Wyso
ka Wielka k/Kutna, tel. 17-84.

____________________  K-20/93

MASZYNĘ do konfekcjonowa
nia papieru toaletowego KUPIĘ. 
Chodecz, tel. 155.

_______________________ K-21/93

PILNIE SPRZEDAM budynek z 
działką. Żychlin, Sannicka 24.

KU PIĘ  przedpłatę. Gostynin, 
tel. 36-31. 006700

ZGUBIONO
ZNALEZIONO

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
budowlaną 1000 m kw. 

(ogrodzona, woda, siła), 
garaż murowany, budynek 
gospodarczy. Wiadomość: 

Kutno, tel. 363-43.

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

____________________  0066

7 stycznia zaginęły w Gąbinie 
dwa ośm iom iesięczne czarne 
podpalane owczarki niem iec
kie. Za odprowadzenie wysoka 
nagroda. Gąbin, ul. Kilińskiego 
19, tel. 224, Kozajda Mirosław

006665

SPRZEDAM  nasiona cebuli
OPORTO, wysoka siła kiełkowa
nia, analiza SON. W cenie na
sion krajowych. Kazimierz Gry- 
glak, Kotliska Duże 11 k/Kutna.

_______________  K-25/93

SPRZEDAM STARA 200, AU- 
TOSANA i “malucha” - rok
1979. Nowicki Krzysztof, Brze
zia, gm. Sanniki.

_______________ 006683

SPRZEDAM Volkswagena Po
lo Fox Coupe 1,0 cm3, rok 1991. 
Tel. 62-69-57._________ c

SPRZEDAM gospodarstwo o 
pow. 8 ha k/P łocka. W anda 
Kanigowska, M ęczenin, p-ta 
Radzanowo. o

KUPIĘ Forda Taunusa po wy
padku. Łagodziński Dariusz, Or- 
szymowo, 09-460 Mała Wieś.

______________________006690

SPRZEDAM Ładę 2106, 1977r. 
Tel. 62-32-77.

_________________________ 006691

SPRZEDAM lub zamienię Forda 
Eskorta 1976r. Wiadomość: Mi- 
szewo Nowe 152, tel. 120.

________________________006692

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

______________________ S-28/93

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

_________________ S-29/93

S P R Z E D A M  Volkswagena 
T ra n s p o rte r 1989r., d iese l. 
Sierpc, tel. 75-12-70 do 15,00.

______________________S-30/93

SPRZEDAM urządzenia pie
karnicze. Sierpc, tel. 75-12-70 
do 15,00.

_____________________ S-31/93

KUPIĘ ladę chłodniczą. Sierpc, 
tel. 75-12-70 do 15,00.

___________________  S-28/93

KUPIĘ własnościowe M-2, M-3,
M-4 w Sierpcu. Tel. 75-12-70 do
15.00. S-32/93

K U PIĘ , SPR ZED AM  działkę 
budowlaną. Sierpc, tel. 75-12- 
70 do 15,00.

_____________________  S-33/93

KUPIĘ gilotynę do cięcia bla
chy, 25m. Sierpc, tel. 75-12-70 
do 15,00.

__________________S-34/93

S P R Z E D A M  g ilo ty n ę  2m.
Sierpc, tel. 75-12-70 do 15,00.

______________________ S-35/93

K U P IĘ  dom  do rem o n tu .
Sierpc, tel. 75-12-70 do 15,00.

S-28/93

SPRZEDAM piec centralnego 
ogrzewania o poj. 15m. Wiado
mość: Łęczyca, ul. 18 Stycznia. 
Tel. Łęczyca 26-89 lub 34-91 co
dziennie w godz. 7,00 -15,00.

006699

DNIA 10.1.1993r. w Sierpcu zgubio
no prawo jazdy kat AB na nazwi
sko Krzysztof Rzeszotarski, zam. 
Stara Wieś, gm. Rościszewo.

006687

DIESEL SERVICE!

JACEK KLUGE 
Płock, ul. Jasna 1 A, 

tel. 62-55-09

OFERUJE 
pełną obsługę 

techniczną
sam ochodów  z s iln i

kiem diesla i z silnikiem  
benzynowym  - w szy
stkie typy (osobowe 
i dostawcze).

Zakład czynny:
8,00-16,00 

, soboty 8,00 -14,00
00662Ś,
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ZARZĄD MSM “CHEMIK”
w Płocku

informuje, że posiada do sprzedaży na 
zasadzie własnościowego prawa do iokalu:

• mieszkania kat. M-3, M-4, M-5 na osiedlu Podolszyce 
Południe w cenie 5 min zł/ m2

• oraz mieszkania trzypokojowe na IV piętrze bez bal
konu o pow. około 60 m2 w cenie 4.200.000,- zł/m

z terminem zasiedlenia marzec, kwiecień 1993r.

POSIADAMY również do sprzedaży lokale użytkowe 
przy ulicach:

- Padlewskiego - pow. 12,1 m2, 16,2 m , 61,7 m
- Armii Ludowej - pow. 29,0 m2

PRZYJMUJEMY także oferty na zagospodarowanie i użytkowa
nie parkingu strzeżonego na osiedlu Piłsudskiego.

In form acje  w  b iurze S półdzie ln i przy ul. 3 M aja 12  
lub te lefon iczn ie: 6 1 -20 -41 ,62 -62 -87 .

_________ SA|g4j

HURTOWNIA ELEKTROD 
HUTY “BAILDON” /atest/

Rock ul. Łączna 3
/Oś. Kochanowskiego/

tel. 62-47-27

PR U
*4 # $  ”RENOMAX"
Płock ul. N o w y  Rynek 18 , te l. 6 2 -32 -81

* naprawy gwarancyjne
* naprawy pogwarancyjne
* sprzedaż elektronarzędzi 

i wyposażenia
N ajn iższe ceny fa b ry c zn e H R H H B  

K ró tk ie  te rm in y  n ap raw

PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE w Kutnie

ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU
w Gostyninie, ul. Bierzewicka 66, 

tel. 24-54, telex 83604
oferuje do sprzedaży

KURCZĘTA JEDNODNIOWE 
OGÓLNOUŻYTKOWE

rasy NHxRS i Astra W  (jarzębiate)
w cenie:

- do 20 lutego : cena hurtowa - 3.500 zł za sztukę
- cena detaliczna - 3.700 zł za sztukę
- od 20 lutego do 15 kwietnia:
- cena hurtowa - 4.000 zł za sztukę <
- cena detaliczna - 4.300 zł za sztukę

NASZE KURC ZĘTA
s ą  najlepiej przystosowane V\ J  |
do chowu przyzagrodowego.

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

P O L E C A :

przewierty i przeciski 
pod jezdniami, torami, rzekami 

o średnicy od 0 100 d

WŁASNOŚCIOWA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

“BUDOWLANI” w Płocku

uprzejmie zawiadamia, że siedziba 
Spółdzielni została przeniesiona 

do budynku przy ul. Monte Cassino 4A 
na os. “Zielony Jar” 

w Płocku, dzielnica Podolszyce Pin.
Dojazd do s iedziby Sp-ni autobusem  linii 26 

(końcowy przystanek).

Telefony: 635-233 - Zarząd, dz. członk., 
635-166 - dz. techniczny

O FER U JEM Y naszym  Członkom  na terenie 
dzie ln icy Podolszyce Płn.:

• mieszkania o normatywnej wielkości, wykonywane w tech 
nologii tradycyjnej, sfinansowane z wkładu budowlanego 
Spółdzielcy i kredytu bankowego

• mieszkania o ponadnormatywnej wielkości, dwupoziomo
we z garażami w podziemiu, wykonywane w technologii 
tradycyjnej, finansowane ze środków własnych

• domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej, realizowane 
samodzielnie lub nabywane gotowe, wykonane “pod klucz".

ZAPRASZAMY zainteresowanych szybkim 
uzyskaniem własnego “dachu nad głową”.

< *



GOSPODARSTWO POMOCNICZE 
przy PAŃSTWOWYM DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ 
w MISZE WIE MUROWANYM

ogłasza przetarg nieograniczony na 
sprzedaż sprzętu rolniczego:

Ciągnik URSUS 1201 - .................cena wyw. 39.960.000,- zł
Opryskiwacz ORZ - .......................'...cena wyw. 4.748.000,- zł
Pług PZM 330 - ................. ;............. cena wyw. 3.367.000,- zł
Pług U-023 - .................. ....................cena wyw. 3.470.000,- zł
Kultywator U-417 - ........................... cena wyw. 1.102.000,- zł
Kopaczka konna - ........................ ...cena wyw. 1.470.000,- zł
Rozsiewacz nawozów - ...................cena wyw. 2.973.000,- zł
Obsypnik - ......................................... cena wyw. 2.973.000,- z ł 1
Siewnik punktowy - ..........................cena wyw. 3.952.000,- zł
Kuchnia elektryczna 6-cio płytowa - cena wyw. 2.500.000,- zł 
Froterka “SIGMA” - ..........................cena wyw. 1.432.000,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 5 lutego 1993r. o godz. 11,00 
w budynku PDPS w Miszewie.

W razie nie sprzedania w/wym. sprzętu w I przetargu, ii 
przetarg odbędzie się tego samego dnia po dwóch godzinach.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wa
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy PDPS 
Miszewo.

Sprzęt można oglądać w przeddzień przetargu w PDPS 
Miszewo w godz. 8,00 - 15,00. Za wady PDPS nie ponosi 
odpowiedzialności. PDPS zastrzega wycofanie sprzętu z prze
targu bez podania przyczyny.

0 0 6 6 9 8

DOMINET Sp. z o.o. 
Rock, Padlewskiego 5, 

tel/fax 62-72-99
poleca firm zachodnich i pol
skich telewizory 12-33 cale, 
magnetowidy, odtwarzacze, 

pralki, lodówki i inne. 
Sprzedaż ratalna:
10% -1  wpłata, 1 żyrant, około 

30% odsetek na rok od kredytu.
0 0 6 6 3 0

M E B L E B IU R O W E
1 gabinetow e, konferencyjne> kom puterow e |

Fotele obrotow e , krzesła, 
biurka, regały, dostawki, 
sto lik i, wieszaki, lam pki, 
papier, galanteria biurowa.

1 w  k o lo ra c h : c za rn e ,  b ia ła ,
| s reb rn e  ja s n e , m a h o ń , d ąb . |

PŁOCK, UL ŁUKAS1EWICZA 17
PO LITECHNIKA . PARTER

godz. 8.00 - *15.00; 
te l. 62-93-16 lub 33-478 f

LIKWIDATOR ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU 
OWOCOWO-WARZYWNEGO “PŁOCK” 

w Płocku w likwidacji
ogłasza przetarg na sprzedaż następujących środków 

transportowych oraz urządzeń znajdujących się 
w ZAKŁADZIE w WYSZOGRODZIE:

IZNESU
USINESS SUPPORT CENTRE

0SM02 PŁOCK i i  3 Maja 16 tal. 6 K 6 -5 1 ,623061 w  2 9 0 ,1e|/lax 626848

DORADZTWO Zakładanie spółek z oo, joint ventures, cywilnych 
nn Aiinip Umowy, kontrakty (również zagraniczne)PRAWNE Księgi wieczyste

Porady z zakresu prawa cywilnego, handlowego, 
pracy i gospodarczego

DORADZTWO ®zn e s  wn‘106^n/AiiAMiAiair- Doradztwo księgowe i podatkoweEKONOMICZNE Księga przychodów i rozchodów
Rozliczenia w eksporcie i imporcie 
Programy naprawcze firm

FACHOWOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, ANGIELSKI 
KONKURENCYJNE CENY-SPONSOROWANE PRZEZ
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1/ Ciągnik rolniczy m-ki “URSUS” C-360-3P, rok prod. 1989r.f .............................. cena wyw.
21 Ciągnik rolniczy m-ki “URSUS” C-360, rok prod. 1984........................................ cena wyw.
3/ Samochód cięż. “KAMAZ” 5320, ład. 8,Ot, rok prod. 1980...................................cena wyw.
4/ Samochód cięż. “STAR” A-28, ład. 5,01, rok prod. 1977................................ .....cena wyw.
5/ Przyczepa skrzyniowa m-ki ZSRR GKB, rok prod. 1980, ..........................cena wyw
61 Samochód dostawczy “NYSA” T-522, rok prod. 1979................... cena wyw.
7/ Wózek podnośnikowy widłowy spalinowy - RAK-2A, rok pr. 1972,............cena wyw.
8/ Wózek podnośnikowy widł. spalin. RAK-2A, zdekomplet. rok pr. 1972, .... cena wyw.
9/ Wózek podnośn. akumulat. platformowy WA-2, rok prod. 1968, ...............cena wyw.

10/ Wózek podnośn. widłowy akumulatorowy, rok prod. 1976,................................ cena wyw.
11/ Młynek do tarcia chrzanu, rok prod. 1978...........  cena wyw.
12/ Rozdrabniacz młotkowy, rok prod. 1974..............................................  .cena wyw.
13/ Przecieraczka uniwersalna - szt. 2, rok bud. 1952................................   cena wyw!
14/ Przecieraczka uniwersalna typ WPL-292, rok bud. 1975.............  cena wyw!
15/ Krajalnica do warzyw typ KVF 01, rok bud. 1975................................................ cena wyw.
16/ Dozownica do twarogu, rok budowy 1978................... .cena wyw.
17/ Drylownica, rok budowy 1961,............................................................................cena wyw!
18/ Mikser do pektyny - ...............................................................*.....................cena wyw!
19/Przenośnik taśmowy dł. 11 mb............................................................... ....cena wyw
20/ Kocioł warzelny typ WKA-6 o poj. 200I, rok bud. 1975 - szt. 2 - ............... cena wyw!
21/Zbiornik kwaso-odporny, pasteryzator - szt. 2.............................................cena wyw.
22/ Wózek niskiego podnoszenia - ..................................................................cena wyw.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 1993r. o godz. 10,00 w Wyszogrodzie, ul Kilińskiego 40. 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do godz. 9,30 w dniu 

przetargu do kasy Zakładu w Wyszogrodzie.
------------------------------------------------------------ ' SA-23
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA “SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 
w BRUDZENIU k/Płocka

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż obiektu masarni wraz z wyposa
żeniem oraz prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni 0,1561 ha.

Cena w yw oław cza - 430  min zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 1993r. o godzinie 10,00 w biurze Spółdzielni. 
Wadium w wysokości 20 min zł należy wpłacić najpóźniej do godziny 9,00 w dniu przetargu. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

—  _________________________________________ SA-22 ___

ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI

„P0L0NIA”S.A.
PRZEDSTAWICIELSTWO 

PŁOCK ul.Jachowicza 27 
teł. Ó2-73-28

Uesiei szefem? decydujesz? 
Pomyśf erg to nie u nas 
jpowinieneś uSetjriccrgć 
swoją firm* i pracowników.,

ZESTAW 
SATELITARNY

- 55 kanałów
- zdalne sterowanie
- czasza śred. 90 cm
- cfprpn

ATRAKCYJNE CENY
Zapraszamy do sklepów:

•  Płock, Tumska 16 przy “Baltonie”
• Płock, 1 Maja (paw. 38) 

Manhattan
• Gostynin, Pl.Wolności 

(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

LIKWIDATOR ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU 
OWOCOWO-WARZYWNEGO “PŁOCK” 

w Płocku w likwidacji

ogłasza przetarg na sprzedaż 
następujących środków 

transportowych i urządzeń:
1/ Samochód dostawczy m-ki ŻUK typ A-13 MT-1, 

rok prod. 1986, cena wyw. 16 min zł 
2/ Samochód dostawczy m-ki ŻUK typ A-11, rok prod.

1988, cena wyw. 15 min zł
3/ Samochód ciężarowy STAR typ A-29, ładowność 5t, rok 

prod. 1976, cena wyw. 10 min zł 
4/ Samochód ciężarowy STAR typ A-29, ładowność 5t, rok 

prod. 1982, cena wyw. 11 min zł 
5/ Samochód ciężarowy KAMAZ 5320, ładowność 8t, rok 

prod. 1980, cena wyw. 14 min zł 
6/ Samochód ciężarowy STAR 1142, ładowność 6,5t, rok 

prod. 1989, cena wyw. 115 min zł 
7/ Wózek podnośnikowy akumulatorowy, rok prod. 1989, 

cena wyw. 24 min zł
8/ Wózek podnośnikowy akumulatorowy, zdekompletowany, 

rok prod. 1978, cena wyw. 2,5 min zł 
9/ Wyparka próżniowa typ WAA 20, cena wyw. 62,$ min zł

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 1993r. o godz. 
9,00 w siedzibie Przedsiębiorstwa w Płocku przy ul. 
Gwardii Ludowej 2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy 
wpłacić do kasy Przedsiębiorstwa najpóźniej do godz. 8,30 
w dniu przetargu.

SA-21

Ij  PRZEDSIĘBIORSTWO ~
|  BUDOWNICTWA ROLNICZEGO j 
2 w GOSTYNINIE, ul. Ziejkowa 2 *
♦  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I  1/ Cysterna CN-22, pojemność 220001 do przewozu 
A paliw, rok prod. 1982, cena wyw. 90 min zł
♦  2i  Star 3W-200, rok prod. 1988, cena wyw. 70 min zł 
▲ 3/ Betonomieszarka, poj. 6 m3 (gruszka bez ciągnika),
¥  cena wyw. 35 min zł 
f  4 / Tokarka, typ KW 50N, cena wyw. 10 min zł 
|  5/ Agregat tynkarski, cena wyw. 15 min zł
♦  6/ Wyciąg budowlany wolnostojący - szt 2, cena wyw.
■ po 9 min zł
♦  7 / Mechaniczny pomost roboczy, cena wyw. 25 min złi 8/ Wózek akumulatorowy - szt. 2, cena wyw. po 3 min zł |  
"  9/ Przyczepa 8t, rok prod. 1979, cena wyw. 8 min zł •
♦  10/ Żuk-blaszak, rok prod. 1984, cena wyw. 14 min zł 1
i 11/ Maszty antenowe - szt. 2, cena wyw. po 3 min zł 1
i  12/ Rury betonowe o 30,40/100 - cena wyw. po 50 tys.zł ♦
|  |
♦  Wyżej wymienione środki można oglądać w przeddzień J
A przetargu w godz. 9,00 -14,00. |
J  Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 1993r. o godz. i  
£  10,00 w siedzibie firmy przy uLZiejkowej 2. ♦
|  Przystępujący do przetargu winni przed jego rozpoczęciem 1
♦  wpłacić do kasy Przedsiębiorstwa wadium w wysokości 10% +
A ceny wywołania. i
J  Zakład nie ponosi winy za wady UKryte oraz zastrzega sobie I  
T  prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. t
¥  SA-19 f i



notatnika sprawozdawcy
# § K o l a r s t w o

W Miejskim Centrum Sportu w Płocku odbyły się 
Przełajowe, Kolarskie Mistrzostwa Płocka z udziałem 
40 kolarzy. Trasę przejazdu przygotował Bogusław 
Paćkowski, a organizatorami imprezy byli: Wydział 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego oraz Pło
cki Klub Kolarski Stanisławówka.

i nie doszłaby do skutku. Organizacyjnie wszystko było 
dopięte na ostatni guzik, ale z dyrekcji ZOZ przyszło 
pismo oznajmiające, że ani lekarz ani pielęgniarka nie 
zostaną oddelegowani do obsługi zawodów. Na szczę
ście znalazł się lekarz, który całkowicie bezinteresow
nie pomagał kolarzom. Organizatorzy serdecznie dzię
kują. Podziękowania należą się również Wojewódzkiej 
Kolumnie Transportu Samochodowego za życzliwość i 
pomoc w organizowaniu zawodów.

W najmłodszej grupie wiekowej, wśród chłopców 
urodzonych w 1983 roku i młodszych bardzo dobrze 
pojechał lider tej grupy wiekowej Tomasz Krajewski, 
który zwyciężył na trasie liczącej 2 okrążenia. Drugi na 
mecie był Piotr Sarzalski / obaj reprezentują PKK Sta
nisławówka/, a trzeci Przemysław Chęciński z SP nr 10 
Płock.

Pozycja T. Krajewskiego była przez cały czas nieza
grożona, ale na II miejscu do mety jechał Maciej Patryn 
/PKK Stanisławówka/. Około 200m przed metą pękł 
mu widelec, kolarze doskonale wiedzą o co chodzi. 
Faktem jest, że pozostałą część trasy musiał przebyć z 
rowerem na plecach.

Ci, którzy znają Maćka doskonale wiedzą, że było to 
bardzo trudne i niemal nie do wykonania. Ale kiedy 
Maćka od linii mety dzieliło jeszcze kilkadziesiąt me
trów, których nie był już w stanie pokonać, wtedy na 
pomoc ruszył mu Tomek Krajewski. Oddał koledze 
swój rower, a co to oznacza dla rasowego kolarza 
wiadomo i ten zdołał minąć linię mety na IV miejscu. 
Wyprzedziło go dwóch innych rywali. Przyznać trzeba, 
że był to wzruszający moment dla wszystkich kibiców 
obserwujących przebieg mistrzostw.

W kategorii Zak zawodnicy jechali 10 minut, a po
tem mieli jeszcze do przejechania całe okrążenie. Do
dać trzeba, że trasa była bardzo miękka. W tej katego
rii we wspaniałym stylu wygrał Tomasz Boczek /Stani
sławówka/, który skutecznie zaatakował na drugim 
okrążeniu prowadzącego Adama Kacprzaka z Optego 
Grodzisk Maz. II miejsce wywalczył Michał Rokicki, a 
III Jakub Chyba. Wszyscy z PKK.

Młodzicy musieli jechać 20 min., a potem jeszcze 
jedno okrążenie. Zwyciężył Łukasz Nowak przed Da
riuszem Ziemeckim /obaj Opty Grodzisk/ i Andrzejem 
Kowalskim ze Stanisławówki.

W grupie juniorów młodszych /25 min i jedno okrą
żenie/ najszybszym okazał się Tadeusz Zaglewski z 
Dromiru Płock, który minetf linię mety przed Markiem 
Boczkiem ze Stanisławówki i Dariuszem Kacprzakiem 
z Optego Grodzisk.

Juniorzy mieli do przejechania taki sam dystans jak 
ich młodsi koledzy. Tu najlepszym okazał się Rafał 
Nowak z Optego, II miejsce zajął Cezary Bljak, a III 
Jarosław Rychlik obaj z Dromiru.

W zawodach brali udział także zawodnicy Kutno
wskiego Towarzystwa Cyklistów. Najlepszy z nich Szy
mon Błaszczy, w kategorii juniora młodszego zajął IV 
miejsce.

Impreza udała się znakomicie, a niewiele brakowało

_ P i ł k a  n o ż n a
W hali Chemika w Płocku rozegrany został II Ogól

nopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików z 
udziałem: Lechii Gdańsk, Wisły Kraków, Rakowa Czę
stochowa, Bałtuku Gdynia, Widzewa Łódź, Olimpii Po
znań, Grabarza Zembrzyce, Pogoni Siedlce, Petroche
mii Płock, drużyny Stoczniowca II oraz Stoczniowca I 
występującego jako Stoczniowiec Eurol-Pol.

W finale spotkały się dwie drużyny, zwycięzcy dwóch 
grup: Stoczniowiec oraz Wisła Kraków. Ponieważ w 
regulaminowym czasie drużyny zakończyły pojedynek 
bezbramkowym remisem, zarządzono rzuty karne. 
Wśród płockich zawodników Artur Capela i Mariusz So
bolewski pokonali bramkarza gości, co dało zwycięstwo 
2:1 i triumf w całym turnieju. Gratulujemy wygranej w II 
turnieju.

D l E N I S  STOŁOWY
Zakończył się już etep wojewódzki 38 turnieju tenisa 

stołowego o puchar Sztandaru Młodych. Najlepsi w 
trzech kategoriach wiekowych walczyć będą 26 i 27 
lutego w Siedlcach. Warto jednak wiedzieć jaką repre
zentację ma województwo płockie.

Rocznik 1982 i młodsi: 1. Iwona Krawczyk Ciołkó- 
wek, 2. Monika Stępka Kuchary, 3. Dorota Tyburczy 
Giżyce. Chłopcy: 1. Wojciech Spychała Giżyce, 2. Krzy
sztof Niedzielak SP nr 21 Płock, 3. Łukasz Gościcki SP 
nr 21 Płock.

Rocznik 1981-80: 1. Katarzyna Gabrychowicz Su- 
dragi, 2. Alicja Marchewa Kuchary, 3. Justyna Kaw- 
czyńska Kuchary. Chłopcy: 1. Maciej Jasiński SP nr 10 
Płock, 2. Tomasz Tyburski SP nr 7 Płock, 3. Waldemar 
Uściński Siemienice.

Rocznik 1979-78: 1.Joanna Przybylska Sudragi, 2. 
Agnieszka Cichoń Ciołkówek, 3. Joanna Mazurowska 
SP nr 1 Sierpc. Chłopcy:1. Arkadiusz Piątkowski Giży
ce, 2. Jarosław Szymczak SP nr 1 Kutno, 3. Robert 
Cichoń Sanniki.

Wśród dziewcząt w punktacji szkół najlepsza okaza
ła się SP Kuchary 47 pkt, II SP Sudragi 31 pkt, 3. SP 
Ciołkówek 20 pkt, wśród chłopców 1. SP nr 21 Płock 26 
pkt, 2. SP Giżyce 18 pkt, 3. SP Choczeń 11 pkt.

Obok trzech najlepszych z każdej kategorii wiekowej 
w Siedlcach walczyć będzie również Marlena Stelma- 
szewska z Kuchar w najmłodszej kategorii wiekowej.

MIGAWKI Z TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIKÓW

Drużyna stoczniowca z trenerem. Kolejna udana interwencja bramkarza

Już wiadomo, że zwycięzcą turnieju jest Stoczniowiec
Rozpacz piłkarzy Wisły Kraków, w głębi radość go

spodarzy turnieju fot. Stanisław Bąkiewicz

ZAPRASZAMY NA TRYBUNY
TENIS STOŁOWY

Tenisistki stołowe Spółdzielcy Płock będą miały pracowitą sobotę, a 
kibice na pewno wiele wrażeń. Mecze zaczynają się już od godz. 10. 
Najpierw w sali Zespołu Szkół Ekonomicznych wystąpią zawodniczki 
drugiej drużyny, które o punkty w I lidze grupie B zagrają z AZS 
Wrocław. Na godz. 13 zapraszają dziewczęta z pierwszej drużyny. Ich 
przeciwniczkami będzie zespół Stali Zawadzkie. Miejmy nadzieję, że 
w  tym spotkaniu płocczanki zdobędą punkty w rundzie rewanżowej.

ESSZACHY
Również 30 stycznia w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku przy 

ul. Krzywoustego odbędzie się otwarty turniej szachowy dla wszy
stkich chętnych. Zawody rozpoczną się o godz. 10, a zakończenie 
przewiduje się na godz. 15 następnego dnia. Jest więc okazja do 
sprawdzenia swoich umiejętności.

Zainteresowanych odsyłamy do sekretariatu Domu Kultury, gdzie 
można zasięgnąć szerszych informacji. Wystarczy zadzwonić w godz. 
8-20 pod nr. tel. 33-560 lub skontaktować się z S. Rekusem, który 
codziennie od godz. 16 dyżuruje przy szachownicy.

Plebiscyty
Początek Nowego Roku zwykle sprzyja podsumowaniom. Za tym 

zwykle idzie wybieranie najlepszych sportowców przez czytelników 
gazet. Informujemy, że redakcja Kuriera Mazowieckiego ogłosiła plebi
scyt na najpopularniejszych trenerów i zawodników Mazowsza, a 
Urząd Miasta w Kutnie, na najlepszego sportowca tego miasta.

Sylwetki najpopularniejszych kutnowskich sportowców przedsta
wiane są na łamach gazetki Urzędu Miejskiego, gdzie drukowane są 
również kupony z miejscem na 5 nazwisk. Rozstrzygnięcie plebiscytu 
nastąpi 6 lutego na balu sportowca, gdzie gościć będzie wiele gwiazd 
polskiego sportu, na czele ze Stanisławem Szozdą.

Rok wyjątkowych 
sukcesów

21 stycznia w gościnnych salach płockiego Odwachu odbyło się uroczy
ste spotkanie z działaczami sportowymi województwa, które zorganizował 
Wydział Spraw Obywatelskich. Zasłużonym działaczom kultury fizycznej 
Natalia Kalinowska Witek - dyrektor Wydziału i Jan Pech wręczali odzna
czenia. *

ZŁOTE ODZNAKI OTRZYMALI: WOJCIECH KASZUBSKI I ZDZI
SŁAW KOTARSKI, SREBRNE: BARBARA SKIBIŃSKA, JERZY KAROL 
KAROLAK, ANTONI KRZYWKOWSKI I TADEUSZ SZARWINSKI, A 
BRĄZOWE GRZEGORZ BOR, HENRYK KAMIŃSKI I GRZEGORZ SO- 
BIESIAK.

W krótkim podsumowaniu minionego roku Jan Pech zwrócił przede 
wszystkim uwagę, że mimo bardzo skromnych środków finansowych jaki
mi dysponował Urząd, był to rok wyjątkowo bogaty w sukcesy. Żeby nie 
być gołosłownym przypomnijmy najważniejsze z nich.

Bezsprzecznie największym ubiegłorocznym sukcesem był medal wy
walczony przez zawodników PTW Budowlani na Igrzyskach Olimpijskich 
w Barcelonie. Wioślarze dodatkowo jeszcze zdobywali medale w Mistrzo
stwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.

Drugą dyscypliną pod względem sukcesów była piłka ręczna w wyko
naniu ZKS Petrochemia Płock. Wicemistrzostwo seniorów, zdobycie Pu
charu Polski oraz udział w I rundzie europejskich pucharów to sukcesy, 
które w tej dyscyplinie udało się wywalczyć po raz pierwszy w historii. Do 
tego trzeba dodać udane starty w Mistrzostwach Polski młot szych grup.

Na III miejscu plasuje się kutnowski baseball. Tytuł Mistrza Polski, 
zdobycie Pucharu Polski i udział w europejskich pucharach w San Marino, 
stawia nas na czele drużyn zajmujących się tą  dyscypliną w kraju.

Nie można również zapomnieć o awansie szachistów do I ligi, ani o 
tym, że po awansie do I ligi tenisistek stołowych, do grupy B I ligi awanso
wała druga drużyna, a panowie walczą w II lidze. Do tego należałoby 
dodać wiele sukcesów indywidualnych.

W sumie siedem zespołów występuje w I ligach, 52 zawodników było 
powoływanych do kadry narodowej w różnych kategoriach wiekowych, co 
dało wyrównanie rekordu z 1988 roku. We wszystkich klubach zostały 
zrealizowane zamierzenia roczne.

Niestety, wśród tych radosnych informacji pojawiają się również zjawi
ska niepokojące. Coraz mniej jest ognisk podstawowych. O 25% zmniej
szyła się liczba sekcji, głównie w LZS-ach. Mniej jest także szkolnych kół 
sportowych. W województwie mamy ponad 200 szkół, tylko w 126 działają 
jeszcze SKS-y. Utrzymała się co prawda ilość ognisk TKKF, ale widać 
coraz mniejsze zainteresowanie ludzi dorosłych uprawaianiem dyscyplin 
sportowych, zajmowaniem się rekreacją. Obserwuje się coraz słabszą 
kondycję pracowników.

Na terenie województwa płockiego działa 35 klubów sportowych. W tej 
liczbie jest 7 nowych, powstałych w różny sposób w roku ubiegłym. Mamy 
więc Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Jutrzenka /nadal działa MKS 
MDK z sekcją badmintona', Miejski Międzszkolny Klub Sportowy Łęczyca, 
gdzie przeszły siatkarki z Górnika, kolarski klub Dromir, jeździecki Eko Milk 
w Kamionkach, siatkarski KS Insbud Płock, Gostynińskie Towarzystwo 
Tenisowe oraz Płockie Towarzystwo Szachowe.

Nadal działa 10 okręgowych związków sportowych, choć ich kondycja 
jest bardzo różna. Uprawia się 17 dyscyplin sportowych. W tej liczbie nie 
ma aeroklubu i sportów motorowych. W klubach pracuje 68 sekcji, a 
zawodnikami opiekuje się 65 trenerów I i II klasy oraz 103 instruktorów.

W roku ubiegłym zorganizowanych zostało ponad 50 dużych imprez 
sportowych, że wymienimy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w bad
mintonie, regaty 110-lecia PTW Budowlani Płock, Wyścig Kolarski Do
okoła Ziemi Płockiej oraz finał turnieju o puchar Sztandaru Młodych i 
wiele innych. Kalendarze imprez zostały we wszystkich klubach zreali
zowane.

I już na zakończenie smutna informacja. Nie ma co liczyć na środki z 
budżetu centralnego. Praktycznie finansowaniem sportu muszą się zająć

I samorządy. Pieniędzy jest tak niewiele, że nie wiadomo, jak je podzielić. 
Miejmy jednak nadzieję, że ludziom, którzy poświęcili się sportowi to nie 
będzie przeszkadzać i nadal będziemy zdobywać medale na zawodach 
rangi mistrzowskiej.

kolumnę przygotował Michał Jankowski
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PIŁKA RĘCZNA

HUTNIK ZA SŁABY
Tym razem piłkarze ręczni Petroche

mii dostarczyli swym kibicom dużo sa
tysfakcji, rozegrali dobre spotkanie, 
bardzo dobrze się bronili -  w czym duża 
zasługa bramkarza Artura Górala, jah 
również ich ataki były szybkie, z polo
tem, a co najważniejsze dużo i celnia 
strzelali.

Już p ie rw sza po łow a u łoży ła  
mecz, a w 15 minucie wynik brzmiał 
10:2, aby tę połowę zakończyć 16:8.

W drugiej części gospodarze po
pełnili więcej błędów, ale i tak posia- 
d a li in ic ja ty w ę  i to  c iekaw a  
spotkanie kończy się zasłużonym 
zwycięstwem 29:21.

Petrochemia grała w składzie: Gó
ral, Marszałek -  Wróblewski -  9 , 
Mokrzki -  7, Kisiel -  5, Dworek -  4 , 
Niedzielski -  4, Dębski -  0, Frydry- 
siak -  0, Patora -  0, M ichalski -  0 , 
Marciniak -  0.

A  oto wszystkie wyniki p ię tnasty 
kolejki:
• Petrochertya -  Hutnik29:21 (16:8)

-  ~ "  "  O  -• Fablok -  Warszawianka 19:24 (11:13)

> Anilana -  Śląsk 19:36 (8:10)
• Iskra -  Pogoń Sz. 23:23 (12:12)

•  Gwardia -  Miedź 17:20 (6:7)
•  Zagłębie -  Wybrzeże 22:17 (8:9)
•  Grunwald -  Pogoń Z. 22:18 (10:10)

TABELA
1. Iskra 27:5 411-362
2. Warszawianka 23:9 405-373
3. Wybrzeże 22:10 358-329
4. Petrochemia 22:10 404-356
5. Pogoń Z. 20:12 396-345
6. Śląsk 18:14 415-376
7. Zagłębie 18:14 370-358
8. Pogoń Sz. 18:14 387-384
9. Hutnik 12:20 367-394

10. Miedź 12:20 369-388
11. Anilana 12:20 353-388
12. Grunwald 8:24 332-385
13. Gwardia 6:26 344-376
14. Fablok 6:26 283-380

Następne spotkanie mistrzowskie, 
a będzie to siedemnasta kolejka, Pe
trochemia rozegra na wyjezdzie w 
Zabrzu z Pogonią, z którą przegrała 
u siebie 22:29. W innych meczach 
gra ją: An iiana -  Iskra, (1 9 :2 5 ), 
Śląsk -  Grunwald (13 :23), H u tn ik -  
Zagłębie (20 :26), Wybrzeże -  Gwar- 
d ia  (2 1 :1 5 ) ,  M iedź -  F a b lo k  
(22 :22), Warszawianka -  Pogoń Sz. 
(30 .22).

Po tych spotkaniach nastąpi w
rozgrywkach długa przerwa, a na- 

spotkania li 
zegrane 20
stępne spotkania ligowe zostaną ro- 

~ marca.

PETROCHEMIA
ZREZYGNOWAŁA

W Łodzi odbył się kolejny turniej 
halowy piłkarzy nożnych zorgani
zowany przez Włókniarz, ale tym  
razem już nie juniorzy, a na parkie
cie uw ijały się drużyny seniorów. 
Szkoda, że w ostatniej prawie chwili 
zrezygnowała Petrochemia II, która 
ja k  powiedzieli organizatorzy, w y
cofała się z powodu braku autoka
ru. Turniej był dobrze obsadzony, 
wym ienię ty lko  tak ie  k luby: Wi
dzew II, Pelikan Łowicz, ŁKS II, 
Concordia P io trków  i W łókniarz 
Aleksandrów.

W czasie turnieju rozmawialiśmy 
z trenerem Włókniarza -  Marianem 
Kiełbikiem, k tó ry  pow iedzia ł, że 
odeszło mu z podstawowego składu 
aż pięciu piłkarzy, trzech powoła
nych zostało do wojska są to: Prze
mysław Kos, Krzysztof Perka i Piotr 
Działkowski oraz Marcin Herski i 
P iotr Wąsik zrezygnowało z gry w 
piłkę nożną.

P rzypom nę, że W łókn ia rz  za
ko ń czy ł jes ienną  rundę na 13 
miejscu, zdobywając 12 punktów, 
P etrochem ia  II zdobyła  14, a 
Stoczniowiec tylko 9 pkt., a płockie 
drużyny uzyskały wyniki: Stocznio
wiec wygrał 1:0 na wyjeździe, natomiast 
Petrochemia II przegrała w Aleksan
drowie aż 3:0. W rewanżu Włókniarz 
na oba mecze przyjeżdża do Płocka i 
jest szansa na zwycięstwo.

Ale wróćmy do wspomnianego 
turnieju. Włókniarz uzyskał wyniki: 
Widzew II -  Włókniarz A. 7:3, Włó
kniarz Ł. -  Włókniarz A. 1:8 i wygrał 
z Pelikanem 6:4. W finale wygrał z 
Widzewem 4:1, z ŁKS 4:3 i zajął nie
spodziewanie drug ie  m ie jsce za 
Włókniarzem Łódź.

Pmaotamat ROM

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 Falcon Crest - serial obycz. 14.00 
E Street - serial obyczajowy 14.30 Anot- 
her World - serial obycz. 15.20 Santa 
Barbara - serial obycz. 15.45 Maude - 
serial komediowy 16.15 The New Leave 
It to Beaver - serial komediowy 16.45 
The D.J. Kat Show - dla dzieci 18.00 
Star Trek: The New Generation 19.00 
Rescue - serial obyczajowy 19.30 E 
Street - serial obyczajowy 20.00 Alf - 
serial komediowy 20.30 Family Ties - 
serial komediowy 21.00 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

&
11.00 Spiral Zonę
11.30 The Rush Lim- 
baugh Show 12.00

t , t .  Gloss - serial 12.30 
The Joan’s Rivers 

Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy
15.10 Braken - serial 16.00 Gameshow 
- teleturniej 16.30 Burns and Alens 
Show 17.00 Dick Vąn 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 
Night 17.45 3 from 1 18.00 MTV Sport
18.30 MTV Prime 20.00 Dial MTV 20.30 
Most Wanted 22.00 Greatest Hits 23.00 
Coca-Cola report 23.15 At the Movies
23.30 News at Night 23.45 3 from 1 
00.00 Hit Ust UK : Paul King 02.00 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps
03.30 Night Videos

# 09.00 Aerobic 09.30
♦* * .  Narciarstwo alpejskie

E W jftS ś f^ l/1 1 .3 0  Aerobic 12.00 
* * * Skoki narciarskie 13.00

Piłka nożna 14.00 Jaz
da szybka na łyżwach 15.00 Narciar
stwo alpejskie 17.00 Skoki narciarskie
18.00 Piłka nożna 20.30 Bilard 21.30 
Wiadomości 22.00 Kick-boxing 23.00 
Boks 00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
Widget 9.45 Jack in the

a»Box 12.15 Kreskówki
13.00 Seriale animo
wane 14.00 Jack in the

Box 16.00 Widget 17.00 The Dreamsto- 
ne I117.30 TCC-magazyn nastolatków

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

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

11.00 Spiral Zonę
11.30 The Rush Um- 
baugh Show 12.00

* , * •  Gloss - serial 12.30 
The Joan’s Rivers 

Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy
15.10 Choosing 16.00 Gameshow - te
leturniej 16.30 Teściowe - serial 17.00 
Dick Van Dykę - serial 17.30 American 
Gameshow - teleturniej 18.30 Satelitarne 
zakupy 19.00 Sally Jessy Raphael - pub
licystyka 20.00 Satelitarne zakupy 23.00 
Jukebox - teledyski na zamówienie

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

Rort 17.15 At the Movies 17.30 News at 
fight 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 Modem 02.00 VJ Kri
stiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps
03.30 Night Videos

09.00 Aerobic 09.30
_** ’  * ,  Łyżwiarstwo figurowe

1.30 Aerobic 12.00 
* * * Piłka nożna 13.00 Bi

lard 15.00 Hokej na lo
dzie: Turniej “Izwiestia” w Moskwie
18.00 Wyścigi motocyklowe na lodzie
19.00 Siatkówka 20.00 Koszykówka
21.30 Wiadomości 22.00 Boks 23.30 
Karate - mistrzostwa Europy 00.30 Wia
domości

•m * 07.00 Kreskówki 8.15
cnzjuD w m  wWidget 9.45 Jack in the 
c j;/tR R ja . Box 12.15 Kreskówki

13.00 Senale animo
wane 14.00 Jack in the Box 16.00 Wid-

?et 17.00 The Dreamstone II 17.30 
CC-magazyn nastolatków

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

animowane 10.30 The Piramid Gamę - 
teleturniej 11.00 Strike It Reach - tele
turniej- teleturniej 11.30 The Bold and 
the Beautiful 12.00 The Young and the 
Restless 13.00 Falcon Crest - serial 
obycz. 14.00 E Street - serial obycz.
14.30 Another World - serial obycz.
15.20 Santa Barbara - serial obycz.
15.45 Maude - serial komediowy 16.15 
The New Leave It to Beaver - serial ko
mediowy 16.45 The D.J. Kat Show - dla 
dzieci 18.00 Star Trek: The New Gene
ration 19.00 Rescue - serial obycz.
19.30 E Street - serial obycz. 20.00 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

P
11 f  • • t f  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 Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy
15.10 Braken - serial 16.00 Gameshow 
- teleturniej 16.30 The Bill Dana Show - 
serial 17.00 Dick Van Dykę - serial
17.30 American Gameshow - teleturniej
18.30 Satelitarne zakupy 19.00 Sally 
Jessy Raphael - publicystyka 20.00 Sa
telitarne zakupy 23.00 Jukebox - teledy
ski na zamówienie

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 Mc

vies 17.30 News at Night 17.45 3 from 1
13.00 Dance - VJ Simone 18.30 MTY 
Prime 20.00 Dial MTV 20.30 Most Wan
ted 22.00 Greatest Hits 23.00 Coca-Co
la report 23.15 At the Movies 23.30 
News at Night 23.45 3 from 1 00.00 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Yo! MTV Raps 
Today 03.30 Night Videos

* 09.00 Aerobic 09.30

♦ * * 11.30 Aerobic 12.00
Koszykówka 13.30 Eu- 

rofun 14.00 Bilard amerykański 15.00 
Hokej na lodzie - finał pucharu Spengle- 
ra 18.00 Wyścigi motocyklowe na lodzie
19.00 Ford Ski Report 20.00 Koszyków
ka 21.30 Wiadomości 22.00 Piłka nożna 
00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15
Widget 9.45 Jack in c tf/m m u . Box 12.15 Kre_
skówki 13.00 Seriale 

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

PIĄTEK

hael 14.10 Lunchbox 14.40 Satelitarne 
zakupy 15.10 Attracta - film 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- 
de 10.00 VJ Kristiane 
Backer 13.00 VJ Simo
ne 16.00 Greatest Hits
17.00 Coca-Cola re-

K)rt 17.15 At the Movies 17.30 News at 
ight 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 Swatoh 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 

■ * '  Koszykówka 13.30 Ko
szykówka 15.00 Hokej na lodzie - finały 
Klubowych Mistrzostw Europy w Dus
seldorfie 17.00 Piłka nożna 19.00 Ma
gazyn sportów motorowych 21.00 Piłka 
nożna 21.30 Wiadomości 22.00 Boks
23.30 Bilard amerykański 00.30 Wiado
mości

07.00 Kreskówki 8.15 
s Widget 9.45 Jack in 

c i The Box 12.15 Kre
skówki 13.00 Seriale 

animowane 14.00 Jack in the Box 16.00 
Widget 17.00 Spiff and Hercules 17.30 
TCC-magazyn nastolatków

SOBOTA

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

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

^  11.00 Spiral Zonę
11.30 The Rush Limba- 

'k|ua«^ ugh Show 12.00 Gloss
- serial 12.30 The Jo- 

1 1  / « .  * ,  t . an-s Rjyers Show
13.15 Sally Jessy Rap-

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

serial kryminalny 14.00 Rich Man, Poor 
Man - serial kryminalny 15.15 Greenac- 
res - serial komediowy 15.45 Facts of 
Ufe - 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 l ik  TOP 40 - lista przebo
jów 21.00 Unsolved Mysteries 22.00 
Cops I i II - serial dukumentalny 23.00 
Ali American Wrestling 00.00 Saturday 
Night Live

. 13.00 Rambo - serial
anim. 13.30 Spiral Zo- 
ne - serial anim. 14.00 
White Shadow - serial 
14.55 Dreamchasers 

15.25 Green Homet 15.50 Spain Spain 
Holiday 16.05 The Adevntures of Jim 
Bowie 16.30 Johny Ringo - serial 17.00 
American Gameshow - teleturnieje
19.00 Satelitarne zakupy 23.00 Jukebox 
- teledyski na zamówienie

08.00 Salute To Hol
land Weekend 11.00 
The Big Picture 11.30 
US Top 20 Video 13.30 
XPO 14.00 Salute To 
Holland Weekend

17.00 Yo! MTV Raps Today 18.00 Real 
World 18.30 The Big Picture 19.00 Bra
un European Top 20 21.00 Saturday 
Night Live 21.30 MTV Sports 22.00 The 
Soul of MTV 23.00 Party Zonę 01.00 
Salute To Holland Weekend 03.00 Night 
Videos

09.00 Narciarstwo
♦ * * 10.00 Magazyn spor-

l l o o
Narciarstwo alpejskie
15.00 Wyścigi motocy

klowe na lodzie 18.00 Narciarstwo al
pejskie 20.00 Skoki narciarskie 21.30 
Wiadomości 22.00 Boks 23.00 Rezulta
ty sportowe 00.00 Magazyn sportów 
motorowych 00.30 Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.30 
dUJXJD«j=R»David The Gnomę 9.00 
ca?m BEŁ storybreak 9.30 Prince

Valiant 10.00 Galaxy 
High School 11.00 The Smoggies 12.00 
Super Mario 13.00 Adventure 14.00 In- 
teroang 14.20 Fefteen 15.15 Animals in 
action 15.45 Wonder Why? 16.10 Boy 
Dominie 16.35 You Canl Do That On 
Television 17.00 Round the Bend 17.30 
The Finder 18.00 Kats and Dogs 18.30 
Prince Yaliant 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 Erght 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-

, ne - serial anim. 14.00
White Shadow - serial 

, ,  , 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

08.00 Salute To Hol
land Weekend 11.30 
Braun European Top 
20 13.30 XPO 14.00 
The Big Picture 14.30 
Salute To Holland We

ekend 18.30 Week in Rock 19.00 US 
Top 20 Video 21.00 120 minut 23.00 
XPO 23.30 Headbanger’s Bali 02.00 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Night Videos

09.00 Narciarstwo al- 
* * * pejskie 11.00 Rezultaty

E l f f l t a / ^ ^ p o r to w e  ze świata 
* , 4 ** 12.00 Narciarstwo al

pejskie 13.20 Skoki na
rciarskie mistrzostwa Europy 15.00 Wy- 
ścugi motocyklowe na lodzie 18.00 Na
rciarstwo alpejskie 20.00 Skoki narciar
skie 21.30 Wiadomości 22.00 Boks 
00.00 Rezultaty sportowe 00.30 Wiado
mości

7.00 Kreskówki 8.30
•/T i*  David The Gnomę 9.00

Jw n^uuT ^B obobobs 9.30 Prince
Vaiiant 10.00 Galaxy 
High School 11.00 The 

Smoggies 12.00 Super Mario 13.00 Zo
om 14.20 Pugwall 15.15 Art Atack 16.35 
Chicken Minutę 17.00 Commander 
Crumbacke 17.30 Bartons 18.00 Choc- 
ky 18.30 Prince Yaliant 19.00 Kreskówki

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

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

11-00 Spiral Zonę
11.30 The Rush Lim- 
baugh Show 12.00 

r . Gloss - serial 12.30
The Joan’s Rivers 

Show 13.15 Sally Jessy Raphael 14.10 
Lunchbox 14.40 Satelitarne zakupy
15.10 Bobby and Sarah - serial 16.00 
Gameshow - 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- 
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 MTY Hit Ust UK 20.00 Gloria 
Estefan Special 20.30 En Vogue 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 
* * * * *  Skoki narciarskie 10.30

B U R p g łm fflJeździectwo 11.30 Ae- 
* * ** robie 12.00 Magazyn 

sportów motorowych
13.00 Rezultaty sportowe 14.00 Kolar
stwo 15.00 Jazda figurowa na lodzie
17.00 Narciarstwo alpejskie 19.00 
Strzałki 21.00 Eurofun 21.30 Wiadomo
ści 22.00 Piłka nożna 23.00 Boks 00.30 
Wiadomości

07.00 Kreskówki 8.15 
ciT /zu jjiE T i aj Widget 9.45 Jack in 
<=«/£«REM The Box j 2.15 Kre

skówki 13.00 Seriale 
animowane 14.00 Jack in the Box 16.00 
Widget 17.00 Spiff and Hercules 17.30 
TCC-magazyn nastolatków

Redakcja nie odpowiada za zmiany w 
programie
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Wtorek
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" (22) - serial 

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

dy dla majsterkowiczów
11.40 Gotowanie na ekranie
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Interferie oraz film 

prod. angielskiej z serii “Kroniki 
Namii” (1) “Srebrne krzesło"

16.50 Muzyczna Jedynka - magazyn 
muzyczny

17.00 Teleexpress
17.25 “Bill Cosby show" - serial prod. USA
17.50 Sztuka nie sztuka
18.10 Encyklopedia II wojny światowej: 

“Niebo i piekło” (3)
18.40 Ściśle jawne - wojskowy program 

publicystyczny
19.00 Wieczorynka 
19.3® Wiadomości
19.55 Siedem minut dla ministra pracy
20.10 “Czarna róża” - film fab. prod. 

francuskiej
21.40 Listy o gospodarce 
22.10Telemuzak
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Notatnik prowincjonalny
23.45 Powrót Bardów: Jerzy Filar 
0.15 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Guliwera" (4) - 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 
11.00-12.30 Halo ferie
11.00 Opowieści kapitana Misia
11.05 “Zadziwiający świat zwierząt” (2)
11.35 Opowieści kapitana Misia
11.40 Dziecko potrafi: Safari (1)
12.05 Ojczyzna-polszczyzna
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archiwum
16.55 “Przygody Guliwera” (4)- 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 Legendy filmu: Ernest Borgnine
20.00 Punkt widzenia
20.30 Spotkanie z Havlem
21.00 Panorama
21.30 Studio Sport - wydarzenia sporto

we dnia
21.45 Koło Fortuny - teleturniej
22.15 “Człowiek z marmuru" - film fab.

prod. polskiej

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 “Czarna róża” - film fab. prod. 

francuskiej (powt.)
11.25 “Pulsujący puls” - film dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Interferie oraz film prod. angiel

skiej z serii “Kroniki Namii”: “Sre
brne krzesło” (2)

16.50 Muzyczna Jedynka - magazyn 
muzyczny

17.00 Teleexpress
17.25 “Na wariackich papierach" - serial 

prod. USA
18.15 Akademia Zdrowego Człowieka
18.35 Laboratorium: Lasery w przemyśle
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Studio Sport: Mecz piłki nożnej
22.00 Polska w parlamencie
22.30 Piosenki z kabaretu Olgi Lipiń

skiej
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Jutro w programie
23.10 “Najważniejszy dzień w życiu” (1):

“Gra” - film TP (9 ode.)
24.10 Jutro w programie

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 “Przygody Hucka Fina” (4) - serial 

anim. prod. japońskiej
9.10 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.30 Świat kobiet
10.00 Język angielski
10.30 Język niemiecki 
y 1.00-12.10 Halo ferie
11.00 Opowieści kapitana Misia
11.05 “Zadziwiający świat zwierzżąf (3) 
11.35 Opowieści kapitana Misia
11.40 Dziecko potrafi: Safari (2)
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” (4) - serial 

anim. prod. japońskiej (powt.)
17.20 Ekostres

17.35 Od pierwszego do pierwszego
18.00 Programy lokalne
18.35 “Pokolenia" - serial prod. USA 

(powt.)
19.00 Od komuny do kruchty (2)
20.00 “Cywilny fronf (13) - serial prod. 

USA
20.50 Cienie życia
21.00 Panoramą
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Studio Teatralne Dwójki: “Pod Dę

bami”
23.00 “Obca krew” - film dok.
24.00 Panorama

PROGRAM I
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 “Kojak” - serial kryminalny prod. 

USA
10.50 Listy w butelce (3): Śladami Ko

lumba
11.15 Sto lat - magazyn ubezpieczeń 

społecznych.
11.30 Bellona - wojskowy magazyn fil

mowy
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Interferie oraz film prod. angiel

skiej z serii “Kroniki Namii”: “Srebr
ne krzesło” (3)

16.50 Muzyczna Jedynka - magazyn 
muzyczny

17.00 Teleexpress
17.25 “Dzień za dniem" (13-ost.) - serial 

obyczajowy 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 Hotel “Patria” - recital Jacka Sku- 

bikowskiego
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.05 Jutro w programie
23.10 Reporter
23.45 Język włoski
24.00 Jutro w programie

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

anim. prod. USA
9.10 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.35 Świat kobiet

10.00-11.00 Halo ferie
10.00 Opowieści kapitana Misia 
10.05 “Zadziwiający świat zwierząt” (4)
10.25 Opowieści kapitana Misia
10.30 Stragan z rymami
11.00 Transmisja obrad Senatu
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce i technice
16.55 “Nowe przygody He-Mana” - se

rial anim. prod. USA (powt.)
17.20 W cieniu Kremla “Quo vadis Ro

sjo” - reportaż
17.50 Rozmowy o Rzeczyniepospolitej
18.00 Programy lokalne
18.35 “Pokolenia” - serial prod. USA
18.55 Europuzzle
19.00 Teatr Sensacji: Raymond Chand- 

ler “Blisko serca"
20.00 “Znaczone karty Korlstancji Mo

zart” - film muzyczny prod. au- 
striacko-niemieckięj

21.00 Panorama
21.30 Studio sport
21.45 Koło Fortuny - teleturniej

22.15 “Ryzykowny plan" - film fab. prod.
niemieckiej 

24.00 Panorama

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata - poranny maga

zyn rozmaitości
9.Ó0 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.20 Przedszkolny koncert życzeń
10.00 “Przygody Billa i Teda" - film fab. 

prod. USA
11.45 Kwadrans na kawę
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Program dnia
16.05 Interferie oraz film prod. angiel

skiej z serii “Kroniki Namii": “Srebr
ne krzesło" (4)

16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 “Raport o stanie Europy" (4) - se

rial dok. prod. ang.
18.00 Prawo i bezprawie
18.20 Randka w ciemno - zabawa qui- 

zowa
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Pomaluj swój wóz" - film fab. 

prod. USA
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka - magazyn 

muzyczny
23.10 “Historia Hollywoodu” (9) - serial 

dok. prod. angielsko-amerkańskiej
24.00 Legdndy gitary: Blues
1.00 Siódemka w Jedynce “Na dobre i 

złe” - francuski film dok. o zasa
dach działania biur matrymonial
nych

1.45 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
16.30 Panorama
16.40 Studio Sport
16.55 “Wojownicze żółwie Ninja” - serial 

prod. USA (powt.)
17.25 “Kate i Allie” (19) - angielski serial 

komediowy
18.00-21.00 Programy regionalne
21.00 Panorama
21.30 Studio Sport
21.45 Koło Fortuny - teleturniej
22.20 “Listy do Madeleine” (4) - program 

poetycko-muzyczny
22.35 “Asy przestworzy^ - dramat wo

jenny prod. angielskiej
0.25 Panorama
0.35 Jazzvision: Latynoska rodzina

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”
11.00 Magazyn rockowy
11.30 Sceny i obrazy - Oczekiwania 

(program o rodzinie)
12.00 Wiadomości
12.10 Eko-echo
12.25 Podróże na celuloidzie
13.00 Walt Disney przedstawia: “Super 

Baloo"
14.20 Teatr Wspomnień: “Igraszki z 

diabłem”
15.55 Plebiscyt polskiej piosenki - Mu

zyczna Jedynka 
17.00Teleexpress
17.25 “Detektyw w sutannie" - serial 

prod. USA
18.15 Teleturniej
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Dobranoc: “Przygód kilka wróbla 

Ćwirka”
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 “Upał i kurz” - film fab. prod. ang. 
22.40 Wiadomości
22.50 Kariery - bariery 
23.35 Sportowa sobota
24.00 “W poszukiwaniu prawdy” (2) - 

serial sensacyjny prod. włoskiej
1.30 Program rewiowy
2.30 Zakończenie programu

PROGRAM II
7.30 Kaliber - magazyn wojskowy
8.00 Panorama
8.05 “Ulica Sezamkowa”
9.05 Ona - magazyn dla kobiet
9.25 Powitanie
9.30 Tacy sami - program w języku mi

gowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Wspólnota w kulturze - W ogro

dach baśni
10.30 Artysta i jego świat - film dok. 

prod. ang.
11.00 “Mów mi Rockefeller" - film fab. 

prod. polskiej
12.45 Wzrockowa lista przebojów 
13.10 Studio Sport - Koszykówka zawo

dowa NBA
14.00 Halo Dwójka
14.05 Za chwilę dalszy ciąg programu
14.30 Zwierzęta świata
15.25 Róbta co chceta
15.45 Halo Dwójka
15.50 Studio sport
16.25 Losowanie gier liczbowych Totali

zatora Sportowego
16.30 Panorama
16.45 “Pełna chata* - serial komediowy 

prod. USA
17.10 Rozmowy Jerzego Markusze- 

wskiego
18.00 Program lokalny
18.30 Halo dzieci: “Opowieści kapitana 

Misia”
18.35 Akademia filmu polskiego: “Echo" - 

dramat psychologiczno-obyczajowy
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Okolice wyobraźni
22.15 Benny Hill - angielski program 

rozrywkowy
22.45 “Gorzka miłość” (2) - serial TP
23.30 Edyta Geppert śpiewa piosenki 

francuskie
24.00 Panorama
0.10 Studio sport
1.10 Zakończenie programu

jMłedziera
PROGRAM I

6.55 Program dnia
7.00 “Podwodna odyseja ekipy kapitana 

Cousteau” - serial dok. prod. fr.
7.45 Rolnictwo na świecie
8.00 Przystanki codzienności
8.15 Notowania
8.40 Polskie ZOO (powt.)
9.00 “Diabelskie wzgórze” - film przygo

dowy prod. australijskiej
10.35 “National Geographic” - serial 

dok. prod. USA
11.25 Kinoteka polska - “Popioły"
11.45 Tydzień - magazyn rolniczy
12.30 Telewizyjny koncert życzeń
13.00 Scena Młodego Widza: Włady

sław Broniewski “Zawsze poezja 
ze mną”

13.45 Z kamerą wśród zwierząt
14.00 “Bonanza” - serial filmowy prod. USA
14.50 Pieprz i wanilia
15.35 Sto pytań do...
16.15 Country Ameryka 
17.00Teleexpress
17.30 “Dynastia” - serial prod. USA 
18.20 7 dni świat
18.50 Odjazdowa telewizja piracka 

UCHO - Kabaret Elita
19.00 Wieczorynka: Walt Disney przed

stawia - “G u misie”
19.30 Wiadomości
20.10 “Kroniki młodego Indiany Jonesa”

(5) - serial prod. USA
21.05 Meetinn kabaretowy
21.50 Sportowa niedziela
22.35 Loża - magazyn teatralny
23.05 “El Dorado” - film fab. prod. hisz

pańskiej
PROGRAM II

7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszą- 
cych)

8.00 “Długonogi tata” (1) - serial animo
wany prod. japońskiej

8.25 Film dla niesłyszących “Kroniki 
młodego Indiany Jonesa” (5) - se
rial prod. USA

9.15 Słowo na niedzielę (dla niesłyszą
cych)

9.20 Powitanie
9.30 Programy lokalne
10.35 Bogusław Kaczyński zaprasza 

dzieci
12.00 “Rodzinny bumerang” - serial 

prod. australijsko-angielskiej
13.00 Podróże w czasie i przestrzeni
13.30 Talenty muzyczne - ode. 3
13.50 Weekend
14.10 Zwierzęta wokół nas
14.40 Studio sport
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera
16.25 Studio sport
16.30 Panorama
16.50 “Cudowne lata” - serial prod. USA
17.15 Studio sport
17.25 Herbert - sylwetka poety, drama

turga i prozaika
17.50 Andrzej Strumiłło
18.20 Halo dzieci: “Opowieści kapitana 

Misia”
18.25 “Gremliny rozrabiają” - film fab. 

prod. USA
20.10 Telekonferencja Dwójki
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 Bezludna wyspa - Anna Roman- 

towska, Maryla Rodowicz, Barbara 
Labuda

23.00 Studio sport
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

Poniedziałek
l  -w'.

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 Teatrum pogrzebowe Sarmatów - 

relacja z wystawy portretu trumien
nego

11.50 Edward Munch
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 kom. prod. USA
17.50 Antena
18.10 “Magazynio” - program satyryczny
18.20 Z Polski rodem
18.45 Czy po drodze nam z EWG?
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji: Karol Hubert Ro

stworowski “Niespodzianka”
21.45 “Ja, komedianf cz. 2 - “W teatrze 

i w filmie - poszukiwania” - film 
dok. Ludwika Perskiego o Tadeu
szu Łomnickim

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 Hobby
10.00 Język angielski
10.30 Przeboje Dwójki
11.00 Halo ferie: “Opowieści kapitana 

Misia”
11.05 “Zadziwiający świat zwierząf 

(ode. 5)
11.35 “Opowieści kapitana Misia”
11.40 Konin‘92, cz. 1 
12.00-16.25 przerwą
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - Kolce
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 “Allo, allo” (1) - serial komediowy 

prod. angielskiej
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.05 “Regina - droga do sukcesu” (1) - 

serial prod. niemieckiej
23.00 Maraton trzeźwości
24.00 Panorama

Za zmiany w programie reda
kcja nie odpowiada.
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POZIOMO: 1/ wąż okularnik, 5/ gra w karty podobna do wista, 7/ brutto 
minus tara, 8/ przed publicznym występem, 9/ opera Pucciniego, 10/ loteryjka, 
13/ jego jednostką główną jest om, 14/ sumeryjski bóg podziemi, 19/ forma 
pomnika, 20/ kronikarz Anonim, 21/ sztuka budowy instrumentów strunowych.

PIONOWO: 1/ taniec wykonywany na zakończenie zabawy, 2/ na nim roz
pięte płótno do malowania, 3/ nauka o budowie organizmu, 4/ nasza ciężarów
ka, 5/ w tytule z pokojem, 6/ulubieniec osoby wpływowej, 11/ wyścig na krótkim 
dystansie, 12/ rodzaj kilofa wspak, 15/odmiana chalcedonu, 16/słynny łucznik, 
17/ patrol wojskowy, 18/ francuska czapka wojskowa.

LISTA PRZEBOJÓW NR 17

1

1. UNIWERSALNI ŻOŁNIE
RZE (UNIVERSAL SOLDIERS)

prod. USA 1992 
sensacyjny
reżyseria: Roland Emmerick 
występują: Jean - Claude Van 

Damme, Dolph Lundgren
Luc Devreux (Jean Claude Van 

Damme) i  Andrew Csott (Dolph Lund
gren) należą do prototypowego od
działu wojskowego. Jego członkowie: 
pół-ludzie, pół-maszyny to wynik ści
śle tajnego eksperymentu rządowego. 
Przewidywał on stworzenie doskona
łego wojownika o nadzwyczajnych 
zdolnościach i sile, pozbawionego 
uczuć. Projekt całkowicie wymyka się 
spod kontroli. Rozpoczyna się walka 
na śmierć i życie.

2. ZBUNTOWANA SZKOŁA 
(REBEL HIGH)

prod. USA 1987 
komedia
reżyseria: Harry Jakobs 
występują: Wayne Fleming, 

Ralph Millman
Zabawna komedia rozgrywająca 

się w środowisku szkolnym, w której 
zbuntowana młodzież za punkt hono
ru stawia sobie maksymalne utrudnie
nie życia nauczycielom. Jednak w sy
tuacji krytycznej obie strony potrafią 
współdziałać, aby oddalić pojawiające 
się zagrożenie.

3. MILLENIUM 
prod. USA
s-f
reżyseria: Michael Anderson 
występują: Kris Kristoferson, 

Cheryl Lado
Niewyobrażalny paradoks czasu 

sprawia, że wypadek z przeszłości 
stwarza siłę zdolną zniszczyć przy
szłość. Moment kolizji w przyszłości od
ległej o 1000 lat, nadchodził Inspektor 
d/s katastrof lotniczych odnajduje w 
szczątkach samolotu broń nieznanego 
pochodzenia. Poszukuje je j również ta
jemnicza kobieta przybywająca z przy
szłości. Jest jedyną osobą potrafiącą 
wyjaśnić losy pasażerów i załogi Boe- 
ninga 747, który uległ katastrofie.

4. AIR AMERICA 
prod. USA 1990 
komedia

reżyseria: Roger Spottiswoode 
występują: Mel Gibson, Robert 

Downey, Jr.
*A ir America” to najbardziej tajne Ib 

nie lotnicze na świede. Po niebie Laosu 
szaleją maszyny sterowane przez zwa
riowanych pilotów, dla których samoloty 
są jedyną pasją. W wojnie, w której Sta
ny Zjednoczone oficjalnie nie uczestni
czą, lotnicy przewożą dosłownie wszy
stko: od ryżu po uzbrojenie. Aby prze
trwać tę absurdalną wojnę, muszą 
nauczyć się śmiać. Poczucie humoru 
jest bowiem ich jedyną bronią w walce z  
wszechogarniającym szaleństwem.

5. SKIPPER
prod. USA 1990 
thriller
reżyseria: Mathias Wendland 
występują: Jurgen Prochnow, 

Patsy Kentis
Skipper - mężczyzna ciężko do

świadczony przez morze i  dwie sprytne 
młode dziewczyny wyruszają na rejs lu
ksusowym jachtem. Gdy mężczyzna za
czyna interesować się jedną z dziew
czyn, druga szantażuje go, a nawet po
suwa się do tortur wykorzystując jego 
chorobę. Choć Skipper potrafi zmusić ją  
do posłuszeństwa, napięcie na łodzi 
wciąż wzrasta. Na falach Atlantyku roz
poczyna się dramat.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą 
na adres redakcji (PŁOCK, STARY RYNEK 27) rozwiązania na kartkach 
pocztowych z dopiskiem “KRZYŻÓWKA nr 4" wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1:
Poziomo: 1/ takir, 5/ dukt 7/ amory, 8/ moped, 9/ idiotyzm, 10/ Halka, 13/ 

kran, 14/ kazuar, 19/ Alzacja, 20/ Koch, 21/ olimpiada.
Pionowo: 1/ tomahawk, 2/ kapelusz, 3/ radiacja, 4/ loki, 5/ dykta, 6/ kabza, 

11/Grecja, 12/antaba, 15/azot, 16/ucho, 17/rani, 18. szop.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 1 nagrody książkowe wylosowali:

1/ MARIA KRYGOWSKA, zam. 09-210 Drobin, ul Płocka,
2/ ELŻBIETA BOROWSKA, zam. 09-402 Płock, ul. Powstańców
3/ JACEK DULKOWSKI, zam. 09-407 Płock, ul. Lachmana

• Mini-konkurs

ę  m $ $ i 21.03-20.04
W domu skończą się wreszcie dys

kusje, jakie toczyły się do niedawna. Bę
dziesz zadowolony ze spotkania ze 
Strzelcem. A może wybierzesz się na 
karnawałowe szaleństwo? W finansach 
nieźle, ale jest szansa, że może być le
piej. Dobry dzień - ponjedziałek.

mm 2 W W 5
Pierwsze nagrody

: Prawidłowe rozwiązanie pierwszego MINI-KONKURSU “SŁYNNI;
; PŁOCCZANIE” brzmi: JAN MAREK RÓŻA LAJOURDIE. ;
; Nagrody książkowe spośród kilkudziesięciu prawidłowych rozwiązań • 
: wylosowały panie: ANNĄ KWIATKOWSKA ul. Kapitańska 8, 09-401 ; 
■ Płock i DOROTA PAPIEŻYŃSKA Machcino, 09-412 Proboszczewice. Z 
; Po odbiór prosimy się zgłosić osobiście w redakcji.

6. FANTASTYCZNE PRZYGODY 
BILLA I TEDA(BILL AND TED’S 
EXCELLENT ADVENTURE)

prod. USA 1987 
komedia s-f
reżyseria: Stephen Herek 
występują: George Carlin, Ke- 

anu Reeves
7. OSTATNIA ROZGRYWKA 

(THE LAST MATCH)
prod. Włochy 
sensacyjny
reżyseria: Lany Ludman 
występują: Oliver Tobias, Ernest 

Borginine
8. NAKAZ HONORU (HONOR 

BOUND)
prod. USA 1990 
sensacyjny
reżyseria: Jeannot Szwarc 
występują: Tom Skerritt, John 

Philbin
9. KRÓTKIE SPIĘCIE (SHORT 

CIRCUIT)
prod. USA 
komedia
reżyseria: John Badham 
występują: Ally Sheedy, Steve 

Guttenberg
10. SERCOWE OSZUSTWA 

(CHEATIN* HEARTS)
prod. USA 1991 
erotyk
reżyseria: Lance Heywood 
występują: Kym Wilde, Savannah 
Zapraszamy do Salonu Sprzedaży 

“VIDEO-MIG” Rock, ul. Dworcowa 2, 
paw. 12, tel. 622-011 w godz. 10-18, w 
soboty^SM&Wy^ktai bonifikaty.

Jakiego przedmniotu poszu- 
iją przybysze z przyszłości 
w filmie “Millenium”?

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni od 
daty ukazania siE numeru nadeślą na 
adres redakcji (PŁOCK, STARY RY
NEK 27) odpowiedzi na kartkach po
cztowych z naklejonym kuponem wez
mą udział w losowaniu kasety video o 
wartości około 300 tys. zł.

VIDEO-^
kupon17
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P A H T i Y  A D Y
ZAKOCHAŁAM SIĘ 
OD PIERWSZEGO 

WEJRZENIA
Droga redakcjo! Proszę Was o 

pomoc. Odkąd poznałam Krzyśka, 
nie mogę skupić się na nauce, cho
ciaż obecnie niczym .innym nie po
winnam sobie zaprzątać głowy. Nie 
mam apetytu, w nocy nie mogę 
spać. Bez powodu plączę. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że przebywa
nie ze mną w domu to istny kosz
mar. Wszyscy chodzą koło mnie na 
palcach, ale to i tak niczego nie 
zmienia. Mama poradziła abym wy
brała się do psychologa.

A wszystko przez studniówkę. 
Byłam z chłopakiem, z którym cho
dzę od roku. Ale poza przyjaźnią nic 
nas ze sobą nie łączy. Podobał mi 
się chłopak mojej koleżanki z klasy. 
Nie sądzę, by on w ogóle zwrócił na 
mnie uwagę, chociaż ze mną tań
czył. Ewa nigdy o nim nie wspomi
nała. Co mam zrobić?

Edyta
Od Ady: Sądzę, że to tylko chwi

lowe zauroczenie a nie prawdziwa 
miłość. Poza tym pomyśl jak Ty byś 
się czuła, gdyby Ewa “odbiła" Ci 
chłopaka... Przestań o nim myśleć, 
tak będzie najlepiej. Z czasem o 
nim zapomnisz. Wizyta u psycholo
ga nie jest Ci na pewno potrzebna.

Pytanie z listy przebojów nr 15 
brzmiało:"Jeden z krajowych dystrybu
torów kaset video ma siedzibę w Roc
ku. Prosimy o podanie nazwy tej firmy". 

Oto odpowiedź: Jack Yłdeo 
Niestety, żadna z nadesłanych odpo

wiedzi nie była poprawna. W związku z 
tym kasetę z tego tygodnia przenosimy 
do następnego losowania. W nastę
pnym numerze Tygodnika Płockiego” 
będą zatem dwie kasety do wygrania.
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P Ł O C K I
ZAPRASZAMY 

DO NASZYCH BIUR 
OGŁOSZEŃ:

PŁOCK,
ul. Stary Rynek 27, 

tel. 62-77-66 
KUTNO, 

ul.Podrzeczna 1 
GOSTYNIN, 

Pl.Wolności 26, 
tel. 34-54 

ŁĘCZYCA, 
ul.Konopnickiej 14, 

tel. 24-20 
SIERPC,

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

Już na początku tygodnia nastąpią 
korzystne zmiany. Uzyskasz przede 
wszystkim większą niezależność i uzna
nie. Osoby nastawione do Ciebie kryty
cznie zejdą na dalszy plan. W piątek 
otrzymasz dobrą wiadomość odnośnie 
mieszkania. W sprawach serca dużą ro
lę odegra Wodnik.

f t  m Ź S {I% n  2 2 .C 5 -2 1 M
Sprawy rodzinno-domowe uregulują 

się na tyle, że będziesz miał trochę cza
su dla siebie. W czwartek wybierzesz 
się w podróż służbową. Poznasz no
wych ludzi i zaprzyjaźnisz się ze Strzel
cem. Będzie on dla Ciebie oparciem w 
najtrudniejszych sprawach.

i  m _  22.06-22.07
Koniec z samotnym siedzeniem w do

mu. Nawet niewielkim kosztem możesz 
się dobrze zabawić. W pracy możesz li
czyć na awans i niewielką podwyżkę, ale 
musisz się o to postarać. Jeśli otrzymasz 
propozycję szkolenia czy kursu - nie od
mawiaj. Znak przyjazny - Strzelec.

9* 1C£W 25.07-22.08
Do połowy tygodnia będziesz po

chłonięty problemami zawodowymi. Ale 
tak bywa jeśli ktoś nie pracuje syste
matycznie. Później są nerwy i nieprze
spane noce. Będzie to dobra nauczka 
na przyszłość. Nie zapomnij o sobotnim 
spotkaniu z Baranem. W niedzielę otrzy
masz smutną wiadomość.

i  23.08-22.09
Kontroluj stan swojego zdrowia i nie 

lekceważ przestróg lekarza. W pracy w 
piątek będzie trochę zamieszania z po
wodu małej plotki, ale wszystko się wy
jaśni na Twoją korzyść. Będzie to nau
czka na przyszłość - trzeba czasem 
trzymać język na wodzy. Dzień szcze
gólny - sobota.

fl 25.09-23.10
Na początku tygodnia możliwy przy

pływ gotówki, ale nie szalej z wydatka
mi. Już wkrótce czeka Cię niespodzie
wany wydatek. Poza tym już teraz po
myśl o urlopie. Chyba zdajesz sobie 
sprawę, że nie będzie Cię stać na jed- 

|  norazowe wyłożenie kilku milionów. Za
cznij więc oszczędzać od dziś.

& SW IN O K 24.10-22.11
Czekają Cię w tym tygodniu podró

że, ale raczej związane z pracą niż ze 
sprawami osobistymi. Poznasz urocze
go Raka, który okaże się wspaniałym 
przyjacielem. Ze względu na stan swo
jego zdrowia nie przebywaj w mocno 
zadymionych lokalach. Dzień szczegól
ny - niedziela.

| f  SflffiLK23.11-21.12
Tydzień zapowiada się bardzo trudny, 

ale pomoże Ci go przezwyciężyć miła 
sercu osoba. Nie przypuszczałeś, że jest 
tak bardzo zaangażowana w znajomość 
z Tobą. Dobry dzień - piątek. Otrzymasz 
ważną wiadomość na którą czekałeś od 
dawna. Znak przyjazny - Rak.

$  KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Jeśli będziesz działał zdecydowanie 

- może to być wyjątkowy tydzień. W 
środku tygodnia spotkanie, które będzie 
miało dla Ciebie duże znaczenie. Staraj 
się pozyskać przyjaźń Barana. W pracy 
okres sukcesów, a jednak będziesz na
dal niezadowolony.

‘W O P H JK  21.01-20.02
Zacznij się więcej uśmiechać - to 

przysporzy Ci przyjaciół. A może i 
szczęście wreszcie uśmiechnie się do 
Ciebie? W pracy możesz spodziewać 
się awansu, ale pod warunkiem, że bę
dziesz jej poświęcał więcej czasu. Uni
kaj kontaktu z Rakiem. Może przyspo
rzyć Ci wielu kłopotów.

o W  21.02-20.03
W sprawach finansowych kapoty. 

Nie spodziewałeś się tylu wydatków. 
Możesz liczyć na pożyczkę od L*. a. ale 
pod warunkiem, że wywiążesz się z 
poprzedniego zobowiązania. Życie 
osobiste bardzo ożywione. W piątek 
otrzymasz propozycję bardziej intere
sującej pracy. ,

/  6  fiZ&e&ć


