
CZYTELNIA

PŁOCKI
Nowy wicewojewoda - JERZY CERANOWSKI
- jest za jawnością informowania o 
administracji, a nawet przeciw.

NIEWRAŻLIWY
“Coś się wreszcie ruszyło" - powiedział wojewo

da Jerzy Wawszczak na konferencji prasowej w 
dniu 8 września wręczając uroczyście “papiery” 
byłemu Prezydentowi Kutna, które uczyniły z  Nie
go nowego wicewojewodę płockiego. W  tym pod
niosłym nominacyjno-prasowym momencie po
winny oczywiście zabrzm ieć oklaski. Niestety, nie 
zabrzmiały, ale tylko z  powodu, iż jak wiadomo, 
dziennikarze ręce mają zajęte długopisami, kar
tkami papieru, magnetofonami i innymi wielce nie
praktycznymi rzeczami. Niepraktycznymi, gdyż jak 
twierdzi władza każda - i tak napiszą - to co chcą, 
a  nie to co chciałaby przeczytać władza.

Ale to też podobno normalne, gdyż od począt
ków dziennikarstwa w “temacie” czytelnictwa gu
sta dziennikarzy i władzy rozbieżne były...

Jest jeszcze jeden powód braku oklasków, do 
których nigdy dziennikarze skorzy nie byli. Otóż 
w iedzą oni więcej, niż mogą napisać i w iedzą, że 
w dzisie jszych czasach  stanow iska lotne s ą  bar
dziej niż kurz na drogach. Powróćmy jednak do 
tej ważnej chwili w życiu zawodowym nowego

wicewojewdy. Ponieważ wraz zaktem  nominacyj
nym, podpisanym przez premier H. Suchocką, 
nowy w icewojewoda otrzymał również teczkę “z  
papierami” mówiącymi o wysokości poborów, roz
poczęliśm y “przesłuchanie” nowego wicewoje
wody od tej w ielce marginesowej - jak się  okazało 
- sprawy.

- Ile Pan zarab ia ł jako  Prezydent Kutna, a ile  
obecnie jako wicewojewoda ?

Ponieważ w słowie wstępnym nowy wicewoje
woda opowiedział się za jawnością w życiu społe
cznym i pracy administracji oraz otwartością w 
kontaktach z  prasą, początkowe Jego próby wymi
jających odpowiedzi w rodzaju "finansam i zajmuje 
się  żona” nie dały oczywiście rezultatu wobec zde
cydowanej postawy prasy. Dzięki temu dowiedzie
liśmy się - w interesie Czytelników - że  nowy 
wicewojewoda będzie zarabiał 12.750.000 zł plus 
dodatek stażowy, oczywiście brutto, a jako Prezy
dent Kutna zarabiał ok. 14 min zł, też oczywiście 
brutto.
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KOCHANI!
GŁOSUJCIE W NIEDZIE
LĘ JAK CHCECIE, ALE 

TAK, ABYM NIE MUSIAŁ 
JESZCZE PRZEZ JEDNĄ 

KADENCJĘ CHODZIĆ 
W TYCH PORCIĘTACH...
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na P olitechn ice
UROCZYSTA INAGURACJA NOWEGO ROKU 

AKADEMICKIEGO W OŚRODKU NAUKOWO - DY
DAKTYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W 
PŁOCKU ROZPOCZNIE SIĘ CO PRAWDA 4 
PAŹDZIERNIKA, ALE JUŻ 1 WRZEŚNIA ZACZĘŁA 
SIĘ KOLEJNA, TRZYLETNIA KADENCJA WŁADZ 
AKADEMICKICH. NOWYM PROREKTOREM PW D/S 
OŚRODKA W PŁOCKU I JEDNOCZEŚNIE DZIEKA
NEM WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I MASZYN ROL
NICZYCH JEST PROF. DR INŻ. JACEK KUBISSA

Prof. Kubissa jest jednocześnie radnym Rady Miej
skiej w Płocku, a w nadchodzących wyborach kandy
duje do parlamentu z ramienia Unii Demokratycznej.

Funkcje prodziekanów pełnią: prof. dr Inż. Józef 
Kwiatkowski, dr. Inż. Anna Kossakowska (ponow
nie) oraz dr inż. Krzysztof Jaworski. Dyrektorem In
stytutu Chemii jest prof. dr hab. inż. Janusz Pysiak, 
Instytutu Budownictwa - dr inż. Ireneusz Jabłoński, a 
Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych - prof. dr hab. 
inż. Daniela Żuk.

“O dojrzałości Ośrodka świadczy między innymi to, 
że całe jego wymienione kierownictwo, z  wyjątkiem 
jednego prodziekana, składa się z  ludzi mieszkających 
na stałe w Płocku” - powiedział prorektor. Rada Wy
działu Budownictwa i Maszyn Rolniczych, którą on kie
ruje, posiada uprawnienia do nadawania stbpnia dokto

ra w dyscyplinach - budownictwo oraz budowa i eks
ploatacja maszyn, co decyduje o statusie akademickim 
placówki.

Nowy rok akademicki w płockim ośrodku zapowiada 
się pomyślniej, niż poprzednie. Znacznie zwiększyła 
się liczba studentów - z 485 w roku 1993/94 do około 
1000 obecnie (na wszystkich latach ogółem). Wynika 
to ze zwiększenia limitu przyjęć na pierwszy rok. Prof. 
Kubissa uważa, że gdyby limit był jeszcze większy, też 
nie byłoby problemu z naborem. Można tak sądzić na 
podstawie dużej liczby wolnych słuchaczy, którzy - z 
braku miejsc - przysłuchiwać się będą wykładom. Na 
rok akademicki 1993/94 Wydział Budownictwa i Ma
szyn Rolniczych przyjął 303 studentów na studia 
dzienne i wszystkich kandydatów, którzy zgłosili 
się na studia zaoczne - tj. 223. Tak dużej liczby 
przyjęć studentów Wydział nie miał w całej swo
jej historii.

Pomimo relatywnego zmniejszenia dotacji budżeto
wej poprawiły się warunki finansowe funkcjonowa
nia uczelni. W ciągu trzech lat zmniejszyła się bo
wiem liczba pracowników - z 378 do 273. Jedno
cześnie Ośrodek rozszerzył działalność gospodarczą, 
poza prowadzoną zleconą działalnością badawczą, co 
zapewnia dodatkowe dochody.

(mab)

ANGLICY W KUTNIE
Mimo, iż Związek Gmin Regionu 

Kutnowskiego istnieje od niedawna, 
na konto swojej działalności może już 
wpisać wiele sukcesów. Poza pier
wszą w kraju iniqatywą telefonizacji 
regionu na taką skalę (o czym pisali
śmy w jednym z ostatnich numerów 
‘TP”) na uwagę zasługuje nawiąza
nie kontaktów z władzami angielskie
go hrabstwa Northumberland.

- Te kontakty rozpoczęły się na 
Międzynarodowej Konferencji Miast 
i Regionów we Florencji - powie
dział przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin Regionu Kutno
wskiego, Maciej'Dercz. - Tam po
znałem lidera hrabstwa, p. Swe- 
etenbanka i zaprosiłem go do Kut
na, żeby zobaczył, jakie są tu 
aktywa i jakie możliwości. Odwie

dził nas w maju - jest angielskim 
odpowiednikiem naszego wojewo
dy, ale także przewodniczącym 
Związku Hrabstw w całej Anglii, 
czyli odpowiada za kontakty zagra
niczne samorządów.

Mr. Sweetenbank nie mógł po
nownie przyjechać do Kutna, ponie
waż jako przedstawiciel wspomnia
nego związku przebywał akurat w 
Kenii. Niemniej jednak kompeten
cjom zaproszonych gości nie moż
na było nic zarzucić. Trzydniowy 
pobyt zaowocował wizytami w po
wstającej na terenie Regionu firmie 
“Mercedesa”, “Danagripolu", u 
przedstawicieli duńskiego koncer
nu, produkującego maszyny rolni
cze “Colmar-Holding”, a także w 
znanych wszystkim “Agromie” i kut

nowskiej “Polfie”. Anglicy mogli zo
baczyć osiągnięcia Regionu w wy
korzystaniu ofert zagranicznych in
westorów.

- W angielskiej mentalności do
minuje jedna generalną zasada - 
dodał Maciej Dercz - jeżeli chodzi o 
inwestowanie poza granicami kraju 
pomagają oni tylko tym. którzy sami 
na wstępie potrafili sobie pomóc. 
Nasi goście byli mile zaskoczeni 
tym, co udało się osiągnąć nasze
mu miastu. Wszyscy powiedzieli, 
że nastawienie władz lokalnych jest 
takie, jakie być powinno.

Wizyta przedstawicieli Northum
berland nie była czysto kurtuazyjną. 
Rozmawiano też o konkretach. An
glicy pomogą Związkowi Gmin Re
gionu Kutnowskiego w organizacji 
Regionalnej Agencji Rozwoju, u 
nich funkcjonuje już taki “Business 
Center^

dokończen ie na str. 7

KRONIKA POLICYJNA
Pożary

W budynku inwentarskim Ro
mana B. w Bądkowie Kościel
nym, gm. Brudzeń, zaistniał 31 
sierpnia pożar. Spaleniu uległ 
dach wartości 250 min złotych. 
Przyczyną było samozapalenie 
się składowanej mokrej słomy ję
czmiennej.

Czerwony kur dał też o sobie 
znać 6 września w Giżycach, gm. 
Iłów. W garażu Jana K. spłonął 
wtedy Fiat 127p, dwa motocykle 
“Jawa”, motorynka oraz narzę
dzia ogólnej wartości 70 min zło
tych.

Przygnieciony murem
W czasie rozbiórki starego bu

dynku w Jurkowie, gm. Oporów, 2 
września przewrócił się mur. 
Śmierć pod nim poniósł 30-letni 
Paweł S.

Nagła śmierć
W tym samym dniu w mieszka

niu Mirosława O. przy ul. Krótkiej 
w Sannikach zmarł nagle,51-letni 
Henryk D., mieszkaniec Żąznych 
w woj. gdańskim.

Samobójstwo 
Desperacką decyzję o odebra

niu sobie życia podjął 53-letni Jó
zef W. Powiesił się 3 września we 
własnym mieszkaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej w Kutnie.

Napad na policjanta 
Przebywający na warunkowym 

zwolnieniu z Zakładu Karnego 
26-letni Jerzy P. napadł 1 wrześ
nia w miejscowości Białoskóry,

gm. Sieipc na wykonującego 
czynności służbowe funkcjona
riusz policji, sierż. Wojciecha K. z 
KRP w Sierpcu. Prokurator Rejo
nowy zastosował wobec napast
nika areszt tymczasowy na okres 
trzech miesięcy.

Nożownik
Podczas bójki ulicznej na PI. 

Wolności w Kutnie, Krzysztof P. 
ugodził nożem kuchennym w 
brzuch Krzysztofa K., którego 
przewieziono do szpitala.

Potrącenie
W miejscowości Kosenin, gm. 

Zawidz, 6 września kierujący sa
mochodem Łada potrącił idącą 
lewym poboczem kobietę, którą z 
obrażeniami ciała przewieziono 
do szpitala.

Znaleziono zwłoki 
W jednym z budynków w Podle

siu, gm. Szczutowo, znaleziono 5 
września zwłoki 50-letniego Jana K.

Pechowa naprawa 
W dniu 5 września w Żelaznęj 

Nowej, gm. Daszyna, w trakcie 
naprawy samochodu Syrena do
szło do awarii podnośnika. Pod 
ciężarem samochodu zginął 30- 
letni Marek Ż.

Śmierć na drodze 
W miejscowości Czemiew, gm. 

Kiernozia, 6 września, na drodze 
z Kiernozi do Łowicza znaleziono 
zwłoki 40-letniego Andrzeja F. 
Pozostawione ślady i obrażenia 
na ciele denata wskazują, że zo
stał on potrącony przez nieznany 
pojazd.
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Do tragicznego wypadku dro
gowego doszło 8 września w Ju- 
ryszewie, gm. Radzanowo. Kieru
jący w stanie nietrzeźwym Polo
nezem 29-letni Bogdan L. zderzył 
się czołowo z nadjeżdżającym 
Fiatem 126p, prowadzonym 
przez Jerzego S. W wyniku zde
rzenia śmierć na miejscu poniósł 
kierowca malucha, a z  obrażenia
mi ciała do szpitala zostałi prze
wiezieni: Bogdan L., 24-letni Ma
ciej B., 38-letni Piotr C. oraz Ja
cek G.

Nietrzeźwy kierowca
W  miejscowości Bedlno, 6 

września kierujący po spożyciu 
alkoholu samochodem Sterling 
Sedan zjechał nagle na lewą 
stronę jezdni i uderzył w przepust 
wodny, powodując wywrócenie 
się pojazdu. Kierowca i pasażer 
doznali obrażeń ciała.

Włamanie
Do mieszkania samotnie mie

szkającej w Giżyczkach, gm. Iłów 
78-letniej Marianny M. wdarł się 
zamaskowany, nieznany mężczy
zna. Grożąc pozbawieniem życia 
związał staruszkę i usiłował roz
palić ognisko na podłodze, czym 
wymusił od niej wydanie pienię
dzy w kwocie 1,2 min złotych. Po 
otrzymaniu pieniędzy rozwiązał 
ją, zgasił ogień i zbiegł.

Wyrodna matka
W dniu 8 września Szpital 

Miejski w Płocku powiadomił 
KRP, że 1 września karetka pogo
towia przywiozła na jeden z od
działów porzuconego chłopca, 
który znajdował się w wózku 
przed drzwiami mieszkania przy 
ul. Kwiatka. Ustalono, że dziec
kiem jest 3-miesięczny Adrian W., 
porzucony przez matkę, Dorotę 
W. Wyrodna matka pozostawiła 
syna przed drzwiami jego ojca, 
Jarosława W. Materiały w tej 
sprawie przekazane zostaną do 
Sądu Rejonowego w Płocku Wy
dział Rodzinny i Nieletnich, z 
wnioskiem o pozbawienie praw 
rodzicielskich.

(kaz)
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DODATKOWE PIENIĄDZE 
DLA NAJBIEDNIEJSZYCH
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej otrzymał z rezerwy budże

towej państwa dodatkowe pieniądze na zasiłki okresowe dla najbar
dziej potrzebujących. W nieprzekraczalnym terminie do 20 wrześ
nia miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej powinny sporządzić 
listy osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wiadomo, że 
wiele osób proszących o dodatkową pomoc, choćby na wydatki zwią
zane z wyposażeniem dzieci do szkoły, załatwiano z  braku środków - 
odmownie. Dodatkowe pieniądze pozwolą pomóc też rodzinom zadłu
żonym - nie z własnej winy - w regulowaniu należności za czynsz i 
energię elektryczną.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację życiową, w jakiej znajduje się 
znaczna grupa społeczeństwa, proszę potraktować możliwość przyj
ścia im z  pomocą jako sprawę wysokiej rangi i rzetelne określenie 
dodatkowych potrzeb w tym zakresie ” - apeluje dyrektor W OPS - 
Bogumiła Kołodziejska. Do podzielenia jest 39 mld zł. Liczymy, że 
trafią one do rzeczywiście najbardziej potrzebujących.

Część pierwszej raty -1 0  miliardów zł. już przekazano ośrodkom 
gminnym. Płock podobne kwoty otrzyma we wrześniu i październiku. 
______________________  (mab)

“POMOCNA DŁOŃ” PCK
Zarząd Wojewódzki Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z 

ośrodkami terenowymi organizuje w dniach 25 - 26 września br. akcję 
Pomocna dłoń . W tych dniach prowadzona będzie zbiórka pienię

dzy do puszek, oraz odzieży i żywności trwałej. Środki finansowe 
zostaną przekazane na zakup pościeli, kocy dla podopiecznych oraz 
na pomoc doraźną dla osób, które znalazły się w trudnym położeniu 
matenalnym. W wyżej wymienionych dniach dyżury będą pełnić 
wszystkie placówki miejskie i terenowe PCK.

“Każdego dnia nasze Stowarzyszenie otrzymuje wiele listów alar-
mującej treści z  prośbą o jakąkolwiek pomoc” - czytamy w piśmie, 
podpisanym przez sekretarza ZW PCK Barbarę Żółtowską. "Ponie-
waż nasze środki finansowe są  bardzo skromne, (...) liczymy na po
moc ludzi dobrej woli".
______________  (mab)

KONCERT
INAUGURACYJNY

Na inaugurację DNI MIAST PARTNERSKICH, w piątek 24 września 
br. o godz. 17,30 (dla szkół g. 10 i 11,30) w sali Teatru Płockiego 
wystąpi Płocka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. 
W koncercie wezmą udział: LIZ MONNIER - solistka baletu z Fort 
Wąyne (USA), RAFAŁ ŁUSZCZEW SKI - fortepian oraz OLA TOMA- 
SINSKA i KINGA KUBIAK - stypendystki FUNDACJI PŁOCKIEJ.

W programie koncertu utwory Rossiniego, Beethovena, Leigha i 
Loewego oraz suita z repertuaru niezapomnianej Edith Piaf.

Bilety w cenie 40 tys.zł można kupić w siedzibie Płockiej Orkiestry 
Kameralnej w Płocku, ul. Kolegialna 23 (wejście od ul. Misjonarskiej), 
tel.62-89-17.

KLESZCZE W MÓZGU
Informowaliśmy o  inwazjii kleszczy. Dziennie do Poradni Chirurgii Urazowej 

zgłasza się 3 do 5 osób. “Całe szczęśc ie  - pisaliśmy - że  k leszcz na naszym 
terenie nie roznosi wirusa, powodującego zapalenie opon mózgowych”.

Ta w iadomość jest już nieaktualna. Szpital Wojewódzki zanotował pier
wsze przypadki chorych z zapaleniem opon mózgowych w następstwie 
ugryzienia przez kleszcza. Dwoje spośród trojga chorych, u których stwier
dzono tę chorobę, zostało pogryzionych w drobińskich lasach. Stan jednego z  
pacjentów był ciężki, obecnie jest już dobry.

Przypominamy zatem, żeby dokładnie kontrolować całe ciało, nawet po po
wrocie ze  spacerów a  w szczególności z jesiennego grzybobrania. W  pier
wszym okresie k leszcza można wyjąć samemu. Jeśli pokryje się to miejsce 
tłuszczem, po kilku minutach pasożyt wyjdzie sam. Po  wyciągnięciu, m iejsce 
trzeba zajodynować. W  przypadku pozostania jakiegoś fragmentu należy nie
zwłocznie zgłosić się do poradni. Także wtedy, gdy obserwujemy zmiany 
uczuleniowe niewyjaśnionego pochodzenia na skórze. 

______________  ________  (mab)

SPROSTOWANIE
Serdecznie przepraszamy p. BOGDANA BENIROWSKIEGO, radnego 

gminy Bodzanów za przekręcenie jego nazwiska oraz podanie błędnych 
danych o pełnionej przez niego funkcji. Odwołanym na XXXII sesji Rady 
Gminy delegatem do Sejmiku Samorządowego był JAKUB WIKTORZAK.

Wszystkim, którzy tak pięknie pożegnali

Ś.P.
JERZEG O  OSTROWSKIEGO

serdeczne podziękowania składają
Matka, Żona z dziećmi i wnukami

008120.

Dyrekcji PKS Płock, Radzie Zakładowej, Zwią
zkom Zawodowym i Kolegom za okazaną pomoc 
i liczny udział w ostatniej drodze

RYSZARDA PTASINSKIEGO
serdeczne podziękowania 
składa żona i dzieci

008112.
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Narodzie, jeśli nie pójdziesz do wborów, co tak jak tó  
zagłosował na i*ch, klórjrch nie chcesz • LECH WAŁĘSA 19 września w naszym 

okręgu nr 34 - woj. 
płockie będziemy wy
bierać 5 posłów spo
śród 119 kandydatów z  
17 komitetów wybor
czych i 2 senatorów 
spośród 9 kandydatów.

PROPOZYCJE UŻYCIA “ SIEKIERY”, TECZEK", TACZEK" LUB "ROZDAWANIA MILIONÓW" POWINNY BYĆ JAK 
NAJSZYBCIEJ ZASTĄPIONE PRZEZ MĄDRE PR A WO - RÓWNE DLA WSZYSTKICH.

Rozmowa z  kandydatem na posła Unii Pracy w okręgu nr 34 (woj. płockie) 
JAN EM  EDW ARDEM  TURSKIM.

* Jest Pan człowiekiem o boga
tym...

- ...Jestem człowiekiem o usta
bilizowanej sytuacji zawodowej i 
materialnej, wykonującym ciekawy i 
atrakcyjny zawód. Kandyduję na 
posła dlatego, iż uważam, że pra
cując przez wiele lat w administracji 
państwowej, w kraju i za granicą, 
zdobyłem doświadczenie przydatne 
do wykonywania tej ogromnej pra
cy, jaka będzie udziałem sejmu, 
który niedługo wybierzemy. Kandy
dując z płockiego, chciałbym spła
cić dług wobec ojczystej mazowiec
kiej ziemi oraz żyjących tu, bliskich 
mi ludzi, których życzliwości i po
mocy wielokrotnie doświadczałem.

- Dlaczego Unia Pracy?
- Kandyduję z szeregów Unii 

Pracy ponieważ partia ta łączy w 
swoim programie nurt reformatorski 
z  obroną ludzi pracy i konsekwen
tnie - jak żadna inna partia - broniła 
tych zasad na forum sejmu minio
nej kadencji. Bliskie mi jest połą
czenie treści socjaldemokratycz
nych - w programie Unii Pracy - 
skuteczności wdrażania reform i 
parcie do nowoczesnej gospodarki 
z połączeniem obrony interesów

pracowniczych co cechuje współ
czesną zachodnią socjaldemokra
cję. Także pociągający jest styl w 
którym liderzy Unii Pracy - R. Bu
gaj, Z. Bujak, A. Małachowski, K. 
Modzelewski uprawiają politykę. 
Jest to partia umiaru i zdrowego 
rozsądku.

- Po czterech latach od obalenia 
komunizmu pozytywne efekty 
zmian odczuwa niewielu z  nas...

- Tak. Kraj pozostaje w kryzysie. 
Trzeba powiedzieć jasno - potrze
bujemy innego programu dla Pol
ski. Programu dającego ludziom 
szansę, poczucie bezpieczeństwa i 
wpływu na swój los, a krajowi - per
spektywy rozwoju. Unia Pracy jest 
ugrupowaniem, które ma rzetelny i 
wywodzący się z polskich realiów 
program polityki gospodarczej. Taki 
program mogli wprowadzić w życie 
tylko uczciwi i kompetentni politycy. 
Nie chcemy niszczyć tego, co zo
stawiły nam poprzednie pokolenia, 
ale nie ufamy ludziom, którzy ob
rońcami pracowniczych interesów 
stali się dopiero po utracie nomen
klaturowych stanowisk. Idźmy do 
przodu, rozwijajmy to co nowe i do
bre, ale nie ufajmy ludziom, którzy

zdobytą władzę wykorzystali głów
nie do zabezpieczenia własnych in
teresów.

- Jest Pan doświadczonym poli
tykiem, wieloletnim dyplomatą. Jak 
Pan ocenia polską politykę?

- W polityce polskiej mija czas 
amatorszczyzny oraz fantastyczno- 
groteskowych pomysłów. Propozy
cje użycia “siekiery”, “teczek”, lub 
"rozdawanie milionów” powinny być 
jak najszybciej zastąpione przez 
mądre prawo - równe dla wszy
stkich oraz organizujące ład społe
czny w sposób dający ludziom 
szanse rozwoju i godnego życia.

Uważam, że polska polityka za
graniczna odpowiadała żywotnym 
interesom w okresie transformacji. 
Nastąpiło ogromne, pozytywne 
przeorientowanie i otwarcie na Za
chód. Mam natomiast niedosyt, 
gdyż niedostatecznie parliśmy na 
Wschód, w sensie zachowania na
szych aktywów gospodarczych. 
Myślę, że odrobimy ten dystans. 
Będziemy dla żachodu partnerem 
silnym i interesującym, jeżeli bę
dziemy również zakotwiczeni na 
Wschodzie.

Kandydatem  na posła Unii 
P racy w  okręgu nr 34 (woj. 
płockie) jest JAN EDWARD 
TURSKI

Urodził się w 1940 roku w 
województwie płockim w Krzy
żanowie nieopodal Kutna. Ma 
tu rodzinę, przyjaciół, wielu 
znajomych. Uczęszczał do Te
chnikum Elektrycznego w Ży
chlinie. Koledzy pamiętają go 
jako zamiłowanego polonistę i 
wyróżniającego się sportowca. 
Pracował jako tokarz w Łodzi, 
zanim podjął studia na wydzia
le filozoficznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Na studiach i 
bezpośrednio po nich działał w 
organizacjach młodzieżowych. 
W 1971 roku rozpoczął pracę w 
administracji państwowej - jako 
doradca Wicepremiera w Urzę
dzie Rady Ministrów, zajmując 
się problematyką oświaty i upo
wszechniania kultury. Od 1975 
roku pracuje w dyplomacji. Re
prezentował Polskę za granicą 
jako Konsul Generalny w Kolo
nii, w Niemczech (1977-81) 
oraz Sztokholmie, w Szwecji 
(1988-92). Wykonując te fun
kcje zyskał uznanie i  szacunek 
dzięki uporczywej pracy na 
rzecz żbliżenia z  Krajem i  po

jednania ze sobą różnych śro
dowisk polskiej emigracji. W ra
mach wieloletniej służby zagra
nicznej posiadł gruntowną zna
jomość polskiego i 
międzynarodowego prawa 
oraz zasad funkcjonowania no
woczesnego państwa. Zna do
bre i  złe strony Zachodu. Z  wie
dzy zdobytej za granicą chciał
by przenieść na ojczysty grunt 
niemiecką skuteczność w za
rządzaniu gospodarką oraz 
szwedzkie doświadczenia pań
stwa opiekuńczego.
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Stało się to, co musiało się stać
Rozmowa z KRZYSZTOFEM WACŁAWEM DĘBSKIM, kandydatem na senatora z
listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w woj. płockim

gospodarce rynkowej, zwłaszcza 
w okresie transformacji ustrojo-

I  *

Kandyduje Pan do Senatu R P  
z  listy Sojuszu Lew icy Demokra
tycznej. Jest Pan bezpartyjny, 
dlaczego więc z  listy SLD ?

- Uważam, że SLD ma realny 
program, na miarę potrzeb, ale 
który jednocześnie nie obiecuje 
wyborcom rzeczy nie do speł
nienia. Jest to program uczciwy. 
Nie ma w nim kuriozalnych de
klaracji, że społeczeństwo otrzy
ma 100 lub 300 min złotych, czy 
nawet trylion...W programie 
SLD  zawarty jest pakiet propo
zycji gospodarczych i socjal
nych, które mogą i powinny być 
zrealizowane. Dlatego zdecydo
wałem się na kandydowanie z 
listy SLD.

Nie obawia się  Pan, że  gdyby 
lewica wygrała wybory to na przy
kład znacjonalizuje Panu przed
siębiorstwo?

- To jest argument z arsenału 
walki wyborczej partii prawico
wych które obawiają się, że le
wica może wygrać wybory. Ar
gument zupełnie chybiony, gdyż 
SLD  nie jest ugrupowaniem le
wackim lecz lewicowym, o no
woczesnej socjaldemokratycz
nej tożsamości. A  ponadto ... 
socjaldemokracja rządzi w H isz
panii kilkanaście lat i w iększość 
jest zadowolona. Włącznie z 
kapitalistami, którzy stanowią

niemały procent socjaldemokraty
cznej partii.

Jakie problemy gospodarcze 
uważa Pan za  najważniejsze i 
wymagające zm ian?

- Aktualnie nasza gospodarka 
jest niewydolna, brak jest warun
ków dla jej rozwoju. W  dalszym 
ciągu tkwimy w recesji. W związ
ku z  tym najważniejszą sprawą 
jest stworzenie takich rozwiązań, 
które wyzwolą impuls dla rzwoju 
gospodarki, zmniejszą tragiczne 
w swej społecznej wymowie bez
robocie oraz pozwolą na zabez
pieczenie pilnych potrzeb wynika
jących ze zobowiązań państwa 
wobec rencistów i emerytów.

A  konkretniej?
- Przede wszystkim muszą być 

stworzone stabilne przepisy pra
wne. System podatkowy winien 
być równy dla wszystkich pod
miotów gospodarczych, a skute
czna egzekucja podatków i ceł 
musi w końcu stać się możliwa. 
Jednocześnie wprowadzenie pre
ferencji kredytowych i ulg podat
kowych dla budownictwa mie
szkaniowego oraz inwestycji pro
eksportowych I inwestycji 
tworzących nowe miejsca pracy 
pozwoli na spadek bezrobocia.

Państwo nie może być bierne i 
musi reagować na niekorzystne 
tendencje, jakie mogą zaistnieć w

Ś.
KRZYSZTOF W ACŁAW  

DĘBSKI - kandydat na senato
ra w woj. płockim z  listy Soju
szu  Lew icy Demokratycznej. 
Lat 44, wykształcenie w yższe  
ekonom iczne po W yższe j 
Szko le  Ekonom icznej w Po 
znaniu. Ukończył również dwu
letnią M iędzynarodow ą Szkołę 
Zarządzan ia  w  1990 roku. 
Obecn ie jest prezesem  firmy 
“Agrotop” w  Krośniew icach. 
M ieszka  w Kutnie, żonaty, dwo
je dzieci. Bezpartyjny.

wej. Kapitalnym przykładem inge
rencji państwa są  rozwiązania 
krajów EWG, które dbają o swój 
rynek i w sposób bezwzględny 
stawiają przeszkody przed na
szym eksportem. Trudności z 
eksportem naszego mięsa, wiśni i 
czarnej porzeczki do krajów 
EWG, czy restrykcje jakie wpro
wadziły Stany Zjednoczone w 
stosunku do eksportu naszej sta
li, to tylko ostatnie przykłady ba
rier stawianych przed nami. A  cóż 
my? W związku z tym uważam, 
że rola państwa musi być aktyw
niejsza niż dotychczas, a wywa
żona ingerencja jest konieczna. 
Rynek w Polsce nie może pozo
stać bezbronny, jeśli inne pań
stwa potrafią skutecznie chronić 
swoje interesy.

Cała dotychczasowa Pana 
praca zawodowa związana jest z  
rolnictwem...

- Polityka rolna jest bardzo 
istotną dziedziną gospodarki. Mo
żemy być krajem samowystar
czalnym. Możemy...

Natomiast to co dzisiaj obser
wujemy w rolnictwie, świadczy o 
zupełnej - delikatnie mówiąc - 
bezradności państwa. Dotych
czasowe ekipy rządowe nie brały 
pod uwagę ostrzeżeń rolników i

ekspertów, że w rolnictwie rozpo
czyna się bardzo niebezpieczny 
spadek produkcji. Stało się to, co 
musiało się stać. Brak skutecznej 
polityki rolnej doprowadził do za
łamania produkcji zbóż i trzody 
chlewnej.

Jakie rozwiązania w tej dzie
dzinie proponuje SLD ?

- Uważamy, że zahamowanie 
spadku produkcji rolnej oraz 
stworzenie warunków dla jej roz
woju jest niezbędnym czynnikiem 
warunkującym rozwój całej go
spodarki.

Przede wszystkim musi być 
stworzony system opłat wyrów
nawczych przy imporcie. Rola 
państwa musi być stymulująca 
i państwo musi chronić rynek 
przed nieuczciwą konkurencją 
z zewnątrz. Jednocześnie 
uważamy, że niezbędne jest 
wprowadzenie systemu prefe
rencyjnych kredytów na skup 
płodów rolnych.

I sądzi Pan, że  SLD  będzie 
miała możliwość wprowadzenia 
takiego programu w życie?

- Program SLD jest progra
mem realnym, uczciwym i atra
kcyjnym. Nie obiecujemy nic 
ponad to, co może być spełnione. 
O możliwości jego realizacji za
decydują wyborcy 19 września.
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DO SENATU KANDYDUJE 9 OSÓB:
1. KRZYSZTOF DĘBSKI
2. CZESŁAW KRAKOWSKI
3. JERZY OLSZOWSKI
4. ROMUALD OZIMEK
5. HUBERT PIOTROWSKI
6. STANISŁAW PRZEDLACKI
7. ADAM STRUZIK
8. BOHDAN URBANKOWSKI 
9- MARIA ŻÓŁTOWSKA
PONIŻEJ PRZYPOMINAMY RAZ JESZCZE 
LISTY KANDYDATÓW DO SEJMU.

W

IV

4K
1. Zarząd Główny Porozumienia 

Centrum z siedzibą w Warszawie.
1/ BĄKOWSKI MIECZYSŁAW 
2/GOSIEWSKI PRZEMYSŁAW  EDGAR 
3/ JABŁOŃSKI MACIEJ JAN 
4/ WARZYWODA GRAŻYNA MARIA 
5/ KARWOWSKI BOHDAN 
6 /WIERZBICKA IWONA KRYSTYNA 
7 /ZAWADZKI JAN ROMAN

2. Katolicki Komitet Wyborczy 
“Ojczyzna” (koalicja) z siedzibą w 
Warszawie
1/GÓRSKI KRZYSZTOF TADEUSZ 
2 /OW CZAREK MACIEJ 
3/ SZUBERT BOGUSŁAW  
4/ HOŁUBICKI MAREK JAROSŁAW  
5/ ŻMUDA M AURYCY ANTONI 
6/ KOSTRZEW A ZDZISŁAW 
7/ MARCINKOWSKI KAROL 
8/ PASTUSZEW SKI KAROL 
9/ GRABOW SKI JÓ ZEF BOGUSŁAW  
10/ DRAMIŃSKI M AREK MACIEJ

3. Prezydium Rady Naczelnej 
Polskiego Stronnictwa Ludowego - 
Porozumienie Ludowe z siedzibą w 
Warszawie.
1/ BALCERŻAK ANDRZEJ TEODOR 
2 /RZEPKA TERESA  
3/ LEJMAN MAREK 
4 /SIEDLECKI EUGENIUSZ 

7 5 /BENIROWSKI BOGDAN 
WŁODZIMIERZ

4. Rada Polityczna Konfederacji 
Polski Niepodległej z siedzibą wW#)rc79u/io
1 / TOKARZEWSKI MICHAŁ JAN 
21 STOLARSKI DARIUSZ PIOTR 
3/ WÓJCIK ZYGMUNT JÓ ZEF

4 /ŻYŁKA KRYSTYNA EWA 
5/ KAŹMIERCZAK ANDRZEJ 
6/ KWIETNIEWSKI KAZIMIERZ 

ZBIGNIEW
7/ TRACZYKOW SKI ANDRZEJ 

MIECZYSŁAW

5 . ' Krajowy Komitet Wyborczy 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 
siedzibą w Warszawie.
1 /ROKICKI ANDRZEJ 
2/ SOKOŁOW SKA WANDA ZOFIA 
3/ KOSZADA ALEKSANDRA 
4/ GUTOWSKI W ALDEMAR JÓ ZEF 
5/ KUŚ JANINA KAZIMIERA 
6 /WYSOCKI REMIGIUSZ M AREK 
7 /ARCICHOWSKI EUGENIUSZ 

TADEUSZ
8 /MICHALSKI JERZY 
9/ WOŹNICZKO WACŁAW

6. Naczelny Komitet Wykonaw
czy Polskiego Stronnictwa Ludo
wego z siedzibą w Warszawie.
1 /PAW LAK W ALDEMAR 
2 /SZYMAŃSKI KRZYSZTOF 
3/ DOBROWOLSKI W ALDEMAR ADAM 
4/ KOSSAKOW SKI WIESŁAW 

RYSZARD
5 /KISIELEWSKI HENRYK 
6/ STRADOMSKI JÓ ZEF 
7/ TW AROGOW SKA MARZENA 
8/ TYBUSZEW SKIZENOBIUSZ 
9/ GOLATOWSKI KAZIMIERZ 

GRZEGORZ
10/ GOLIS MIECZYSŁAW

7. Zarząd Krajowy Kongresu Li
beralno-Demokratycznego z siedzi
bą w Warszawie.

1/ALEKSANDROW ICZ EUGENIUSZ 
MICHAŁ

21 SOBCZYK ZBIGNIEW BOGUSŁAW  
3/ KOŚMIDER KRZYSZTOF 

STANISŁAW 
4 /ŻMUDA WIESŁAW 

PISARK.EWICZ MIROSŁAW JER ZY  
6/ HERMAN JULIANNA BARBARA 
7/TYBURSKI JERZY

8. Komisja Krajowa Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodo
wego “Solidarność” z siedziba w 
Gdańsku.
1/ MOTYLEWSKI KRZYSZTOF 
21HAJDYS-PĘSZYŃSKA MARIA 
3 /URBANIAK JAC EK  
4/ KLECZKOW SKI WIESŁAW

9. Prezydium Rady Unii Demo
kratycznej z siedzibą w Warszawie.
1/CELIŃSKI ANDRZEJ 
21 KACA BOŻENA 
3/ WITT-PASZTA HANNA 
4/TUSZEWICKI W ALDEMAR M AREK 
5/ KUBISSA JA C EK  
6/ STEMPLEW SKI GRZEGO RZ

10. Komitet Wyborczy Bezpartyj
nego Bloku Wspierania Reform z 
siedzibą w Warszawie (komitet wy
borców).
1/ PIETRUSZKA ANDRZEJ 

KSZYSZTOF
21GEISLER GRZEGORZ ANATOL 
3/ KLIŚ WIESŁAW JANUSZ 
4/ ŚWIĄTECKI MAREK TOMASZ 
5/ MOSSAKOW SKI JERZY  

MIECZYSŁAW  
6 /LIS TADEUSZ JAN 
7/ PAJEW SKI JÓ ZEF  ZENON

8/ W EBER-KRÓL URSZULA MARIA

PrezydJum Rady Krajowej 
Unii Pracy z siedzibą w Warszawie.
1/W AJSZCZAK RYSZARD 

FRANCISZEK
21 KLIMASZEWSKI ANDRZEJ ROMAN 
3 /TURSKI JAN EDWARD 
4 /MARKOWICZ HENRYK 
5/ S E R E k  ANDRZEJ HENRYK 
6/ KOWALSKI ZBIGNIEW KONSTANTY 
7/ KOŁAKOWSKI JANUSZ 
8 /WOŹNIAK ZBIGNIEW 
9/ STRZAŁKOWSKI ANDRZEJ JANUSZ

12. Rada Główna Konserwa- 
tywno-Liberalnej Partii Unia Poli
tyki Realnej z siedzibą w Warsza- 
wio
1/ CŻURKO  JÓ ZEF LECH 
2 /WÓJCIK BOGUMIŁ 
3/ LACH PRZEMYSŁAW  GABRIEL 
4/ STANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF 

JAN
5/OGONOWSKI JER ZY  
6/ GÓRECKI G RZEGO RZ TADEUSZ 
7/ HALAMUS ANATOL 
8/ BARTOSIK KRZYSZTOF 

WŁADYSŁAW
9/ STAŃSKI ANDRZEJ DARIUSZ 
10/ SZULC RAFAŁ BARTŁOMIEJ

13. Zarząd Naczelny Polskiej 
Wspólnoty Narodowej - Polskiego 
Stronnictwa Narodowego z siedzi
bą w Warszawie.
1/ ORLIKOWSKI W OJCIECH JAN 
21 GRALAK DOROTA BEATA 
3/ KORNACKI KRZYSZTOF 

GRZEGO RZ 
4 /KARASIŃSKI LESZEK

5/ WALCZEWSKI W OJCIECH 
6/ ŁUKOM SKA MARIOLA KAZIMIERA

15. Komitet Wyborczy “Koalicja 
dla Rzeczypospolitej” z siedzibą 
w Warszawie (komitet wyborców).
1/ SARTI DARIUSZ M AREK 
21 KOWALSKI WIESŁAW 
3/ KLIMECKI WŁODZIMIERZ 
4/ SUSKI IZYDOR JANUSZ

17. Reprezentacja Krajowa Partii 
“X” z siedzibą w Warszawie.
1/ KRAŚNIEWSKI TADEUSZ 
21HEM PEL ADAM 
3 /BARAŃSKA TERESA

19. Krajowy Komitet Wyborczy 
Samoobrona-Leppera z siedzibą w 
Warszawie.
1/ KACZM AREK TADEUSZ RYSZARD 
2/ MATUSIAK STANISŁAW 
3/ GAWORSKI HENRYK MICHAŁ 
4/ GO RCZYCA  KAJETAN 
5/ SZWANKOWSKI M AREK 
6/ BUDNICKI GUSTAW  
7/ M ULARCZYK KRYSTYNA 
8 /MIKOŁAJEWSKI KAZIMIERZ 

WALENTY

20. Krajowy Komitet Wyborczy 
Ojczyzna - Lista Polska z siedzibą 
w Warszawie (koalicja).
1/ŁĘCZYCKI WIESŁAW 

STANISŁAW 
21 CHUDZIK JAN 
3 /FABISIAK TADEUSZ 
4/ W IOSETEK ADAM JAN 
51 KARCZEW SKI M AREK LEON 
6/ ZABORA JAN ZBIGNIEW

• J t

» '

* *

Gospodarka w programach 
wyborczych niektórych partii

. Deficyt Dewaluacja Podatki
Program Powszechnej 

Prywatyzacji i Narodowe 
Fundusze Inwestycyjne

Inflacja czy wzrost 
gospodarczy? , U lg i in w e s ty c y jn e

UNIA
DEMOKRATYCZNA maksimum 4.5% wykluczona skokowa maksimum 40 % zdecydowanie kontynuacja inflacja obniżona 

do jednocyfrowej
pełne odpisanie 

inwestycji w koszty 
amortyzacji

P S L zwiększenie 
do 6-7% niezbędna skokowa zmiana na podatek 

od konsumpcji nie do przyjęcia wzrost gospodarczy 
miałby pierszeństwo

dla wszystkich 
inwestycji tworzących 

miejsca pracy

SLD
brak

jednoznacznej
odpowiedzi

brak jednoznacznej 
odpowiedzi stawki utrzymane kontynuacja i zmiany za cenę recesji nie 

warto walczyć z inflacją
dla inwestycji 

technologicznych

NSZZ
“SO LID ARN O ŚĆ”

brak
jednoznacznej

odpowiedzi

nie ma bezpośred
niego związku 

między wzrostem 
gospodarki a inflacją

brak jednoznacznej 
odpowiedzi kontynuacja brak jednoznacznej 

odpowiedzi
tak, ale w

ograniczonym stopniu

BBW R maksimum 5%
•

płynna zmiana kursu stawki utrzymane kontynuacja plus 
“program 300 min”

wzrost nie za cenę 
wzrostu inflacji

największe dla 
inwestycji w maszyny i 

urządzenia

UNIA
P R A CY

utrzymanie lub 
lekkie zwiększenie

nieunikniona
jednorazowa

podwyższyć 
marginalną stawkę do 

50%
nie do przyjęcia w obecnym kształcie nie podnosić 

wskaźnika inflacji
ulgi dla inwestycji na 
terenach wysokiego 

bezrobocia

KPN zwiększenie 
do 7%

jednorazowa 
maksimum o 15%

stawka maksymalna 
obniżona do 30% ale 

nie natychmiast
do całkowitej zmiany

warto ale kosztem nie 
większym niż 10% 

wzrostu inflacji
dla wszystkich 

inwestycji

PC utrzymanie 4.5% natychmiastowa obniżone nie do przyjęcia zmniejszyć inflację do 
jednocyfrowej

dla tych inwestycji, 
które tworzą miejsca 

pracy

KKW
“O JC ZY Z N A ”

nawet 4.5% 
za wysoki niekonieczna obniżone do uzupełnienia zmniejszyć inflację

dla inwestycji 
trwałych, kreujących 

miejsca pracy

KLD zwiększenie płynny kurs złotego obniżenie o 10% kontynuacja priorytet - 
obniżenie inflacji

dla tej części zysku, 
która zostanie w 
przedsiębiorstwie
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Narodzie, jeśli nie pójdziesz do wborów, to tak jakbvś 
zagłosował na tych, których nie chcesz • LECH WAŁĘSA

ZAPAMIĘTAJMY
W GŁOSOWANIU DO SEJMU STAWIA 

SIĘ JEDEN KRZYŻYK 
- PRZY NAZWISKU JEDNEGO KANDY

DATA TYLKO NA JEDNEJ LIŚCIE. 
NIEPOSTAWIENIE KRZYŻYKA ALBO 
POSTAWIENIE KRZYŻYKÓW PRZY 

NAZWISKACH Z RÓŻNYCH LIST 
CZYNI GŁOS NIEWAŻNYM.

NA KARCIE DO SENATU NALEŻY 
POSTAWIĆ NAJWYŻEJ DWA KRZYŻYKI. 

POSTAWIENIE WIĘKSZEJ LICZBY 
KRZYŻYKÓW CZYNI GŁOS 

NIEWAŻNYM.
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S e n a to r  to n ie  sto d o la r ó w
Rozmowa z BOHDANEM URBANKOWSKIM , kandyda
tem na senatora z ramienia KPN-u

- Katolickie"Słowo" przypomniało o 
spotkaniu Matki Teresy w z młodzieżą. 
Najbardziej zapalczywi chcieli z  nią je
chać do Kalkuty, by tam nieść pomoc 
cierpiącym. Tu szukajcie swojej Kalkuty- 
odpowiedziała.

Niektórzy z naszych polityków szu
kali swojej Kalkuty w Sarajewie, doje-

dzie stać, a najlepsi nie wrócą.Ważne 
jest też przeprofilowanie szkół, by na
uczyciele nie tracili pracy, a absolwenci 
nie byli bezrobotnymi. Trzeba szkoły do
stosować do terenu, do istniejących za
kładów.. Trzeba też pomyśleć o tanim 
wydawnictwie drukującym literaturę 
piękną, lektury i podręczniki, które coraz

Bohdan Urbankowski. Filozof i  pisarz, autor naukowych bestsellerów, w 
których przypomniał tradycje polskiej myśli filozoficznej i społecznej. Za 
monografię o Piłsudskim nagrodzony stypendium w Nowym Jorku, za 
szkice o socrealizmie -usunięty z  pracy.Laureat nagród w dziedzinie poezji 
i dramatu min. Nagrody im. Georga Trakla. W 1992 doradca MON do 
spraw kultury i wychowania. V-prezes Związku Ptłsudczyków, prezes War
szawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Kierownik literacki te
atru w Płocku.

chali tylko na plażę nad Adriatykiem. 
Tymczasem w Polsce brak jest opieki w 
szpitalach, są już wsie, w których głodu
ją dzieci, kraj utrzymuje trzy miliony bez
robotnych. Nie naprawimy od razu całe
go świata, dbajmy o to, co w zasięgu 
rąk, o naszą “Małą ojczyznę”

-Pisał pan o stworzeniu Uniwersytetu 
w Płocku...

Tak, miasto stać już na to. Są  właśni 
naukowcy w TNP, w Muzeum, są dojeż
dżający wykładowcy Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego. To nie tylko 
sprawa prestiżu.Chodzi o to, by dzieci 
nie musiały dojeżdżać z Płocka “po na
uki”, bo najbiedniejszych na to nie bę-

bardziej obniżają budżety domowe. 
Każde miasto ma zresztą swoje proble
my. W Kutnie zagrożony jest królewski 
pałac pocztowy, pod Łęczycą- Tum.

- A kryzys, bezrobocie?
Kandydaci, którzy tu,w Płocku obie

cują zlikwidować bezrobocie zwyczajnie 
kłamią. Kryzys można zlikwidować tylko 
w skali kraju. Tymczasem rząd wyprze
daje nasz majątek, likwiduje sektor pań
stwowy, który do dziś daje 90% budże
tu- to powoduje bezrobocie i nę- 
dzę.Nasz rząd zachowuje się jak ludzie, 
którzy wyrzucają stare buty, zanim kupili 
nowe. Tylko, że oni wyrzucają nasze bu
ty. Jeżeli będziemy głosować na tych,

co u władzy - będziemy głosować za 
tym, żeby się nie zmieniło.

- A komuniści?
Mieli wLadzę przez 45 łat, a  do bo

gactwa doprowadzili tylko samych sie
bie. Teraz kłamią, aby powrócić, a zroz
paczone społeczeństwo gotowe jest 
uwierzyć w każde kłamstwo. Zapomina
my że to dzięki nim były kartki, puste 
półki w sklepach i nocne kolejki, bo mo
że rano rzucą jakiś ochłap. Oni wtedy 
nie mieli kłopotów tylko partyjne kanty- 

' ny.Zapominamy też o sprawach tak tragi
cznych jak mordowanie ludzi z  AK, NSZ, 
PSL, o masakrze w kopalni “Wujek”, o 
zamordowaniu księdza Popiełuszki... Je
żeli o tym zapomnimy, to wszystko może 
wrócić.

-Czy wierzy pan w rzetelność KPN?
Ci ludzie poświadczyli swe przeko

nania w więzieniach, pokazali odwagę 
zajmując komitety partii, gdy inni kola
borowali. Blokowali bazy sowieckie, gdy 
rząd gotów był je zostawić i na- 
zwać"spółkami handlowymi".

-Pańskie, zbyt stanowcze poglądy 
mogą się nie podobać...

Senator to nie sto dolarów, żeby się 
każdemu podobać. Gdyby w poprzednim 
Senacie byli ludzie związani z  KPN, nie 
przeszłyby ustawy dobijające najsłab
szych; to KPN broniła rencistów i była za 
umorzeniem kredytów mieszkaniowych. 
Poseł Tokarzewski walczył o bezpłatne 
świadczenia medyczne i lekarstwa. A 
“ulubieńcy” publiczności z Kuroniem i Ge
remkiem głosowali przeciwko bezrobot
nym i obcinali budżetówkę. SLD, który 
niby broni robotników głosował za prywa
tyzacją i obronił Lewandowskiego, a te 
właśnie"reformy" spowodowały kryzys.

-Ale KPN ma słabą kampanię wybor
czą?

To dowód i skutek uczciwości. Kon
federacji nie stać na ogromne plansze, 
które krzyczą banały-"po pierwsze go
spodarka", a ludzie dopisują tam- po 
siódme...Pieniądze na te plansze wyj
mowane są z naszych kieszeni. Nawet, 
jeśli którąś ufunduje piłkarz czy rzeźnik, 
doliczy to sobie do sprzedaży. Zacznij
my wreszczie myśleć, wybierajmy mą
drze. Jeśli nie, oni wybiorą się za 
nas,oddamy im zwycięstwo walkowe
rem.

P-11
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Józef Zenon Pajewski
kandydat do Sejmu z listy wyborczej nr 10 BBWR, pozycja 7 na liście

Józef Zenon Pajewski z Pło- ny oraz miejscowej ludności zgra- Zona Jolanta - nauczycielka, 
ka, lat 52, syn majora w stanie madził kwotę około 8 mld złotych, A_'J— :
spoczynku - Stanisława Paje 
yskiego jest z  wykształcenia mgr 
nż. komunikacji. Praca w 
yiZDiM, PGKiM, RDP, ZUT przy 
'JOT, ZBP przy MZRiP, STW, 
3BP"Petrobudowa."Absolwent 
..O. im. S. Małachowskiego w 
3łocku, a następnie Politechniki 
Warszawskiej - Wydział Inżynie- 
ii Lądowej. Aktualnie pracuje w 
szkolnictwie jako nauczyciel. 
3ezpartyjny. Od 1968 roku w 
>pozycji. Członek Stowarzysze- 
lia Inżynierów i Techników Ko- 
nunikacji oraz TNP. W NSZZ 
Solidarność” od 1980 roku. Ini- 
sjator a następnie przewodniczą- 
:y Społecznego Komitetu remon- 
u mostu na Wiśle w Płocku - 
Ratunek dla Płocka”. Komitet 
en zaledwie w ciągu półtora ro- 
:u, dzięki ofiarności miejscowych 
:akładów pracy takich jak: 
i/IZRiP, PERN, Zakład Energetycz-

zadeklarowanymi ro

botami przez zakłady pracy, oko
ło 15 mld zł. Dzięki temu sprawa 
budowy mostu tymczasowego 
“Mazowsze” wkroczyła w fazę re
alizacji.

syn Andrzej - student Wydziału 
Prawa UMK w Toruniu.

Jeśli zostanie wybrany do Sej
mu chciałby pracować nad usta
wami: o drogach publicznych, o 
budowie sieci autostrad i robo
tach publicznych w aspekcie bu
dowy dróg.

Dla województwa chciałby prze
forsować budowę nowych mostów 
na Wiśle w Płocku i Wyszogrodzie 
(finansowanie z  Banku Światowe
go), budowę odcinka autostrady A- 
1 w rejonie Kutna i walczyć z bez
robociem w rejonie płockim po
przez intensyfikację robót 
publicznych.

W Płocku chce zmodernizo
wać infrastrukturę komunikacyj
ną, doprowadzić do budowy du
żej obwodnicy drogowej oraz sta
rać się będzie o poprawę stanu 
środowiska naturalnego w rejonie 
aglomeracji płockiej.

P-10

....przede wszystkim  
dla sfery budżetowej

Rozmowa z HANNĄ WITT-PASZTĄ, kandy
datką do Sejmu z listy Unii Demokratycznej.

Pytanie główne, dlaczego zde
cydowała się Pani kandydować?

- Nie dlatego, że chciałabym 
tutaj przedstawić jakiś nadzwy
czajny sposób czy środek dla uz
drowienia wszystkich proble
mów lub jeszcze jeden program 
trudnych do spełnienia obieca
nek. Takiego środka nie ma. Jest 
natomiast konieczność reform, a 
ja chcę uczestniczyć w przepro
wadzeniu tych zmian.

-  Które problemy są według 
Pani najważniejsze?

Przede wszystkim te, które 
związane są  z moją pracą, zarów
no zawodową jak i społeczną..

-  Aa zatem oświata, kultura, 
zdrowie. Jednym słowem-  bu
dżetówka?

Jeśli chodzi o kulturę - byłaby to 
sprawa ulg podatkowych czyli 
odejście od podstawy opodatko
wania sum przeznaczonych na 
kulturę, również na oświatę, po
nieważ w całym świecie tak ten 
system funkcjonuje. W iąże się ten 
problem z  podniesieniem statusu 
zawodowego nauczycieli, lekarzy, 
ludzi kultury.

Budżet na wszystkie te dzie
dziny jest bardzo niski. Być może 
zmiany zachodzące w szkolnic
twie, włącznie ze  strajkami mogą 
być dla wielu osób oburzające, 
ale naprawdę niewiele z  nich 
wierzy w wysokość s taw k i, jaką 
np. otrzymuje nauczyciel z odpo
wiednim przygotowaniem po 25 
latach pracy. W ciąż się mówi o 
podwyżkach. O  jakich?

Lekarze mają niewiele więcej, 
bowiem kończą się możliwości 
pracy dodatkowej. Jeśli chodzi o 
muzykę, która jest mi najbliższa 
to naprawdę właśnie jej przede 
wszystkim, a kulturze w ogóle 
zawdzięczamy już dawną naszą 
obecność w Europie. Te właśnie 
wszystkie rzeczy wymagają re
form ogromnych i może czasem 
bolesnych ale koniecznych. 
Oświata i wychowanie powinny 
ułatwić młodym ludziom zrozu
mienie dokonujących się prze
mian i wyposażyć w wartości i 
umiejętności, które pozwolą re
alizować własne aspiracje. W 
świecie wolności i konkurencji 
mają ułatwić znalezienie miejsca 
w społeczeństwie.

Tymczasem wciąż spada licz
ba studiujących?

- Mamy prawie najmniej w Eu
ropie i zdecydowanie pierwsze 
miejsce, jeśli idzie o spadek licz
by doktoratów. A  to jest przecież 
najważniejsze. Nasz średniej 
wielkości kraj może promować w 
Europie właśnie kultura i nauka. 
Bliskie są  mi sprawy nie tylko 
edukacji intelektualnej i estety

cznej, ale także wychowania fi
zycznego.

Radna Miasta Płocka 
Przewodnicząca Komisji 

Kultury i  Oświaty 
Nauczyciel w Płockiej Szkole 

Muzycznej
Dyrektor Płockiej Orkiestry 

Kameralnej
Mąż lekarz. Dwaj synowie. 

Ukończyli studia.

Podstawową rzeczą w tych 
wszystkich dziedzinach są pie
niądze...

- 1 Unia Demokratyczna daje tę 
możliwość. Przecież rozwój go
spodarki niesie możliwości fun
kcjonowania w sferze budżetu. A  
jeśli mówimy o mojej decyzji kan
dydowania właśnie z tej partii, to 
Unia widzi możliwości udziału ko
biet w swoich władzach, i ilość 
kobiet w tej partii jest dużo wyższa 
niż gdziekolwiek. Jestem za wię
kszym udziałem kobiet w życiu 
społecznym i prawem do samo
stanowienia.

Jest nas przecież 110 na 100 
mężczyzn. Dużo pań studiuje, a 
jeśli chodzi o parlament zasiadało 
tam 9% zaledwie. To samo jest we 
władzach samorządowych Pło
cka, gdzie pełnię funkcję radnej.

Jak widzi Pani kondycję placó
wek kultury po przejęciu ich 
przez samorząd?

Jest koncepcja pozostawienia 
Muzeum Mazowieckiego w ge
stii wojewody. Ja  się z  tym zga
dzam. To przecież placówka o 
charakterze ponadlokalnym. Po
zostałe będą mogły funkcjono
wać dalej. I orkiestra i Teatr i 
Galeria .Pragnęłabym, by nasze 
województwo zachowało swój 
odrębny charakter, żeby to się 
nie skończyło brakiem pieniędzy 
na kulturę. Chodzi o to, byśmy 
sprawy naszej"Małej Ojczyzny" 
zaczęli doceniać i być dumni z jej 
osiągnięć. Unia - partia samo
rządowa, uważa że decentra
lizacja jest korzystna. P-12
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KUTNO W BARWACH ROZ
rńia pochyła g łow ę  

ja ftfy  miała ramiona

opiera się na w ietrze  
a w ia tr odchodzi sam

nie zdoła  wyrzec słow a  
nie zdoła  zoyrzec słow a

im hardziej róża umiera
tym  trudniej mówić o róży.

Zbigniew Herbert

Mitologia mówi, że narodziła się u wybrzeży Cypru, kiedy bogini 
miłości- Afrodyta śpiesząc do ukochanego, skaleczyła się cierniem 
w nogę. Z piany zabarwionej krwią powstała róża.

Była natchnieniem poetów i malarzy. Uosabiała piękno, miłość, ale i 
cierpienie, związane z nieuchronnym przemijaniem.Przekonał się o tym 
bohater Antoine’a de Saint Exuperego, odpowiedzialny za swoją “oswojo
ną "różę, niezbyt skromną lecz jakże piękną i wzruszającą.

W Kutnowskiem sadzono róże od dawna, a pierwsza wystawa miała miej
sce w 1975 roku - wówczas nazywana Jarmarkiem Różanym.Obaj inicjatorzy 
kontynuowanego przez lata pomysłu już nie żyją. Jednym był Kazimierz 
Jóźwiak, ówczesny dyrektor Domu Kultury, drugim - wielki miłośnik i hodowca 
róż Bolesław Wituszyński, twórca czterech nowych odmian, nazwanych m.in. 
na cześć dzieci ich dzieci - Leszka i Marylki. Znane są także w Polsce 
wyhodowane przez pana Bolesława róże o nazwie: Kutno oraz Kopernik.

Takich, jak Bolesław Wituszynski jest dzisiaj w Polsce niewielu, gdyż po
wstanie nowej odmiany, wymaga wielu lat żmudnej pracy. A przodują pod tym 
względem :Anglia i Niemcy. Dzisiaj w rejonie Kutna mieszka sporo plantato
rów róż, a do najsłynniejszych należą plantacje państwa Albińskich i Byczko- 
wskich. Pracę i pasję Bolesława Wituszyńskiego kontynuują jego dzieci.

Na kolejną 19-tą już wystawę róż i krzewów ozdobnych kutnianie cze
kali z niecierpliwością. Świadczy o tym frekwencja. Ekspozycję zorganizo
waną jak zwykle w Kutnowskim Domu Kultury, zwiedziło ponad 4 tysiące 
ludzi urzeczonych i pięknem kwiatów i aranżacją wnętrza, która jest dzie
łem Bożeny Sapiejko- instruktora do spraw filmu. Stoisko Hanny i Krzy
sztofa Byczkowskich wykonała i zaprojektowała klasa V Technikum 
Ogrodniczego z Mieczysławowa. Tam wypatrzyłam późniejszą królową, 
zwyciężczynię konkursu. Nikol czyli burgund złamany bielą.

W roku ubiegłym eksponowano róże w salonie, we wnętrzu, furorę robił 
kącik zatytułowany “Róże dla Marylin Monroe”. W tym roku królowały 
kwiaty pokazane w ogrodzie, w otoczeniu innych roślin ozdobnych, białych 
altanek, naturalnej, pięknej wikliny. Amatorzy róż chwalili wystawę, planta
torzy i organizatorzy ubolewali, że róż w tym roku jest niewiele. Te piękne i 
delikatne kwiaty wymagają bowiem właściwej pielęgnacji, a tego lata z 
uwagi na deszcze, niektóre z odmian kwitły już w maju.Plantatorzy chcieli
by jednak pokazywać róże nie z inspektów lecz prosto z pola.

-Wystawa zaczynała się od godz. 15 - mówi dyrektorka KDK Teresa 
Mosingiewicz - i były wielkie nerwy, żeby wszystko udało się tak , jak 
zamierzyliśmy. To są przecież żywe eksponaty i ustawiać je można jedynie 
tego dnia od rana.

Emoqe nie ominęły nikogo, ani organizatorów, ani wystawców. Maria 
Danecka, córka Bolesława, dla której ojciec wyhodował “Marylkę”, 
całe dwa dni spędziła przy swoich różach zraszając wodą nie przy

wykłe do takich tłumów kwiaty. Pani Maria lubi szczególnie odmianę Vivaldi 
oraz Helmut Schmidt. Nazwy roż to odrębna historia.: kremowo-biała, 
elegancka Princesse de Monako, czerwony Madelon, Esmeralda w kolorze 
bordo. Albo Chopin lub Mainsaft Nacht w kolorze jasnego fioletu z plantacji 
Krystyny i Bogdana Albińskich. Odmian jest wiele. Zamieszczony w spe
cjalnym, różanym Informatorze KDK - poradnik wymienia m.in.: mieszańce 
herbaciane, róże wielokwiatowe czyli Floribunda Grandiflora, z których 
najbardziej znana jest The Oueen Elizabeth- różowa i Marina-czerwo- 
na.Także parkowe i miniaturowe, pnące i pienne. W ogrodzie różanym 
Jana Wituszyńskiego można było podziwiać również rozłożone na wiklinie 
serwetki Richełieu, wykonane przez uczennice ZSZ nr 2 w Kutnie.

Zwieńczeniem kutnowskiego spotkania z różami był wieczomo-sobotni 
koncert wśród róż z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki _ skrzypce oraz 
duetu fortepianowego Tamara Granat i Waldemar Malicki. Na zakończenie 
i wykonawcy i plantatorzy otrzymali piękne medale projektu Joanny Bebar- 
skiej z Torunia. Widniejący na awersie motyw dłoni chroniącej różę był 
symbolem i pielęgnacji i umiłowania piękna. Tak więc w miniony weekend 
w Kutnie doszło do integracji sztuki pielęgnacji róż z muzyką i rzeźbą. Nie 
przeszkodziła nawet w miarę hałaśliwa kampania wyborcza.

- Kutno szuka od lat tożsamości, czegoś, co byłoby tylko nasze, co 
nadaje charakter miastu-podsumowała Teresa Mosingiewicz. Róże nie są 
oczywiście naszą własnością ale pan Bolesław jest tylko nasz. Ta wystawa 
jest i popularyzacją i propagowaniem piękna. Zwiedzający zapisują nazwy, 
podpatrują ekspozycję, może z  myślą o upiększeniu swego otoczenia. 
Coraz więcej w Kutnie ładnych balkonów i ogródków.

A róża? Wywyższona ponad inne kwiaty, królewska róża, ponadczaso
wa i w tym cokolwiek ponadnaturalna, obecna jest stale w naszym życiu, w 
świadomości, a może jeszcze bardziej w kulturze i podświadomym nurcie 
istnienia. Chociaż można sądzić, że wraz z  upadkiem tradycyjnych pojęć 
piękna i turpistyczną estetyką naszych czasów, róża straciła swą pozycję. 
Jednak poeci i malarze i zakochani wciąż od nowa podejmują wyzwanie, 
które im rzuca. Przecież róże wciąż są.

Imprezą towarzyszącą kutnowskiemu świętu róż był mityng wyborczy w parku, 
na który przybyli kandydaci czołowych partii politycznych i liczny elektorat.

Róże były z tego powodu trochę niekontente, ale zachowywały się jak damy...
Lena Szatkowska 

Zdjęcie autorki
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Gmina Hów położona na lewym brzegu Wisły, graniczy 
od wschodu z gminami województwa skierniewickiego: 
Młodzieszyn, Rybno, Koderze, natomiast od południa i 
zachodu z gminami: Kiernozia, Sanniki, Słubice.

Siedziba władz gminnych - Iłów, otrzymał prawa miej
skie i herb w 1506 roku, które utracił w 1869r. Z tamtego 
okresu pozostał charakterystyczny układ przestrzenny z 
centralnym rynkiem i obiektami zabytkowymi.
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kierunkowa w indywidualnych gospodarstwach drobno 
i średniotowarowych. Na terenie gminy prężnie działa 
Ośrodek Integrowanej Produkcji Owoców, którego celem 
jest produkcja zdrowych owoców, bez użycia środków 
chemicznych. Poza tym występują duże nadwyżki produ
kcji owoców miękkich (wiśnie, porzeczki, truskawki) oraz 
warzyw, które są uprawiane na nieskażonych glebach.

Od 1990 r. samorząd gminy jako najważniejsze uz
nał odrobienie wieloletnich zaniedbań w uzbrojeniu te
renu w urządzenia infrastruktury technicznej. W latach 
1991-92podwoiła się liczba telefonów na terenie gminy 
oraz wykonaliśmy nawierzchnię bitumiczną na gmin
nych odcinkach dróg o największym nasileniu ruchu.

Priorytet nadaliśmy wodociągowaniu wsi, m.in. wy
budowano dwie nowoczesne stacje uzdatniania wody 
oraz sieć w 14 wsiach o łącznej długości 40 km. Wyko
naliśmy również 3 punkty czerpalne wody ze studniami 
głębinowymi.

Nierozwiązany dotychczas problem to sprawa Okrę
gowej Spółdzielni Mleczarskiej Giżyce w likwidacji oraz 
odkładana od wielu lat budowa zakładów ceramiki bu
dowlanej k. Iłowa, w miejscu występowania dużych za
sobów gliny doskonałej jakości".

Iłów położony jest w odległości 38 km od Płocka, 20 
km od Sochaczewa, 76 km od Warszawy. Powierzch
nia gminy wynosi 128,5 km kw. i obejmuje 56 wsi nale
żących do 40 sołectw, zamieszkuje ją ok. 7 tys. osób.

Dochód budżetu gminy za 1992r. ogółem 7,84 mld, 
w tym dochód własny 4,3 mld.

Mówi wójt Bogdan Rybicki (lat 38, absolwent Tech
nikum Mechanizacji Rolnictwa w Płocku, bezpartyjny, z 
rodowodem Solidarności rolniczej, funkcję wójta pełni 
od maja 1990 roku):

“Gmina jest typowo rolniczą, bez zaplecza przemy- 
słowo-przetwórczego. Z  wolna zaczyna się zarysowy
wać funkcja turystyczno-rekreacyjna w strefie krajobra
zu chronionego w pasie nadwiślańskim, gdzie znajdują 
się dogodne warunki dla budownictwa letniskowego.

W sprawach rolniczych dominuje produkcja wielo- Urząd Gminy w Iłowie
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TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZA
NIAWSKIEGO, ul. Nowy Rynek 11, teł. 62- 
60-71:17.09.121.09. - godz. 9.00 i 10.30 - 
“Pożarcie królewny Bluetki*.

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tumska 
2, tel 62-44-91: ekspozycje stałe: “Sece
sja", “Ikonografia i kultura Płocka". Muze
um czynne codziennie, z wyjątkiem ponie
działków w godz. 9-15, w okresie letnim w 
piątki w godz. 11-17.

SPICHLERZ, ul. Wieczorka 13, teł. 62- 
25-95: ekspozycja pt “Sztuka ludowa na 
Mazowszu - tradycja i metamorfoza" czynna 
codziennie oprócz wtorków w godz. 10-15.

BIBLIOTEKA IM. ZIELIŃSKICH TNP, 
PL. NARUTOWICZA 8: wystawa malarska 
prof. Tadeusza Łapińskiego pt. “Piękno 
Płocka i jego ziemi” czynna codziennie w 
godz. 8-15.

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tumska 
3a, tel. 62-26-23: wystawa - rzeźba śred
niowieczna, późniejsza i ludowa oraz “Mu
zyka w numizmatyce”. Muzeum czynne co
dziennie oprócz poniedziałków w godz. 10- 
15, niedziele 11-16.

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI, ul. 
Nowy Rynek 11, tel. 62-89-82: Krystyna 
Brzozowska “Malarstwo i collage".

KLUB MIĘDZYNARODOWEJ PRASY I 
KSIĄŻKI, PI. Narutowicza 5, tel. 62-46-40: 
czytelnia czynna w godz. 10-18.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. 
Tumska 9, tel. 62-28-30: 14.09. godz.
16.00 - “Kolorowe spotkania” - happening 
plastyczny przed MDK, 16.09. godz. 17,30
- “Wróćmy na chwilę do przeżyć z wakacji"
- zabawy w plenerze, ognisko; 17.09. 
godz. 18,00 - Spotkanie członków Fan 
Klubu “Depeche Modę"; 18.09, godz.
18.00 - dyskoteka dla młodzieży szkolnej;
20.09. godz. 17,00 - otwarcie wystawy 
plastycznej “A mnie jest szkoda lata”.

OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. Warsza
wska 30, tel. 62-41-63: czynny codziennie 
od godz. 9.00 do zmierzchu. W godzinach 
otwarcia ogrodu wystawa pt. “Jedno życie”.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLI
CZNA, ul. Kościuszki 6: wystawa “Konwe
nanse” - bilety wizytowe, zaproszenia i po
winszowania XVIII-XIX w. ze zbiorów Mu
zeum Literatury w Warszawie.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY:
14.09. godz. 16,00 - spotkanie w dziecię
cym Klubie Rozrywki, godz. 17,00 - wie
czorek taneczny w Klubie Pogodnej Jesie
ni, 16.09. godz. 16,00 - projekcja filmu w 
Klubie “P”, 17.09. godz. 16,00 - “Baw się z 
nami” - zabawa taneczna dla dzieci.

KLUB OSIEDLA KOCHANOW SKIE
GO: 14.09. godz. 16,00 - “Mały teatr” - 
zajęcia dla dzieci, 15.09. godz. 17,00 - 
spotkanie muzyczne w Klubie Złotego 
Wieku.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA:
16.09. godz. 16,30 - “Jesień, czyli długie 
wieczory" - spotkanie w Klubie Seniora,

17.09. godz. 16,30 - “Teatry dziecięce 
na start" - spotkanie powakacyjne,
20.09. godz. 15,00 - “Tańcz razem z na
mi" - spotkanie sekcji rytmiki.

W AŻNE TE LEFO N Y
p o g o t o w ie  w o d o c ią g o w e

Płock 62-68-89, Gostynin 33-66, Kut
no 474-61 do godz. 15 i 351-89 po godz. 
15, Łęczyca 26-76, Sierpc 75-284)1 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 

Płock 62-43-80, Gostynin 26-33, Kutno 
332-22, Łęczyca 34-81, Sierpc 75-22-47 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 

Płock 62-34-60, Gostynin 27-77, Kutno 
424-40, Łęczyca 2089, Sierpc 75-2181 

INFORMACJA PKS 
Płock 6287-35, Gostynin 2649, Kutno 

42886, Łęczyca 25-94, Sierpc 75-29-51 
INFORMACJA PKP 

Płock 62-37-52, Gostynin 20-16, 
Kutno 339-74, Łęczyca 34-32 (w 
godz. 6.00-19.00) i 27-46 po godz. 
19, Sierpc 75-32-16 

TAXi
Płock 62-99-20, Gostynin 24-04, 

Kutno 330-44, Łęczyca 26-67, Sierpc 
75-1386
TELEFONY ZAUFANIA W PŁOCKU 

Dla ludzi z  problemem alkoholowym 
nr 6282-91 czynny w godz. 7-20.

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

Poradnia zdrowia psychicznego 
tel. 62-82-51.

DYŻURY A P T E K
Płock - do 20.09 Wolskiego 6 
Gostynin - do 19.09 Legionów Pol

skich, od 20.09. Plac Wolności
Kutno - do 19.09. Kościuszki, od 

20.09. Sienkiewicza
Sierpc - do 19.09 Kard. Wyszyń

skiego, od 20.09. Traugutta
STOWARZYSZENIE RODZIN KA

TOLICKICH, Płock, ul. Wieczorka 7: 
przyjmuje zapisy do Szkoły Rodzenia. 
Bliższe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 62-59-65.

KINA
“PRZEDWIOŚNIE": do 23.09, godz. 

10.30, 12.45, 15.00, 17.15, 19.30 “Ju- 
rassic Park”.

“SFINKS”: do 23.09 - kino nieczynne. 
KUTNO

MUZEUM REGIONALNE, PI. mar
szałka J.Piłsudskiego 21, tel. 47984:

wystawa Zdzisława Beksińskiego, 
jednego z najbardziej znanych współ

czesnych malarzy polskich.
MUZEUM BITWY NAD B ZU R Ą  

Park Wiosny Ludów, tel. 331-41: pre
zentuje militaria, dokumenty, mundury, 
zdjęcia i sztandary oddziałów Wojska 
Polskiego. Muzeum czynne codziennie 
oprócz poniedziałków w godz. 10-16. 

KOSZELÓWKA
GALERIA: wystawa Ireneusza Miko- 

łajczuka pt. “Rysunki z  Meksyku” czyn
na codziennie do 10 września w godz. 
13-18 oprócz poniedziałków.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ, tel. 

75-2883: dojazd 2 km od Sierpca przy tra
sie Warszawa - Toruń lub ul. Narutowicza 
64. Czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10-18. Do zwiedzania trady
cyjna wieś mazowiecka z 11 zagrodami, 
pełne wyposażenie wnętrz obiektów od po
łowy XIX wieku do lat 50-tych XX wieku. 
Dodatkowe atrakcje: karczma “Pohulan
ka”, przejazdy bryczką i w siodle, organizo
wanie imprez (ogniska połączone z piecze
niem kiełbasek i ziemniaków).

RATUSZ: wystawa “Oni są wśród nas” 
prezentuje dorobek sierpeckich twórców 
nieprofesjonalnych w dziedzinie malar
stwa, rzeźby i haftu. Ratusz czynny co
dziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni 
poświątecznych w godz. 8-16, sobota i nie
dziela 10-18.

DOM KULTURY, ul. Piastowska 37, tel. 
75-24-93: Wypożyczalnia kaset “As-video" 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
11-19. Cena wypożyczenia kasety 6 tys. zł. 
Co tydzień nowości filmowe. Bezpłatna re
zerwacja kaset.

Kawiarnia “KULTURALNA” czynna co
dziennie w godz. 14-20.

W Galerii DK wystawa poplenerowa I 
Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego w 
dziedzinie rzeźby i malarstwa. Ekspozycja 
czynna codziennie (oprócz sobót i niedziel) 
w godz. 9-17.

26 września o godz. 19,00 - pojedynek 
kabaretowy “KLIKA KONTRA PIRANIA”, 
udział biorą autorzy i wykonawcy progra
mów telewizyjnych “Kontra” i “Kanał 5".

BIELSK
GMINNY O ŚRODEK KULTURY, ul. 

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

OPORÓW
ZAMEK, tel. 18-22: czynny codzien

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

ponosi odpowiedzialności, opr. (ws)
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KOREKTA BUDŻETU PŁOCKA 
O 39 MILIARDÓW

Obradom 46 Sesji Rady Miasta Płocka przewodniczył Janusz Mo
ścicki. Odbyła się ona 7 września w sali miejskiego ratusza. Radni 
złożyli tylko dwie interpelacje. Radny Dylewski zaproponował utwo
rzenie nowej linii autobusowej, wahadła ulicami: Podolszyce - Piłsud
skiego - Bielska - Piłsudskiego - Podolszyce, zaapelował o zakładanie 
parków miejskich oraz przedstawił projekt budowy pawilonu na filię 
Muzeum Mazowieckiego przy ul. Padlewskiego. Radny Taworski 
obiecał, że na następnej Sesji przedstawi projekt uchwały zmiany 
nazwy mostu na Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W swoim sprawozdaniu z pracy mię
dzy Sesjami, prezydent Andrzej Dręt- 
k iew icz mówił przede wszystkim o no
wym programie pilotażowym, do które
go przystąpi Płock 1 stycznia 1994 roku.
Jak można się było spodziewać proble
mów i niejasności jest mnóstwo. Wiado
mo już, że z naszego programu wyłą
czone zostanie Pogotowie, nie będzie 
ono przejęte przez samorząd, nie wia
domo czy również objęta zostanie Przy
chodnia na Białej, z  której korzystają 
pracownicy Petrochemii.

Poważne problemy są z subwencją.
Nie wiadomo kiedy i ile samorząd bę
dzie dostawał pieniędzy na realizację 
zadań. Oznacza to, że konieczna bę
dzie spora rezerwa - kwota zaporowa, 
z  której trzeba będzie korzystać w sy
tuacji, gdy budżet państwa spóźnia się 
z  płatnościami.

Dyskusja dotyczy także muzeów.
Niektóre z nich mają przecież bardzo 
cenne zbiory. Okazało się, że tylko bu
dynki, w których mieszczą się muzea 
będą skomunalizowane, zaś dzieła 
sztuki jedynie oddane w depozyt.

Cały program tak został przygotowa
ny, aby znacznie wzmocnić rolę prezy
dentów miast, żeby decyzje podejmowa
ne były szybko na tym szczeblu. Czasami 
trudno jest przecież w jakiejś sprawie 
zwoływać Radę, a nawet Zarząd.

Prezydent poinformował również o 
trwających pracach nad powołaniem 
Związku Gmin Województwa Płockiego.
Być może, że Płock zrezygnuje z przy-

naleźnośd do Związku Gmin Mazowiec
kich, nie spełnia on swojego zadania.

Sprawozdania z działalności między 
Sesjami złożyli także Franciszek Wiś
niewski - przewodniczący Rady Miasta 
i Tadeusz Taworski - przedstawiciel 
Sejmiku Samorządowego.

Kolejny bardzo ważny punkt po
rządku obrad to sprawozdanie z  wyko
nania budżetu miasta Płocka za I pół
rocze 1993 roku i podjęcie uchwały w 
sprawie jego zmniejszenia. Głosami 17 
za, 4 przeciw i przy 8 wstrzymujących 
się, radni podjęli uchwałę korygującą 
tegoroczny budżet.

Ustalono, że budżet zostanie zmniej
szony o 39.570 min zł. Tyle mniej bę
dzie wydatków i dochodów. Budżet mia
sta na 1993 rok zakładał 69.240 min zł 
niedoboru, który miał być pokryty z nad
wyżki budżetowej za rok 1992 - 
7.825.766 tys. zł wpływami z emisji obli
gacji gminnych - 2 mld zł, wpływami ze 
sprzedaży bonów i obligacji Skarbu 
Państwa - 1.207 mld zł i kredytami 
krajowymi- 58.207 mld zł.

Niestety, miasto pozyskało tylko 17 
mld zł na oczyszczalnię ścieków w Ma
szewie z Narodowego Funduszu Ochro
ny Środowiska. Kredyt ten jest preferen
cyjny, nisko oprocentowany, a na pozy
skanie kredytu na warunkach ogólnych 
miasta po prostu nie stać. Kredytu nie 
udało się pozyskać z tego powodu, że 
Stacja Uzdatniania Wody, na której re
alizację miał on być przekazany, nie zo
stała umieszczona na liście prioryteto-

wych zadań z zakresu ochrony środowi
ska województwa płockiego, co jest 
podstawowym warunkiem uzyskania 
kredytu na warunkach preferencyjnych.

Jak się okazało budżet można także 
zwiększyć po stronie dochodów. Do 13 
mld zł wzrośnie podatek rolny od osób 
prawnych, do 300 min wpływy z usług 
opiekuńczych, do 414 min zł podatek 
rolny i leśny, do 18 min zł podatek od 
psów, do 4 mld zł inne opłaty i do 2,9 
mld zł odsetki od środków na rachun
kach bankowych.

Mniej otrzyma miasto pieniędzy z po
datku od nieruchomości od osób pra
wnych, ze sprzedaży majątku gminy i nie 
będzie kredytów na sumę ponad 42 mld zł.

Z  ograniczeń wydatków odnotować 
należy rezygnację z niektórych zadań 
inwestycyjnych, z dofinansowania budo
wy sali gimnastycznej dla SP  nr 23 i z 
zakupów inwestycyjnych na gospodarkę 
komunalną. Między innymi planowany 
był zakup frezarki do asfaltu, ale jest to 
nierealne. Nie będą także zakupione 
nowe autobusy dla komunikacji miej
skiej, ale zaoszczędzone w ten sposób 
pieniądze trzeba zatrzymać na ewentu
alną konieczność ratowania sytuacji fi
nansowej ZKM.

O 10 mld mniej przeznaczonych zo
stanie na nowy Ratusz, mniej będzie na 
oczyszczanie miasta, zieleń, na drogi i 
oświetlenie. Zredukować wydatki muszą 
żłobki, przedszkola, kultura i sztuka 
oraz kultura fizyczna.

Po długiej dyskusji nad korektą bu 
dżetu, radni podjęli także uchwałę o po
wołaniu Dariusza Matuszewskiego na 
stanowisko sekretarza gminy i wyrazili 
intencję przystąpienia do Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Projekty 
uchwał o zmianie dziennych stawek op
łaty targowej na terenie miasta i powoła
niu Miejskiego Zespołu Obiektów Spor
towych zostały przeniesione na nastę
pną Sesję Rady, która została 
zaplanowana na 28 września.

J.M.

ANGLICY W KUTNIE
dokończenie ze str. 2

W tym celu do Kutna przyjedzie dwóch fachowców. Na ten 
rok jeszcze planowane jest przeszkolenie w Anglii sześciu pra- 
cowników kutnowskiej administracji. W przyszłym roku nato
miast dzięki pomocy specjalistów z Ńorthumberland utworzony 
zostanie college językowy - rozpocznie swoją działalność oczy
wiście od września. W ramach współpracy zaplanowana jest już 
(w czasie przerwy wiosennej) wymiana młodzieży.

- Po dyskusji zapytaliśmy, czego Kutno od nas oczekuje? - 
przyznał John Whiteman z Anglii. - Zabierzemy urzędników z 
Kutna i przedstawimy im dziedziny, w których oni się również 
specjalizują, pokażemy, jak te sprawy są  rozwiązywane u nas. 
Przyślemy naszego przedstawiciela z  Europejskiego Biura 
Rozwoju Gospodarczego, aby doradził tutejszym władzom, 
jakie inwestycje mogą być podjęte i w jaki sposób przyciągać 
obcych inwestorów. Co prawda, nie mamy takiej możliwości,

aby bezpośrednio w Polsce inwestować, żeby tych inwesto
rów sprowadzić, ale jako władze hrabstwa możemy przekony
wać i namawiać. Oni sami podejmą decyzję.

Zawiązanie ścisłej współpracy między Związkiem Gmin 
Regionu Kutnowskiego a angielskim hrabstwem Nórthumber- 
land nie jest sprawą odległą. W połowie listopada br. bowiem 
na uroczystej sesji, w Anglii zostanie podpisane porozumie 
nie. To ną razie początek. Jak powiedział nam Maciej Dercz 
kolejnym posunięciem Związku będzie dokonanie analizy 
wszystkich aktywności regionu, zebranie ich w banku danych i 
wydanie w profesjonalny sposób w standardach światowych 
folderu promocyjnego z miejscami pod inwestycje.

Kolejny zaś palący problem to ochrona środowiska, w 
sprawie której trwają już rozmowy z przedstawicielami najle
pszych francuskich firm. Oby ze skutkiem.

KATARZYNA ZALEWSKA

Po no na sa li jest komendant po lic ii?  Chcą zastraszyć ludzi. Nawet
w szpita lach są  ju ż  przygotowane odpowiednie m ieisca d lćUM t

z  pracowników “Budopolu”,

Niewiele brakowało, aby 6 września najkrótsze dro
gowe połączenie między Płockiem a Łodzią  zostało 
przerwane. Blokadzie jezdni w Gostyninie zapo
biegła wizyta wojewody płockiego, Jerzego Wawsz- 
czaka w gostynińskim “Budopolu”.

O  tym, że od dłuższego czasu pra- znajduje się w podobnej sytuacji i pra-

ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW
Jednolite procedury załatwiania wnio

sków kredytowych nie istnieją. Stosunki z 
klientami unormowane są w regulaminach, 
w których jednoznacznie określone są pra
wa i obowiązki klienta i banku.

Bank w swoim regulaminie nie może za
mieszczać dowolnych ustaleń. Regulaminy 
muszą być zgodne z przepisami prawa ogól
nie obowiązującego.

KLIENT UBIEGAJĄCY SIĘ O KREDYT 
MUSI ZŁOŻYĆ WNIOSEK KREDYTOWY. 
Jego forma i zakres niezbędnych informa
cji oraz wymagane załączniki banki okre
ślają samodzielnie. Za niezbędne do zała
twiania wniosku kredytowego uznaje się 
następujące dane:

- kwota wnioskowanego kredytu i jego 
przeznaczenie

- proponowane terminy spłaty i wyso
kość ret kredytu

- proponowane formy i źródła zabezpie
czenia kredytu

- prezentacja sytuacji finansowej.
Wymagania banku w stosunku do kre

dytobiorców są zróżnicowane. Mogą one 
być zminimalizowane w stosunku do kre
dytobiorców znanych, o dobrej kondycji fi
nansowej. Natomiast w stosunku do kredy
tobiorców zgłaszających się po raz pier
wszy wymagania są bardzo wysokie.

Na podstawie informacji podanych 
przez klienta jak również na podstawie in
formacji pozyskanych przez bank zostaje 
dokonana ocena zdolności kredytowej tj. 
zdolności do spłaty kredytu wraz z należ
nymi odsetkami w proponowanych termi
nach. Jednocześnie następuje ocena sto
pnia własnego ryzyka. Najłatwiej ocenić 
jest bieżącą sytuację ekonomiczno-finan
sową kredytobiorcy. Ocena przyszłościowa 
jest o wiele trudniejsza zważywszy na fakt

że gospodarka nasza jest mało stabilna. W 
ten sposób określa się miejsce kredytobior
cy w stosunku do innych podmiotów dzia
łających na rynku.

ZŁOŻENIE WNIOSKU KREDYTOWE
GO NIE JEST JEDNOZNACZNE Z 
UDZIELENIEJM KREDYTU. Bank może 
odmówić przyznania kredytu jednak w sto
sunku do kredytobiorców, których łączą 
stałe więzy decyzja taka wymaga uzasad
nienia.

Jeśli bank jest skłonny przyznać kredyt 
wówczas proponuje warunki na jakich mo
że on być przyznany, tj. proponuje termin 
spłaty, oprocentowanie, warunki urucho
mienia, rodzaje i formy zabezpieczenia.1'

Udzielając kredytu bank podejmuje 
określone ryzyko, że część lub całość kredy
tu może nie zostać spłacona na skutek nie
powodzenia przedsięwzięcia. Banki wypra
cowały własne kryteria i metody oceny ryzy
ka kredytowego. Oparte są one na 
wskaźnikach i metodach ich obliczania. 
Określenie ryzyka następuje w czasie anali
zowania wniosku kredytowego. Im wyższe 
ryzyko tym bank żąda mocniejszego zabez
pieczenia całości kredytu oraz może propo
nować wyższe oprocentowanie kredytu.

PO PODPISANIU UMOWY KREDY
TOWEJ BANK STAWIA W OKREŚLO
NYM CZASIE DO DYSPOZYCJI KREDY
TOBIORCY OKREŚLONĄ W UMOWIE 
KWOTĘ KREDYTU.

W tym celu otwiera się rachunek kre
dytu, z którego kredytobiorca dokonuje 
przelewu środków na rachunek własny 
lub na rachunek otwarty dla określonego 
przedsięwzięcia. W zasadzie wszystkie 
banki w umowie kredytowej zamieszczają 
zastrzeżenie, że w razie niewykorzysta
nia przyznanego kredytu w określonym

czasie może nastąpić weryfikacja umowy 
kredytowej.

Przyznany kredyt może też być trakto
wany jako prawo do zadłużania się kredy
tobiorcy na jego rachunku bieżącym. Klient 
przeprowadza wówczas wszystkie rozli- 
czejnia z kontrahentami przez swój rachu
nek. Jeżeli płatności przewyższają wpływy 
to powstaje saldo debetowe co oznacza, 
że klient skorzystał z kredytu bankowego. 
Takie rozwiązania określa się mianem ra
chunku bieżącego kredytu otwartego.

W CZASIE KORZYSTANIA Z KREDY
TU BANK KONTROLUJE REALIZACJĘ 
POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMO
WIE KREDYTOWEJ, KONDYCJĘ EKO
NOMICZNĄ KLIENTA I PRZEBIEG ROZ
LICZEŃ.

W przypadku stwierdzenia nieprawidło- 
wowści bank może wypowiedzieć umowę i 
zażądać przedterminowej spłaty całości 
lub części kredytu. Do nieprawidłowowści 
zalicza się wykorzystanie kredytu niezgod
nie z  przeznaczeniem określonym w umo
wie, pogorszenie się sytuacji ekonomicznej 
kredytobiorcy, zmniejszenie wartości zabez
pieczenia kredytu, nieterminowe regulowa
nie zobowiązań wynikających z umowy.

Niespłacenie części lub całości kredytu 
oraz odsetek w ustalonym terminie powo
duje, że niespłacone kwoty stają się zadłu
żeniem przeterminowanym. Bank po 
uprzednim powiadomieniu kredytobiorcy o 
zaistniałej sytuacji może przystąpić do 
przymusowej spłaty zadłużenia przetermi
nowanego, co oznacza, że wpływy na ra
chunek klienta kierowane są na spłatę za
dłużenia przeterminowanego.

W przypadku, jeśli droga ta okaże się 
mało skuteczna bank przystępuje do egze
kwowania posiadanych zabezpieczeń kre
dytu.

Umowa kredytowa wygasa z chwilą 
całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu 
wraz z należnymi bankowi odsetkami i pro
wizjami.

Elżbieta Solka
1/ Z prawnego punktu widzenia jest 

szereg form zabezpieczenia kredytów ban
kowych. Do najczęściej stosowanych w 
praktyce należą:

- weksel,
- poręczenia i gwarancje,
- przelew wierzytelności,
- hipoteka,
- zastaw w różnych odmianach.

cownicy zakładu nie otrzymywali pie 
niędzy, wiadomo było wszystkim zain
teresowanym. Nie zdawali sobie chy
ba jednak sprawy z  tego, jak bardzo ci 
ludzie są  zdeterminowani. Brak pod
stawowych środków do życia o mało 
nie doprowadził w ten gorący ponie
działek do starcia z policją.

Tragiczna sytuacja zakładu - co po
twierdził też burmistrz Gostynina, An
drzej Kujawski, no i oczyw iście pra
cownicy - zaczęła się  w chwili, gdy 
część załogi, na cze le z byłym dyre
ktorem, Janem Winnickim utworzyła 
prywatną spółkę “Kontener", pracują
cą  - w ocenie pracowników - na skra
dzionej z “Budopolu” technologii. Jan 
Winnicki wyjaśniał już tę sprawę na 
łamach naszego czasopisma, nie
mniej jednak nie ulega wątpliwości 
fakt, że odejście byłego dyrektora 
odebrało jedynemu dotychczas w wo
jewództwie producentowi kontenerów 
rynki zbytu. I nie tylko. Przyciągani 
wysokimi zarobkami w spółce pra
cownicy “Budopolu” pracowali w niej 
na umowy-zlecenia. Z a  wykonywane 
“lewe” prace na rzecz “Kontenera” na 
“budopolowskich” maszynach dyr. 
Andrzej Malanowski zwolnił trzech 
pracowników. Nie na wiele się  to jed
nak zdało.

Tragiczna sytuacja finansowa za
kładu, prawie 15-miiiardowe zadłuże
nie, bagaż w postaci ogromnych, nie 
wykorzystanych w pełni terenów, brak 
rynków zbytu - to wszystko spowodo
wało zainteresowanie “Budopolem” 
władz wojewódzkich. Szukan ie no
wych rozwiązań jednak się nie po
wiodło. Wysunięte przez zakład dwa 
programy naprawcze z  jednoczesnym 
powołaniem zarządcy kom isaryczne
go (grudzień 1992 i luty 1993) nie dały 
oczekiwanych rezultatów. Nawet zba
wienny kontrakt na produkcję konte
nerów dla powracających wojsk ra
dzieckich wartości 23 mld złotych, fi
nansowany w założeniu przez 
naszego zachodniego sąsiada też nie 
doszedł do skutku. Nie ma kontra
któw, nie ma więc pieniędzy.

Zdesperowani pracownicy zagrozili, 
że zab lokują drogę. To właśnie było 
powodem prowadzenia przez W oje
wodę Płockiego negocjacji, a  były 
one niecodzienne, ponieważ w asy
ście  silnych jednostek policji. N iejed
nemu postronnemu obserwatorowi 
włosy by s ię  chyba zjeżyły na głowie, 
gdyby zobaczył wtedy tyle n iebie
skich mundurów, samochodów, a 
nawet opancerzonych wozów bojo
wych. W  pełnej gotowości bojowej 
czekały je szcze  pod Płockiem  dwie 
jednostki. Policjanci rozważali ewen
tualność zab lokowania ruchliwej 
m iędzynarodowej trasy znajdującą 
się  na terenie “Budopolu" lokomoty
wą, która dziwnym trafem zna lazła  
s ię  przed bram ą zakładu, a  do tego 
nie mogli przecież dopuścić.

- Żyjemy w państwie prawa - po
wiedział obecny w Gostyninie Komen
dant Wojewódzki Policji W  Płocku, 
Maciej Książkiewicz - i prawo to mu
si być respektowane. Stąd nasza obe
cność tutaj. N iedopuszczalne jest za 
blokowanie drogi, którą na dobę prze
jeżdża 28 tysięcy pojazdów. Naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie droż
ności tej trasy. Z  ubolewaniem muszę 
stwierdzić, że nie jest to pierwsza i 
ostatnia tego typu sprawa, w kraju ro
bi s ię  coraz ciężej, wiele zakładów

cownicy mogą tak samo reagować. 
A le  prawo jest prawem.

Rzeczyw iście, blokada jakiejkol
w iek drogi wymaga - zgodnie z  usta
wą “Prawo o ruchu drogowym” - od
powiedniej zgody. A le czy można się 
dziw ić zdesperowanym pracownikom 
“Budopolu”, że  w swojej walce posta
nowili uciec się  do takich właśnie dra
stycznych środków?

- Gdyby nie to, że zagroziliśmy blo
kadą, to wojewoda w ogóle by nie 
przyjechał. Zrobił to, ale z  obstawą 
policji. No, bo po co na sali jest ko
mendant policji? C h cą  zastraszyć lu
dzi. Nawet w szpitalach s ą  już przygo
towane odpowiednie m iejsca d la ran
nych - mówił jeden z  pracowników 
“Budopolu”.

Praw ie trzygodzinne spotkanie z  
pracownikami spowodowało jedynie 
ich rozgoryczenie. Nawet proponowa
ne przez wojewodę 700 miejsc pracy 
nie mogło zadowolić. Oni chcą pienię
dzy, których niestety Jerzy Wawsz- 
czak nie przywiózł. Z  całej gamy ofert 
pracy tylko 30-40 odpowiadało zawo
dom wykonywanym przez załogę “Bu
dopolu”, a to przecież nie jest rozwią
zaniem  dla ponad trzystu pracowni
ków.

- Skąd mam wziąć pieniądze, żeby 
zapłacić za  m ieszkanie? Za  co mam 
zrobić dzieciom śniadanie? - krzyczeli 
zbuntowani.

Przekrzykiwanie wzburzonego tłu
mu nie wyszło na dobre strunom gło
sowym Jerzego Wawszczaka. Udało 
mu się jednak obiecać, że zrobi wszy
stko, aby te pieniądze dla “Budopolu” 
zdobyć, dając gwarancje swoim sta
nowiskiem, prawdopodobnie w ban
kach. Może, co prawda, uruchomić 
osobny fundusz z  Wojewódzkiego 
Biura Pracy, będzie to jednak pomoc 
jednorazowa i to dla najbardziej po
trzebujących.

- Ja  dam sobie radę - padło stwier
dzenie na sali, - a le iłu jest takich, 
którzy naprawdę potrzebują pienię
dzy? Im właśnie przede wszystkim 
trzeba pomóc.

- Oczyw iście uruchomię wszystkie 
możliwe kontakty, aby tym ludziom 
pomóc - powiedział już po spotkaniu 
Jerzy Wawszczak, - jednak wtedy, 
gdy sam i będą tego chcieli. W  najbliż
szym  czasie  Sąd ogłosi upadłość za 
kładu. Od pracowników będzie za le
żeć, czy zechcą później ten zakład ra
tować. Kierownictwo bowiem jak 
dotychczas nie zrobiło nic, aby takiej 
sytuacji, jaką mamy obecnie przeciw- 
działać

Załoga “Budopolu" zdecydowała 
ostatecznie, że  trzeba dać wojewo
dzie trochę czasu na ewentualne wy
pracowanie jakiegoś rozwiązania. 
Padł konkretny termin.

- Szukajcie dla nas pieniędzy, aby
śmy mogli przeżyć. Dajemy wam ty
dzień, spotkamy się w poniedziałek.

Na razie na zakładowym budynku 
w iszą  protestacyjne flagi. C zy  woje
woda przyjedzie z  teczką pełną pie
niędzy, czy dojdzie jednak do blokady, 
a  przez to do starcia z  policją - jesz
cze  nie wiadomo.

KATARZYNA ZALEWSKA 
TOMASZ MAZOWIECKI

PS . Materiał oddano do druku 10 
września, relacja z  kolejnego spotka
nia załogi “Budopolu” z  władzami - w 
następnym numerze.

Z  redakcyjnego dyżuru ,

NIEPOTRZEBNE
WYDATKI?

C ieszy  modernizacja płockich ulic, nawierzchnie z kolorowego polbruku nie
wątpliwie wyglądają ładniej niż zwykły asfalt. Jednakże płocczanie (mieliśmy 
kilka telefonów do redakcji) zadają sobie pytanie, czy rzeczyw iście te akurat 
wydatki s ą  konieczne i czy faktycznie modernizuje się i remontuje ulice tam, 
gdzie jest to najbardziej potrzebne. Czytelnicy podawali przykłady licznych 
dziur i nierówności, które nie tylko nie są  estetyczne ale stanowią zagrożenie 
dla pieszych i pojazdów. Tymczasem nowe nawierzchnie kładzie się tam, gdzie 
stare s ą  jeszcze w całkiem dobrym stanie. . .

Ostatni przykład - otoczenie budynku PK O  przy ul. Tysiąclecia. To lastnco 
wokół było bardzo dobre, solidnie położone i  robotnicy skuwającyje musieli się  
mocno napocić, aby je  zerwać. C zy naprawdę nie mamy już na co wydawać 
pieniędzy?” - pyta zdenerwowany płocczanin. Pytanie to kierujemy do władz 
miasta i PKO . <e)



MODA

Stare, nowe “dzwony
Znów powtórka z  lat 70-tych. Ten sam fason ale inny materiał, 

nowe wzornictwo. Jeśli mamy w szafie jeszcze gdzieś w kącie super 
modne “dzwony”, uszyte z bistoru, to możemy je tylko wyrzucić, ale 
jeżeli były na duże wyjścia np. z  jedwabiu, to mamy jak znalazł.

Szalone spodnie - dzwony powinny być lejące, miękko układać się 
na nodze. Do tego wysoka szpilka lub - na co dzień - buty na koturnie 
(też powrót do lat 70-tych).

Zatem zmieniamy legginsy na dzwony, nie wyrzucając jednak tych 
pierwszych. Nadal są  jeszcze na topie.

Ewa

To warzywo zdecydowanie za 
mało u nas doceniane. A 
przecież Ludwik XIV dawał ją 

swym dworzanom w nagrodę. Od 
dawna są też znane, choć nieco za
pomniane, lecznicze właściwości 
kapusty. Przypomnijmy, że kapusta 
podobnie jak cebula, likwiduje ob
rzęki, zastoje, guzy, “wyciąga” cho
roby. Jeżeli komuś, kto jest mocno 
przeziębiony, ma gorączkę, obłoży 
się szyję i dekolt liśćmi świeżej ka
pusty - rozgniecionej tak, by puściła 
sok - to po 2-3 godzinach kapusta 
robi się czarna (działa podobnie jak 
bańki). Ważne by papkę z kapusty 
dobrze przykryć - flanelą, ręczni
kiem - by utrzymać ciepło.

Medycyna naturalna

POCHWAŁA
KAPUSTY

GIMNASTYKA DŁONI
Ręce to nie tylko użyteczne 

narzędzie pracy. Z pomocą rąk 
możemy wyrazić siebie. Ćwicze
nia pozwalają odprężyć ciągle 
napięte mięśnie dłoni i nałado
wać je nową energią Regularne 
masaże wywierają korzystny 
wpływ na cały organizm.

ku opuszków. Zacznij od małego 
palca i zakończ na kciuku.

4. Ćwiczenie rozluźniające: roz
capierzone palce wspieramy o siebie 
opuszkami i przez około 5 sekund 
lekko uciskamy.Rozluźniamy mięśnie 
i po chwili powtarzamy ćwiczenie.

Miłość czy wakacyjna
przygoda?

Poznaliście się na plaży albo na dyskotece, może w sto
łówce domu wczasowego. On był przystojny, szarman
cki i romantyczny. Ty pięknie opalona, wypoczęta, wyro
zumiała. No i zakochaliście się. Czy wasze uczucie jest 
prawdziwe 1 potrwa dłużej czy też jesienne słoty i co
dzienne obowiązki przyniosą kres temu sezonowemu za
uroczeniu?

Okłady z liści świeżej kapusty 
pomagają także na obrzęknięte ko
lana (np.przy częstych stłuczeniach 
u dzieci), powiększone migdałki, 
które nie zawsze trzeba wycinać 
lecz przez 2 miesiące codziennie 
na noc robić dziecku okład z roz
wałkowanej kapusty (nie kłaść na to 
ceratki bo mogą wystąpić odparze
nia skóry).

Kapusta łagodzi również bóle 
kręgosłupa, przynosi ulgę (okłady 
na podbrzusze) przy stanach zapal
nych pęcherza, jajników, przy po
większonej prostacie.

Kapustę lubi też nasza skóra. 
Poszatkowną kapustę wygotować, 
dodać do ciepłej kąpieli i najlepiej 
jeszcze ćwierć kg drożdży. Po 20- 
minutowej takiej kąpieli będziemy 
jak nowonarodzeni - miną bóle reu
matyczne, mięśniowe, a skóra bę
dzie odżywiona i gładka.

1. Go pomyślałeś(aś), kiedy pier
wszy raz pocałowaliście się?

a/ Boże, zaraz zemdleję... 
b/ Całuje nieźle, ale czy musi się 

tak ślinić...
d  Ciekawe, jaka jutro będzie pó- 

goda?
2. Gdybyś miał(a) coś w niej 

(nim) zmienić, byłoby to:
a/absolutnie nic! 
b/ wygląd 
d  charakter
3. Gdybyś przedstawił(a) swoją 

partnerkę (partnera) rodzicom, po
wiedzieliby:

ą/ zaproś ją (jego) na kolację - 
najlepiej w 2025 roku 

b/ wygląda sympatycznie 
d  zapraszaj ją (jego) częściej
4. Jesteście akurat w restauracji, 

kiedy pojawia się superblondynka 
albo młodsza kopia Schwarzeneg- 
gera. Twój partner (ka):

a/ nie może od niej (niego) ode
rwać wzroku

b/ nie może od ciebie oderwać 
wzroku

d  nie może oderwać wzroku od 
swojego talerza

5. Umówiliście się na wieczór, 
ale w ostatniej chwili on (ona) od
wołuje spotkanie. Jak reagujesz?

a/ Martwisz się. Na pewno spo- 
kał(a) się z kimś innym.

b/Dzwonisz do kumpla(koleżan- 
ki) | pytasz co o tym myśli.

d  Postanawiasz ten wieczór 
spędzić w domu.

6. Ostatnio rzadko widywaliście 
się. Twój komentarz:

a/ Czy coś się stało? Nie widzie
liśmy się już całe wieki!

b/ Jeśli nie masz ochoty się ze 
mną spotykać, poszukam sobie ko
goś innego.

d  Wybierzemy się w ten we
ekend do kina?

Punktacja:,
1. a-3 b-2 c-1
2. a-3 b-2 c-1
3. a-1 b-2 c-3
4. a-1 b-3 c-2
5. a-1 b-2 c-3
6. a-3 b-1 c-2

15-18 punktów: Prawdziwa love 
story! To może być miłość twojego 
życia. Macie do siebie dużo zaufa
nia. Tylko tak dalej, może zagrają 
weselne dzwony,

11-14 punktów:To może być 
coś więcej niż letnia przygoda, ale 
chyba oboje boicie się zaangażo
wania w ten związek. Jeśli sobie 
nie ufacie lepiej się rozstać, choć 
może warto spróbować...

6-10 punktów:To, co Ty nazy
wasz miłością, Twój partnerka) tra
ktuje jako niezobowiązujący flirt. 
Spróbuj podejść do tej znajomości na 
luzie. “Miło było, ale się skończyło”.

Dziwne, ciekawe, tajemnicze

ENERGIA PIRAMID
d wieków budziły podziw. Do dziś pozostają jedną z największych 
zagadek. Chociaż część archeologów twierdzi z przekonaniem, że 
to tylko grobowce faraonów, nie wszystkich ta odpowiedź satysfa

kcjonuje. Dlaczego?
Przed paroma laty pewien francuski turysta zwiedzając piramidę Cheo- 

psa zdziwił się bardzo, że w komorze grobowej było bardzo wilgotno.Mimo 
to ciała małych zwierząt pustynnych, które przyszły tam umrzeć, nie rozło
żyły się, lecz były wyschnięte. Zaintrygowany sporządził dokładną miniatu
rę piramidy Cheopsa, ustawił ją tak samo w stosunku do stron świata, a 
wewnątrz niej, na jednej trzeciej wysokości od podstawy, położył martwe
go kota. Po pewnym czasie kot ulgł mumifikacji.

Zachęcona tym doświadczeniem grupa inżynierów z Pragi zbudowa
ła kolejny model piramidy i po zmumifikowaniu w niej kilku martwych 
zwierząt, doszli do wniosku, że istnieje związek między kształtem 
wnętrz piramidy a procesami które w niej zachodzą. Nie dość na tym. 
Jeden z inżynierów przypomniał sobie stary przesąd, że brzytwa tępie
je od blasku księżyca. Włożył brzytwę do piramidy - nie stępiła się 

| lecz... naostrzyła. Wszyscy wtajemniczeni przynieśli do piramidy stare 
żyletki i wszystkie zostały odnowione. Historia ta zakończyła się przy
znaniem patentu nr 91304.

S.V. King - badacz piramid twierdzi, że dzięki codziennemu przebywa
niu pod piramidą rany cięte goją się szybciej i bez strupów, krzepnięcie 
krwi jest znacznie szybsze. Mała piramidka ustawiona na głowie człowieka 
cierpiącego na ból głowy w krótkim czasie przynosi ulgę. Nie na wszy
stkich jednak piramidy działają tak pozytywnie. Zdarzało się, że ludzie 
umieszczeni pod piramidą stawali się nerwowi, niespokojni, jak gdyby nie 
byli w stanie wchłonąć emitowanej przez piramidę energii. Dlaczego? To 
jeszcze jedna nie wyjaśniona do dziś zagadka sprzed wieków.

1. To ćwiczenie zwiększa pre
cyzję: palce ustawiamy równole
gle do siebie i kciukami robimy 
młynek, raz w jedną, raz w dru
gą stronę.

2. To ćwiczenie rozluźnia dło
nie, pobudza układ współczulny: 
kciukiem i palcem wskazującym 
przesuwaj parokrotnie po kolei 
wzdłuż każdego palca (w kierun
ku paznokci). Następnie ruchami 
okrężnymi masuj palce w kierun-

Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem.
Julian Tuwim

przyłóż do siebie otwarte dłonie 
tak, by nadgarstki utworzyły kąt 
prosty. Naciskając dłonie zginaj je 
w prawo i w lewo, lekko przyci
skając dłonie do siebie.

5. Ćwiczenie odprężające: 
razem pięści. Wyprostuj kciuki i małe 
palce tak, by pozostałe palce uciska
ły się wzajemnie. Nabierz głębko po
wietrza w płuca, powoli otwórz pię
ści, po paru sekundach ponownie je 
zamknij, robiąc wydech.

Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby 
mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jed

nak czynić tego ż absolutnie pustą głową.
Eleonora Roosevelt

Spory polityczne wtedy trwają najdłużej, gdy obie stro
ny nie mają racji.

Antonio Suarez
Stary Testament ma rację: niekiedy od samego krzyku pa
dają mury. Ale samym krzykiem nic zbudować się nie da.

Kareł Ćapek
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O d lewej: Jakub  L. Chm ie lew sk i, m arsza łek  Sejm iku i wojewoda
Je rzy  W aw szczak

Z C Y K LU :
O dwóch takich 
co lubią kwiaty BUKIET WOJEWÓDZKI

O  Rząd zaakceptował listę 195 przedsiębiorstw, 
które wezmą udział w Programie Powszechnej 
Prywatyzacji. Wśród nich są trzy firmy z  wojewó
dztwa płockiego: Zakłady Podzespołów Radio
wych “M iflex” z  Kutna, Odlewnia Żeliwa SA z  Kut
na oraz Zakłady “Emit” z  Żychlina. Pożyjemy, zo
baczymy, jaka będzie powszechna. Ta 
prywatyzacja. Sam i byśmy kupili np. Odlewnię, 

i O  Wojewoda Płocki Jerzy Wawszczak zaapelował 
w Radiu Katolickim do słuchaczy, aby informowa
li Go o każdej próbie angażowania się  Jego 
urzędników w kampanii wyborczej. No proszę, 
wolno donosić. Zapomniał tylko Pan Wojewoda o 
wyznaczeniu nagrody. Skromnie przypominamy.

O  Dyrektorka Wydziału Ochrony Środowiska Urzę
du Wojewódzkiego - Janina Kawałczewska 
otwierając w Płocku Ośrodek Edukacji Ekologicz
nej powiedziała tak: Ziemia jest naszą matką. 
Cokolw iek przydarzy się Ziemi, przydarzy się też 
synom tej Ziem i”.
Ładnie. Tylko, czy zauważyli Państwo, że ani sło
wa o Ojcu? Tych synów, to co, w kapuście 
znaleźli? Chyba, że  to taka moda ekologiczna - 
mieć synów bez Ojca...

O  Do Kutna, na Święto Róży zjechało się mnóstwo 
kandydatów do parlamentu. Oczywiście zam iast 
róż m ieli ulotki. Złośliw i twierdzili, że organizato
rzy stracili dużą szansę - obok plebiscytu na naj
piękniejszą różę można było przecież zorganizo
wać konkurs “na polityka najbardziej podobnego do 
róży”. Tym razem tych złośliwych nie rozumiemy. 
Kto miałby wygrać? Ten co ma najdłuższe kolce?

O  Na spotkaniu kuratora płockiego Andrzeja Gło
wackiego z  dyrektorami szkół mówiono m.in. o 
problemach edukacji seksualnej. Dowiedzieliśmy 
się, że nie będzie “to” nowy przedmiot (w końcu 
przedmiot stary jak świat), ale “te” zagadnienia 
będą omawiane przy okazji, na lekcjach biologii, 
historii, geografii, j. polskiego. Jak rozumiemy na 
biologii będzie mówiło się czym się różni dziew
czynka od chłopca i odwrotnie, na histońi: jak “to” 
robiono w dawnych czasach, na geografii jak “to” 
się robi w górach (mniej tlenu), a jak w morzu 
(gdy woda zalewa oczy). Na j. polskim jak “to” 
opisywał np. Fredro. Na matematyce nie będą 
“te” zagadnienia omawiane, bo 1+1 nieraz by da
ło 3. Na “pracach ręcznych” też nie...

Nowy wicewojewoda - JERZY CERANOWSKI - jest za jawno
ścią informowania o pracy administracji, a nawet przeciw.

NIEWRAŻLIWY
dokończenie ze str. 1

Te skromne kwoty, podane jakby 
ze wstydem przez wicewojewodę, 
niżej podpisany przyj# ze współ
czującym zrozumieniem. Ale cóż, 
budżet państwa jest cieniutki.

Tym bardziej więc zgodziliśmy 
się z  wicewojewodą, który na py
tanie, cóż Go skłoniło do przyję
cia tak odpowiedzialnego stano
w iska za  tak małe pieniądze, je
żeli jeszcze stracił finansowo na 
tym awansie odparł:

- “N ie zaw sze da się  wszystko 
przełożyć na p ien iądze”.

Racja, nie da się przełożyć np. 
uczuć wyższych na pieniądze.

Natomiast lekko zdziwiony był 
niżej podpisany wyznaniem no
wego wicewojewody, że “przy
szedłem  po naukę”ale po lekkim 
namyśle doszliśmy do wniosku, 
że przecież kiedyś na uczelniach 
nie uczyli bycia wicewojewodą, 
zw łaszcza na wydziałach ele
ktronicznych. A  nowy wicewoje
woda będąc Prezydentem Kutna 
dał podobno przykład, że  uczyć 
potrafi się szybko. Wrodzona 
skromność wicewojewody w 
prezentowaniu swoich dotych
czasowych osiągnięć spowodo
wała, że pytanie skierowaliśmy 
do wojewody J. Wawszczaka.

- Jak ie ż to sukcesy Prezyden
ta Kutna ułatwiły Panu wybór Je 
go na w icewojewodę?

Wojewoda W awszczak z  wła
ściwą Mu swadą odparł: “Prezy
dent Kutna je s t człow iekiem  
odpowiadającym wszelkim  wy
mogom. Odpowiada m i kompe
tencjami, temperamentem i  nie- 
wrażliwością na naciski ze  strony 
wszelkich opcji politycznych. Oka
za ł się najlepszym ze  wszystkich 
działaczy samorządowych”.

Trzeba przyznać, że  piękna 
opipia. Któż by takiej nie chciał. 
A le nie otrzyma, bo tylko jeden 
może być najlepszy. Przynaj
mniej w administracji. Ba, woje
woda W awszczak nawet skon
kretyzował osiągnięcia Prezy
denta Kutna. Otóż: - “m iał 
Prezydent Kutna najtrudniejszą 
sytuację, i  m imo najw iększych 
zagrożeń nie było w Kutnie kon
fliktów” oraz “stwarzał cieplarnia
ne warunki dla rozwoju gospo
darczego”.

Tutaj mieliśmy lekką chęć za 
protestować, bo - po pierwsze - 
kto ma dzisiaj łatwą sytuację? A

- po drugie - tak ciepło to rączej w 
Kutnie nie było, o czym najlepiej 
mogą powiedzieć liczni bezrobot
ni... Z  wrodzonej grzeczności (a 
może mało wiemy?) zamilkliśmy.

Na pytanie o zakres obowiąz
ków nowego wicewojewody, do
wiedzieliśmy się od wojewody 
Wawszczaka, iż “będzie to coś 
na kształt wicewojewody teryto
rialnego”.

Zakresu terytorialnego (po tej 
stronie Wisły, lub tamtej, te gmi
ny, lub tamte) jeszcze  nie uści
ślono, co przyjęliśmy ze zrozu
miałym wyrozumieniem.

Jerzy Ceranowski - “znam  
swoje m iejsce w szeregiT

Fot. Stanisław Bąkiewicz

Sam zaś zainteresowany od
parł - “Jestem  przyzw yczajony 
do gospodarki finansowej, a le  
nie zaw sze człow iek się  zajmuje 
tym czym  chce”.

Kto by nie chciał zajmować się 
tylko np. przyjemnościami, ale 
nie zawsze przecież można. Na 
pytanie wprost - Na kogo będzie  
głosował 19 w rześnia? - wicewo
jewoda miał prawo i obowiązek 
nie odpowiedzieć, co Mu gwa
rantuje ordynacja wyborcza. I 
grzecznie nie odpowiedział. Za 
to na pytanie o swoje sympatie 
polityczne przedstawił swój mały 
program. Głównie na “nie”.

- “N ie  bardzo chciałbym  po
wrotu do 80 roku” oraz “N ie za  
bardzo orientuję się  w szczegó
łach politycznych”.

Naprawdę ucieszyliśmy się. 
Bo - po pierwsze - prawie nikt nie 
chce powrotu do 80 roku, w ięc 
dobrze, że wicewojewoda jest z

w iększością, i - po drugie - całe 
szczęście, że nie orientuje się w 
szczegółach, dzięki czemu nie 
będziemy mieć wicewojewody, 
który zajmuje się duperelami.

Z  tej radości zapytaliśmy wice
wojewodę jak odebrał wyniki 
sondażu opublikowanego w “Ku
rierze Kutnowskim”, z  którego 
wynikało, że  62% ankietowa
nych m ieszkańców “n ie m iało 
zaufania do Prezydenta Kutna”.

Wicewojewoda z  godnością od
parł, że *przykłada odpowiednią 
wagę do sondaży”. Z  kolei na py
tanie “Jaką wagę?” - powiedział, 
że “sondaż jest mato czytelny”.
1 Zgadzamy się, 62% jest fakty

cznie mało czytelną liczbą. To w 
ogóle głupia liczba, od zera dale
ko, ale do 100 też sporo brakuje...

Niżej podpisany zauważył ze 
zgrozą, iż po raz kolejny zgadza 
się z  wicewojewodą, ale mam 
nadzieję, że Czytelnicy nie od
biorą tego jako chęć przypod
obania się nowej władzy.

Na koniec dowiedzieliśmy się 
również, co  niniejszym przeka
zujemy Czytelnikom z  radością, 
że  nowy wicewojewoda nie 
chciałby - “traktować Kutna pro
tekcyjnie” (ciekawe co powiedzą 
mieszkańcy), “znam  swoje m iej
sce  w szeregu” (co przyjęliśmy z 
podziwem, że nie będzie chciał 
wygryźć swojego Szefa) oraz, że 
nie jest za  zupełną jawnością i 
natychmiastowym informowa
niem prasy o niektórych spra
wach administracyjnych. To 
ostatnie trochę nas zaskoczyło, 
gdyż było w sprzeczności z wstę
pną deklaracją i początkowo zło
żyliśmy to na karb tremy wobec 
tylu dziennikarzy i pierwszej Swej 
konferencji prasowej. Jednak po 
namyśle doszliśmy do wniosku, 
że jest to bardzo przemyślana i 
mądra teza życiowa, gdyż będąc 
za a nawet przeciw, jest się zupeł
nie apolitycznym i ponad podzia
łem... I w modzie i w zgodzie...

Jak  z  powyższego wynika wo
jewództwo zyskało nowego 
wicewojewodę, zdolnego, apo
litycznego i znającego swoje 
miejsce w szeregu.

Składamy więc życzenia 
wszystkiego najlepszego na no
wej drodze życia zawodowego i 
odkładając długopis możemy 
wreszcie bić należne brawa.

Ryszard Głoś

6  Jesienny salon towarzyski zainaugurowano w Płockiej Galerii Sztu
ki. Na wernisażu Krystyny Brzozowskiej- malarki z  Kutna,spotkała 
się elita dwóch miast. Ktoś zauważył, że było jeszcze trochę miej
sca... W idzieliśmyy poetkę Czesławę Politańską w towarzystwie 
malarki i nauczycielki z"Kasprow iczan- Haliny Kamińskiej oraz Pani 
Dyrektor Liceum. Z  płockich szkół - najliczniej zaprezentowała się  
“osiemnastka”. Wacław Januszkiew icz dotrzymywał wiernie towa
rzystwa żonie- Elżbiecie, a Jerzy Mazuś biegał rozdarty między 
wernisażem, a domem, gdzie wydawał kolację z  okazji srebrnego 
wesela. Wszystkiego najlepszego,panie Jerzy!
Gospodyni wieczoru zaprezentowała się także jako wyborna ogrod
niczka.

B  W kolejny wekeend kto żyw, jechał do Kutna, by podsłuchać rozmo
wę miłosną.- Jakaż Pani piękna!- Prawda- odpowiedziała róża c i
chutko. - Urodziłam się prosto ze słońcem...
Tego wieczora, w Kutnowskim Domu Kultury najważniejsze były 
róże i skrzypce. No, może jeszcze suknia pani Marii Daneckiej, 
zaprojektowana przez ojca Bolesława Wituszyńskiego, wielkiego 
hodowcę róż, twórcę takich odmian jak Kutno, Marylka, Leszek, 
Kopernik. Nazajutrz skrzypce Konstantego Andrzeja Kulki odjecha
ły do dworu. Róże natomiast pochyliły głowę przed nową królową 
Nikol- z  plantacji Hanny i Krzysztofa Byczkowskich.

t KRONIKA 
OBYCZAJÓW

W niedzielę zrobiło się prawdziwie jarmarcznie i festynowo. Róże 
jeszcze trzymały fason, a w parku - stoiska, kapele i kampania 
wyborcza. Kandydaci zachowywali się nader przyjaźnie wobec ka
pryszącego nieco ale równie grzecznego elektoratu. Komu pro
spekt, komu kiełbaska, komu trochę lektury do poduszki? Aliści, 
je ś li elektorat chciał zjeść grochóweczkę przyrządzoną przez woj
sko, musiał najpierw kupić piwko i dopiero po opróżnieniu papiero
wego kufelka skosztować darmowej zupki. Krakowska kapela"Pod 
budą" wyśpiewywała na estradzie -jak kapitalizm to kapitalizm. Pa- 
nowie:Celiński, Tusk i Urbankowski- składali autografy na jeszcze  
ciepłych książkach. Ten ostatni na tomie...erotyków. Inne partie 
obdarowywały elektorat materiałami wyborczymi z  wizerunkami 
pań. Przywitaliśmy się grzecznie, w kolejności stoisk wyborczych z  
Hanną Witt- Pasztową, Maną Żółtowską i Wandą Sokołowską, 
świeżo upieczoną teściową. Jedna z  partii postawiła na dzieci pro
ponując same wygrane losy. Ogólnie było przyjemnie i spora grupa 
płocczan zamarzyła, aby festyn wyborczy przenieść póki co jeszcze  
do stolicy województwa.
Tylko wieczorem, w pustych alejkach parku jesienne liście m ieszały 
się z  białymi kańkami programów wyborczych. Róże zabrano do 
domów. Jedna - Pńncese de Monako cieszy moje oczy....

B C o  to jest DNA?- pytają maluchy na filmie Spielberga, zniecierpli
wione, bowiem w ciągu pierwszej godziny Dinki czyli Dinozaury nie 
pojawiają się . Ponieważ “ Jurajski park” wyświetlany właśnie w 
kinie ’Przedwiośnie" bije rekordy frekwencji, odpowiadam: Uczeni 
twierdzą, że  DNA nie można otrzymać z  żywych organizmów, an i 
komórek. A le bajka jest piękna
Posłuchajcie, w zatopionym w bursztynie organizmie archaicznego

I komara uczeni znaleźli kroplę krwi dinozaurów. Pewien ekscentry
czny i przedsiębiorczy m ilioner zrekonstruował je  w Jurajskim par
ku. I tak dalej... Czterolatkom - polecam bezpieczniejsze nieco"Po- 
żarcie królewny Bluetki" na scenie teatru.

B Moja znajoma, pani elegancka i wrażliwa “osłupiała” na stacji CPN  
w Sannikach. Otóż pani Zofia jak zazwyczaj szamoce się z  korkiem 
paliwowym, którego nie nauczyła się otwierać. Będąc damą udaje 
pięknie, że to tylko ten raz. Na ogół słyszy i widzi bardzo różne 
zachowania panów. Jedni niecierpliwią się, inni ostentacyjnie nie 
dostrzegają. W Sannikach na stacji CPN  usłyszała: - “proszę dać 
mi kluczyk, my przecież jesteśmy od tego, by pomagać kliientom”. 
Czyżby wpływ Chopina?

f l  Miłym obowiązkiem autorki Kroniki jest przypomnieć czytelnikom iż  
nasi ziomkowie robią karierę. O  Hannie Gronkiewicz- Wałz, absol
wentce Płockiej Skoły Muzycznej tylko przypominam, o najważniej
szej osobie nie śmiem pisać, ale miło skonstatować, iż  Krzysztof 
Nowak - socjolog, syn Jana i Ireny Nowaków, pełni od niedawna 
ważną funkcję w biurze rzecznika rządu.

B Manhattan jest jeden - oświadczyła pani M. Jakie to prowincjonal
ne nazywać tak zwykły plac targowy!

(Jo-Anna)



R O Ż N E
Lombard Komis “AMICUS” 

- Płock, ul. Grodzka 15, 
tel. 62-82-72, fax 63-68-77. 

Pożyczki pod zastaw, 
złoto, broń,

artykuły przemysłowe. 
Od poniedziałku do piątku 

w godz. 10,00 -18,00.
SA-214

LOMBARD “CENTUS” - 
Jachowicza 27 

(Cech Rzemiosł) - 
tel/fax 62-62-39. 

POŻYCZKI POD ZASTAW.
SA-238

NAPRAWA
lodówek, zamrażarek, 

pralek automatycznych. 
636-758, Bieńkowski.

007739

Z A L U Z JE  “T O M E X ” - Płock, 
W ieczorka 22, tel. 64-03-59, 
63-38-55. 007763

VIDEOFILMOWANIE Macho
wski - 63-14-74. 007767

LOMBARD “SEZAM” Płock, 
ui. Królewiecka 26 - co

dziennie 10-18, 
ul. Rembieiińskiego 2 - 

codziennie 10-17,- 
najkorzystniejsze warunki 

pożyczek - najniższe 
oprocentowanie - 

pewność, dyskrecja.
007802

VIDEOFILMOWANIE - 62-60-21
we w. 435. 007825

CYKLINOW ANIE, tel. 62-71-33.
007942

MALOW ANIE, tapetowanie. Tel.
62-65-21. 007944

DRZWI przesuwane, ścianki 
działowe. Łódź, tel. 86-52-33.

255/93

OCHRONA MIENIA 
-księgi podatkowe 
- maszynopisanie 

przewozy zamiejscowe 
taksówką osob. B.U.H. 

“AMICUS” s.c.
Płock, tel. 62-82-72.

SA-305

NAPISY nagrobne na czarnym 
szkle. Płock, ul.3 Maja 17.

007976

Agencja Towarzyska 
“CONSUELA” 

to profesjonalizm. 
Płock, tel. 62-92-97.

007996

ZATRUDNIĘ Panie do towarzy
stwa. Płock, tel. 62-92-97.

007997

PIECZĄTKI - tanio. 
KSERO + 4 kolory.

Art. Biurowe.
Płock, ul. Bielska 61. 

Firma jest płatnikiem VAT.
008001

WYGŁUSZANIE- zamki, tel.
62-67-83. 008007

D O D A TK O W E d rzw i - te l.
62-67-83. 008008

USG: ginekolog 
dr Piotr BIAŁECKI- 

czwartki 16-18, 
soboty 10-12. 

Płock, Tysiąclecia 10 
(przy “Jubilacie”), 

tel. 633-503.
007949

15,00. Telefon grzecznościowy

NAPRAWA
pralek automatycznych 

i lodówek.
A. Lewandowski, 

tel. 63-18-13.
008014

Szybko, solidnie. Zapraszamy.

62-60-21 wew. 378.

godz. 17,00. 008045

62-99-05 STYPIK.
008048

42-78 po 16,00.
G-39/93

NAJTANIEJ!
Kostka brukowa. 
Producent - Łąck, 

ul. Zielona 26, tel. 140-70, 
Płock, tel.63-14-26, 

62-83-91.
008055

komputerowe. Płock, tel. 123-95.
008063

NAPRAW A
sprzętu fotograficznego. 

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

008067

U S ŁU G I ta p ic e rs k ie  - te l. 
63-30-39.

gazowych. 63-48-55.
008071

SERWIS AGD, 
tel. 63-12-59 

-automatyczne pralki, 
domofony.

Tel. 62-31-24 
- lodówki, piece gazowe.

008075

382 do 15,00.

ROZRUSZNIKI, alternatory, 
wirniki, diody, bendiksy, 

moduły zapłonowe, szczot
ki, tulejki, świece i inne 
części do samochodów 

osobowych, ciężarowych 
krajowych, zachodnich, 
japońskich oferuje sklep 

BENDIKS -
Płock, ul. Padlewskiego 11, 

tel.64-09-04.
008081

tO tcf$&eUU& fel&c&ć

i i ZATRUDNIĘ kierowcę z gru- 
lie pą  inwalidzką, prawo jazdy B, 

C , E. Tel. 63-30-31 wew. 382 
T. do 15,00.
13 008082

SPRZED AM  dom 90 m kw, bu
dynek gospodarczy, ogród 0 , 5

ha. W o la  R a c ib o ro w ska  34 
k/Kutna. 254/93

SPR ZED AM  pawilon (Manhat
tan). 63-45-65.

008024

ANGIELSKI - student udziela 
tanich korepetycji. Tel. 63-37-22.

008085

MASAŻ leczniczy, nastawianie 
k ręgos łu pa , w ady postaw y. 

, K r z y s z to f  W o jc ie c h o w s k i, 
5 Przedszkole 38 - ul. Szopena 62.

008098

S P R Z E D A Ż  piecyków gazo
wych z katalizatorem do ogrze
wania (najtaniej). Płock, W yszo
grodzka 71, tel. 62-42-74.

008035

34 DOMOW E naprawy telewizo-
77 rów. Adamski, tel. 62-18-75.
U 008100

SPR ZED AM  mieszkanie włas
nościowe M-4 I piętro, telefon, 
ul.M ieszka I. Płock, 62-19-34, 
13.00-17.00.

008061ZATRUDNIĘ na stałe w Warsza- 
wie (z mieszkaniem) gosposię 

. ‘ dobrze gotującą. Tel. W arszawa 
’ 34-41-89.

008102I3 ............

SPRZED AM  dom parterowy na
działce 2900 m kw z  ogrodem. 
Kutno, ul. Konopnickiej 12 W ia
domość: Gorzów Wielkopolski 
tel/fax 288-99.~  ZAMIENIĘ działkę budowlaną w 

Borowiczkach na M-4 (notarial- 
s nie). Wiadomość: tel. 62-67-68.

008103 PRODUCENT 
sprzeda 200 ton 

ziemniaków jadalnych. 
Płock, tel. 64-06-43 po 19

008058

® KANADYJSKA firma zatrudni 
h 32 osoby. W iek do 35 lat. Płock, 

62-82-26.
"  008106

VIDEOFILMOWANIE - m on
taż, efekty, napisy - Roszko, tel. 

,Ur 62-28-34.
*r 008117

SPRZED AM  frytkow nicę
produkcji niemieckiej. Płock, 
62-70-61.

008076

r* USŁUGI szklarskie. Kutno, tel. 
-  346-79.
s K-285/93

UWAGA!
Wyrób i sprzedaż BECZEK  

DO LEPIKU Z PŁYTY. 
Bardzo tanio. 

Radzanowo, ul. Rocka 43, 
tel. grzecznościowy 136-81.

008090

Hurtownia “CORSARZ” 
oferuje fajerwerki, petardy, 

l~ ognie sztuczne.
7  Kutno, ul. Żytnia 10,
~  tel. 337-90.
| K-294/93

KUPIĘ działkę budowlaną.
Płock, tel. 62-46-46.

008099USŁUGI glazurnicze -  remonty. 
> Tel. 124-85.

008119
S P R Z ED A M  przyczepę samo- 
zbierającą do słomy, stan bar
dzo dobry. Jadw iga Bogdań
s k a , J ó z in e k ,  gm . B ie ls k ,  
09-422 C iachcin. 008091

KURSY KOMPUTEROWE: 
-podstawowe 

-drugiego stopnia 
(Windows)

-  księgowości komputerowej 
(programy SOFTHARDU). 

Firma “MAGISTER”, 
ci Płock, 63-57-87.

Zniżki dla bezrobotnych! 
Atrakcyjne ceny - raty!

008125

SP R Z E D A M  126p BIS, 1988r., 
bogate wyposażenie, przebieg 
42000km , cena  ok. 32 min. 
B liższe  informacje - tel. 29-79 
Gostynin, wieczorem.

008093

KUPIĘ
nieużytki rolne. 

Wiadomość: Rock, 
tel. 635-109 po 16,00.

008095
AGENCJA

Towarzyska całodobowo. 
Tel. 62-19-38.

* 008127
SPR ZED AM  działkę budowla
ną w Grabiu Nowym. 63-10-91.

008107jo A G F N n . l A  7 f lfrn H n i P a n ip  H o« n u L l i w U n  Ć.CUI ULI 1II i cii l ic  u u

v towarzystwa. Tel. 62-19-38.
0081.28

SPR Z ED A M  pawilon handlo
wy wraz z pełnym wyposaże
niem branży spożywczej w cen
trum Gostyn ina. W iadom ość: 
Henryk Durma, Gostynin, ul. G o
ścinna 11 a.

G-40/93

i NOWO otwarty
ZAKŁAD FRYZJERSKI 

przy ul. 3 Maja 
(naprzeciw “Jagiellonki”) 
zaprasza Panie, Panów 

i młodzież.
Ceny promocyjne.

008130

KUPIĘ własnościowe M-2. Tel. 
62-28-21.

008109

SPRZEDAM prasę zbierającą
wysokiego stopnia zgniotu Z- 
224 w bardzo dobrym stanie - 35 
min. Zaręba Krzysztof, Gostynin, 
ul. Czapskiego 50.

008110

K U P N O  
I s n c n  n A /  1
3

Kupię w Płocku lub 
okolicach miasta dużą 
działkę lub nieduże 

/do 5 ha/ gospodarstwo 
rolne, grunt, może być z 
budynkami gospodarczymi 

lub stare siedlisko.
Wiadomość:

Płock, tel. 635-109 
po godz. 16.00.

007968

SPR ZED AM  pług 5-cio skibo
wy duży, cysterny do wody
2 0 0 0  i 1 0 0 0 1 ocynkowane tanio.
Czyżew  25, tel. 381 Sanniki.

008116

S P R Z E D A M  gospodarstwo 
5,35 ha z budynkami przy trasie 
nr 2. Stanisław Stradza, Bedlno 3.

K-284/93

SPR ZED A M  przyczepę gastro
nomiczną. Kutno, tel. 343-35.

K-287/93

SPR ZED AM  dom przy trasie na 
Płock. Żurawieniec 2.

______ ________________  K-283'93 :

SPRZEDAM  
2,17 ha ziemi 

w Sójkach k/Kutna. 
Wiadomość: Kutno, 
tel. 346-46 po 15,00.

K-289/93

SPRZED AM  działkę 900 m kw. 
na Mazurach. Kutno, tel. 376-66

K-290/93

SPRZED AM  kombajn “Anna” 
Z-644. Kroczyński, Stradzew 3, 
gm. Bedlno.

K-292/93

S P R Z E D A M  własnościowe 
M-5,1 piętro, osiedle Batorego. 
Kutno, tel. 367-31.

K-293/93

SPRZEDAM  lokal handlowy
pow. 30 m kw. Podolszyce Płn.; 
działkę budowlaną (uzbrojoną) 
w Górach. Tel. 62-12-03.

008122

S P R Z E D A M  kiosk w Łęgu , 
gm . D rob in . T e l. 64 -07 -63 , 
9 ,0 0 -  15,00.

008123

S P R Z E D A M  gospodarstwo 
rolne o pow. 5 ha wraz z budyn
kami - nowy dom + stodoła. 
Osiek, gm. Zawidz, tel. 75-10-17 
Sierpc.

S-167/93

SPRZEDAM wyposażenie biu
ra, regały magazynowe, sto
larkę okienną i drzwiową.
Sierpc, tel. 75-29-83.

S-168/93

SPR ZED A M  dom - zabudowa 
szeregowa, stan surowy. Sierpc, 
75-14-35.

S-169/93

KUPIĘ tanio pianino. Sierpc, tel. 
75-11-22.

170/93

SPR ZED A M  Golfa 78r. częścio
wo oclony, cena 12 min; Audi 80 
81 r. nieoclony, cena 14 min. Tel. 
62-19-38.

008129

S P R Z E D A M  ta n io  pawilon 
handlowy. W ia d o m o ść :  te l. 
631-051. 008131

SPRZEDAM dom jednorodzin
ny w stanie surowym w Imielnicy. 
Tel. do 15,00 - 62-23-17.

008132

K G I J K I O N O
z \ a m ; / i o \ o

ZGUBIONO świadectwo ma
turalne nr 564/80 na nazw isko 
Halina W itkowska.

K-286/93

tygodnik

PŁOCKI
ZAPRASZAMY 

DO NASZYCH BIUR 
OGŁOSZEŃ:

PŁOCK,
ul. Stary Rynek 27, 

tel. 62-77-66 
KUTNO, 

ul. Kilińskiego 1 
GOSTYNIN, 

Pl.Wolności 26, 
tel. 34-54 

ŁĘCZYCA, 
ul.Konopnickiej 14, 

tel. 24-20 
SIERPC,

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
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'■Jak w y p e łn ić  
blankiet?

Blankiet wolno wypełniać 
wyłącznie czarnym lub 
granatowym długopisem. W 
polu wybranej liczby należy 
postawić grubą pionową kreskę. 
W taki sam sposób należy wybrać 
rodzaj gry, ilość kolejnych 
losowań oraz ilość liczb w grze 
systemowej.

Blankiet nie stanowi dowodu 
zawarcia zakładów,

Kupon jest jedynym dowodem 
zawarcia zakładów. Wypłata 
wygranej następuje po zwrocie 
kuponu przez okaziciela. Na 
kuponie wydrukowane są liczby 
wybrane przez grającego oraz 
indywidualny zakodowany dowód 
transakcji.

NIEBAWEM W PŁOCKU
Redakcja nie ponosi odpowiedziainościza treść ogłoszeń

PRZEDSIĘBIORSTWO ■ 
USŁUGOWO-HANDLOWE •
Rock, ul. Sienkiewicza 13b teł. 62-5649 Z

P O L E C A  : j

przewierty i przeciski 
pod jezdniami, torami, rzekami 

o średnicy od 0 100 do 800 mm

Nowo uruchomiona produkcja 
kubków wielokrotnego użycia: 
odporne na wrzątek, można je 
stosować w kuchenkach mikrofa
lowych. Przydatne do pakowania 
sałatek, serków, dżemów itp. 
poj. 250 ml.

Informacje I zamówienia - 
A.F. WORLD 

CONNECTIONS s.c., 
Płock, teł. 63-36-45,14-598, 

fax 62-68-48.

FSTOLARKA BUDOWLANA
Najtaniej u Producental 9
Drzwi drewniane kasetono- 

jwe zewnętrzne i wewnętrzne ty- 
Ipowe i na zamówienie, okna 
[zespolone; Polskie i Krosnowe
Zakład Stolarki Budowlanej 

Trzepowo Nowe 57 
I /przy trasie na Sierpc /
| tel. domowy 62-97-17.

007971

POLSKI CZER W O N Y KRZYZ  
Z A R ZĄ D  W OJEW ÓDZKI 

w PŁO CKU , tel. 62-28-40
ogłasza konkurs na stanowisko 

instruktora i organizatora honorowego 
krwiodawstwa w województwie płockim

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
• podanie
• życiorys
• kwestionariusz osobowy z fotografią 

Zarząd Wojewódzki PCK w Płocku informuje, że od kandy
datów na w/wym. stanowisko oczekuje się:
• zdolności organizacyjnych
• umiejętności w obsłudze spotkań z krwiodawcami
• wygłaszania pogadanek o krwiodawstwie
• dyspozycyjności

Medyczne Studium 
Zawodowe 

w Płocku, ul. 3 Maja 4
wykonuje zabiegi 

profilaktyczne:
usuwanie kamienia nazęb 
nego i poddziąsłowego 
lakowanie zębów 
Informacji udziela Szkoła 

codziennie w godz. 8-17  
telefonicznie - 62-59-65.

TERMIN
składania podań upływa 

z dniem 20 września 1993 roku.
008096

U W A G  A l
Atrakcyjna oferta dla firm insta- 

latorstwa sanitarnego oraz drob
nych odbiorców.

Informujemy o uruchomieniu 
SKLEPU FIRMOWEGO 

w Płocku, ul. Dworcowa 28 
z armaturą instalacyjno- 

wodociągową i gazową firmy 
HAWLE AUSTRIA. 

Oferujemy zasuwy, opaski, 
złączki i inny osprzęt tej firmy

008105

^  Płock P. H.
ul. Wiatraki 2-4 
tel/fax 62-01-00

:  d i e c e z j a l n y " d u s z p a s t e r z  "p r a w n i k ó w " "
l  (ks. W ojciech Góralski)

\ ZAPRASZA E
i  wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które 
Odbędzie się 27 września (poniedziałek) o godz. 17,00 w Semi- z 
jiarium Duchownym w Płocku. E
:  Podczas spotkania zostanie wygłoszony wykład

p t  Małżeństwo "konkordatowe”.
Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. z

iiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiiiimiłiiiiiiitiiiiiiiiiiiiłitiiiiiiiiiiii">

ea
oferuje wyroby w cenach zbytu producenta 

i  zaprasza P.T. Klientów 
do HURTOWNI PATRONACKICH

Fabryki Wodomierzy i Zegarów “METRON" w Toruniu 
• W ODOM IERZE i CIEPŁOM IERZE  

- Z E G A R Y  DOM OW E i Z E G A R Y  S T E R U JĄ C E
Śląskich Zakładów ULENTEX” w Lublińcu

- W YKŁADZINY PO D ŁO G O W E PCV
(pełen asortyment kolorów i wzorów)

Posiadamy także w sprzedaży hurtowej
W YKŁADZINY i DYW ANY

Fabryki Dywanów “KOWARY* S .A_______

Dostawy na teren całego kraju własnym, 
bezpłatnym transportem.

006873

0 1111111111 ■ 1111111111111111111 *11 i U *  I i I IB 12 III 111111111 i 111 III 11S

= PRZEDSIĘBIORSTWO PKS 
Ę w KUTNIE Ę
| ul. Oporowska 10
Ę ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
= na n/wym. pojazd: Ę
:  S A N O S314S, nr rej. PLB-339B, rokprod. 1981, = 
~ nr podwozia 10437, nr silnika TA-86120520.
E PODANIA z ofertami i ceną należy składać w Dyrekcji PKS E 
z Kutno, ul. Oporowska 10 w terminie do dnia 29.09.1993r. z
E KOMISYJNE otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 września E 
Z 1993r. o godz. 10,00 w świetlicy PKS Kutno.
E Pojazd można oglądać w dni powszednie w godz. 7,00 - 
Z 15,00 w Zajezdni PKS. E
E Zakład nie uzupełnia brakujących części i nie bierze odpo- z 
E wiedzialności za stan techniczny pojazdu. Pojazd może być £
E wycofany z przetargu bez podania przyczyn.
E UWAGA: Do ceny ofertowej zostanie naliczony podatek E 
z VAT w wysokości 22%.
-  K-291/93 "



TOW ARZYSTW O  
WIEDZY POW SZECHNEJ 

w PŁOCKU
ogłasza nabór na kursy języków obcych:

• język angielski - 1, II i III rok
• język niemiecki - 1, II rok
• język francuski - 1, II rok

dla dorosłych i dzieci.
Kursy prowadzone będą metodą laboratoryjną i tradycyjną.

Ponadto zapraszamy kadrę kierowniczą, kierowników 
zakładów pracy i właścicieli na kurs z  zakresu prawnej 
ochrony pracy i bhp

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Towarzystwo 
W iedzy Powszechnej w Płocku, ul. Łukasiew icza 17 
(Politechnika) lub pod numerem telefonu 62-93-08.

SA-323

" ̂  ^ WV WT W»w * W *w -
I P.P.H.U “ KARMIN” I
j Oddział Kutno, ul. Rzeczna 4, j 
! Baza PRD  “Konstancja”, *
| tel. 370-09 |
♦ • 
| inform ujem y, |
♦ że z  dn 16.08.93r. została  j 
| uruchom iona Hurtow nia j
* ~  .......................  iFarb i Lakierów  

“Politarb  - D ębica”

O Farby, O lakiery,
O rozcieńczalniki,

O emulsje
Uwaga ceny fabryczne
Posiadamy także w sprzedaży I 

i  kleje do parkietów i mozaiki, kleje J 
i  do glazury i terakoty, pędzle itp. I
| Sprzedaż w hurcie i detalu j
j Poniedziałki, piątki 8-16,

soboty 8-12 I 
I Zapraszamy!!! {

258/93 I

P.H. zaprasza Szanownych Klientów 
do odwiedzenia stoiska w 
pawilonie handlowym "JUBILAT" 
Płock, ul. Tysiąclecia 10.

Oferujemy:

w ykładziny P C V  o szer. 2; 3; 4 m
* w ykładziny dywanowe o szer. 2; 3; 3.66; 4 m
* dyw any * chodn ik i

NOWOŚĆ!!!
PANELE 

BOAZERYJNE 
z PCV

szer. 10; 16.7; 25 cm 
ceny już od 

100.000 zł/m kw.

UNIW ERSYTET
OŚW IATY

P O Z A S ZK O LN EJ
“W UR-POL”

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

ORGANIZUJE  
KU RSY ZAW ODOW E:
■ prowadzenia ksiąg 

podatkowych
» spawania
’ naprawa sprzętu RTV 

komputerowe IBM 
palaczy kotłów c.o. 
kosztorysowania robót 
budowlanych 
obsługa suwnic 
wózki akumulatorowe 
konserwatorów spizętu p/poż. 

o r a z
I  kursy językowe - j. angielski 

i niemiecki (dla dzieci 
i dorosłych)

I  kursy samochodowe 
(zniżka dla młodzieży)

I  szkolenia podatkowe
■ BHP
■ kroju i szycia

Z A P I S Y  
wgodz. 7,30 -15,30 

tel. 62-01-54, 62-50-78
008097

MIEJSKI ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI 

w PŁOCKU
w porozumieniu

z URZĘDEM MIASTA PŁOCKA
ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie zadania p.n. 
“WODOCIĄG

DLA DZIELNICY TRZEPOW O”.
Termin realizacji: 

październik 1993 do marca 1994r.
Z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi 

warunkami przetargu można zapoznać się w Miej
skim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Płocku, 
ul. A. Gradowskiego 11, Dział Inwestycji - pokój nr 
35, tel. 62-93-49 lub 62-56-07 wew. 38.

Termin składania ofert na adres Zakładu 
w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, 

najpóźniej do dnia 29.09.1993r. godz. 10,00.

Zakład zastrzega sobie prawo prowadzenia 
dodatkowych rokowań z oferentami i swobodnego 

wyboru ofert lub unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn.

PRZEDSIĘBIORSTWO
t r a n s p o r t o w o -s p r z ę t o w e

BUDOWNICTWA “TRANSBUD-PŁOCK’ 
ul. Zglenickiego 44

ogłasza ll-gi przetarg publiczny 
w dniu 28 września 1993r. o  godz. 10,00 

na następujące środki transportowe:

1 .KAM AZ  5511,
nr ew. rok prod ,. cena wyw.

1210 1985 32 min zł
2. KAM AZ 5511, 1215 1986 34 min zł
3. KAM AZ 5511 1216 1986 34 min zł
4. TATRA 148 S-1 1403 1976 28 min zł
5. TATRA 148 S-1 1404 1978 32 min zł
6. TATRA 148 S-3 1517 1982 36 min zł
7. KAM AZ 5410 3105 1979 27 min zł
8. TATRA 148V 2302 1974 25 min zł
9. TATRA 148V 2303 1974 27 min zł
10. P-pa HL 80-11 4101 1975 10 min zł
11. P-pa HL 80-11 4134 1980 15 min zł
12. P-pa D-83 4201 1976 12 min zł
13. P-pa D-83 4211 1978 12 min zł
14. P-pa D-83 4211 1978 12 min zł
15. P-pa Szap 4252 1987 8 min zł
16. P-pa P-300 4301 1981 8 min zł
17. KO PAR KA  K-611
18. S P R Ę Ż A R K A  422/444

5301 1984 90 min zł 
15 min zł

19. N-pa N 25-31 4541 1987 25 min zł
20. N-pa N-162 4516 1980 15 min zł
21. N-pa N-162 4538 1986 19 min zł
22. N-pa ND-160 4511 1979 12 min zł
23. STAR  ZSH-6 5102 1974 20 min zł

W ADIUM w wysokości 10% ceny wywoławczej prosimy
wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa najpóźniej do godz. 9,00
w dniu przetargu.

OGLĘDZIN pojazdów można dokonywać codziennie w 
godz. 8,00 -13,00, po uprzednim uzgodnieniu ze specjalistą 
d/s taboru - tel. 62-59-00.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wycofania pojaz
dów z przetargu bez podania przyczyn oraz nie odpowiada 
za  wady i kompletność wyszczególnionych pojazdów, przy
czep i naczep oraz sprzętu.

Ceny wywoławcze w/w pojazdów i sprzętu 
nie obejmują podatku VAT.

008104

PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI 
RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH 

“PRZYJAŹŃ” w PŁOCKU
organizuje sprzedaż na zasadzie pisem nych  

ofert zamkniętych samolotu PZL-104 “Wilga 35A”, 
nr fabr. 59065, rok produkcji 1970 

wraz z dwoma silnikami AI14RA (do przeglądu 
ze względu na długi okres magazynowania). 

Cena wywoławcza wynosi 350 min zł.
.... ............. .......... ' ....... ........... ......—... „ ..........  ....... ---L--- ------------- ------- ---

Oferty pisem he składać do 20 września 1993r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić 
wyłącznie do kasy PERN  “Przyjaźń” w Płocku, ul. Wieczorka 2a 
do dnia 20 września 1993r.

Otwarcia ofert oraz wyboru oferenta dokona komisja w dniu 
22 września 1993r.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wyboru oferenta 

lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. .
\  SA-330/J

W OJEW ÓDZKA DYREKCJA  
DRÓG MIEJSKICH 

w PŁOCKU

zaprasza do współpracy w zakresie 
] ■ utrzymania zimowego ulic 

wojewódzkich i krajowych na terenie 
miast: Płocka, Sierpca, Gąbina, Krośnie

wic, Łęczycy, Żychlina, Gostynina.
W zgłoszeniu należy podać możliwości techniczne, 

doświadczenia w prowadzeniu w/wym. robót, propozy
cję rozliczenia robót.

ZGŁOSZENIA należy składać w siedzibie WDDM - 
Płock, ulica Słowackiego 4, pokój 307 w terminie 
dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia.

SA-332

I n = i

I Z A R Z Ą D  M I E J S K I  w G O S T Y N I N I E 1
IB
1 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości BB

położonej w Gostyninie przy uiicy Ziejkowej 5 oznaczonej 1
R l numerami działek: 280/2 i 280/5 o powierzchni 4813 m kw. ■ 1

■
E Składową część nieruchomości stanowią:
■ B ■  budynek warsztatowy z  halą naprawczą i zapleczem socjalnym ■ 1
1 f l  obiekty towarzyszące - ogrodzenie terenu, drogi i place dojazdowe, oświetlenie
■
1 Sf i odwodnienie terenu ■

11
8 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 23 września 1993 roku o godz. 11,00 B
1 w Urzędzie Miasta - Gostynin, Plac Wolności 26 w sali nr 21. I
n 1 
■ Wadium w wysokości 3 min złotych należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 10,00

1 K
B

w kasie tutejszego Urzędu. 1
IB Oferty z podaniem miesięcznego czynszu dzierżawnego i określeniem sposobu wykorzy- IB
1 stania obiektów należy składać do dnia 22 września 1993r. do godz. 15,00 w Sekretariacie 1
1 Urzędu Miasta - pokój nr 17. 1
I E
BI Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w przetargu. I I

fli
I Bliższych informacji udziela Wydział Komunalny Urzędu Miasta - pokój nr 32, tel. 24-61.
■ B
M Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odwołania I I

I przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn. |
u !
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Dariusz Baranowski zwycięzcą 
50 Tour de Pologne

Właściwie to wszystko rozstrzygnę
ło się na etapie prawdy, czyli podczas 
46-kilometrowej jazdy indywidualnej 
na czas w Gnieźnie. Zwycięzcą oka
zał się Marek Leśniewski /Zibi Casio  
Częstochowa/, M istrz Polski, który 
stale ściga się we Francji.

Na II miejscu uplasował się Dariusz 
Baranowski /Pekaes-Lang-Rover-Le- 
gia/, którego Leśniewski wyprzedził o 7 
sek. I właśnie Baranowski, 21-letni ko
larz został po tym etapie nowym lide
rem i głównym kandydatem do zwycię
stwa w 50. Tour de Pologne. III miejsce 
przypadło Piotrowi Chmielewskiemu 
/Agro-Far-Kraśnik/.

W  dotychczasowej historii Wyścigu 
Dookoła Polski tylko Marian Więcko
wski trzy razy pod rząd wygrał ten 
Tour. Gdyby na trasie nic się nie wy
darzyło i Baranowski utrzymałby prze
wagę, wtedy byłby drugim kolarzem, 
który zdołał dokonać tego wyczynu.

Etap XI do Bydgoszczy nic nie 
zmienił w klasyfikacji, a zatem wszy
scy sympatycy tej dyscypliny oczeki
wali na mecie w Płocku, aby fetować 
zwycięstwo Dariusza Baranowskiego.

Dodajmy jeszcze, że do 50 Tour de 
Pologne wystartowało 132 kolarzy, a 
do ostatniego etapu 96 zawodników.

Ostatni etap liczył 165 km, a kola
rze mieli do pokonania trasę z  Bydgo
szczy  do Płocka oraz pięć okrążeń 
ulicami Kobylińskiego i Jachowicza.

lassem napis wisiał, ale nie na długo. 
Tuż przed przyjazdem na metę pier
wszego okrążenia ponownie spadł. 
Tak już musiało zostać do końca.

P ierwsze okrążenie wygrał finiszu
jący z peletonu Piotr Wrzesiński 
przed Przemysławem Kotem. Dru-

musieli ukończyć ten etap nieco 
wcześniej. Potrzebna jest karetka i 
wóz ze  sprzętem. Wszystko jednak 
zostaje załatwione, a do mety zbliżają 
się kolarze.

I mija ją  Jonas Romanovas wy
przedzając minimalnie Dariusza Woj
ciechowskiego i Zbigniewa 
Kaźmierczaka. Na 23 miejscu został 
sklasyfikowany Robert Raszpla z 
Dromiru, a  na 32 wraz ze sporą grupą 
kolarzy pozostali startujący w bar
wach płockiego klubu: Emil Kraw
czyk, Wojciech Drabik, Grzegorz 
Wajs i Cezary Jóźwiak. Z  wyścigu z 
powodu kłopotów ze sprzętem wcześ
niej wycofał się Jacek Umiński.

Jak  więc z  tego widać indywidual
nym zw yciężcą 50 Wyścigu Dookoła 
Polski został Dariusz Baranowski, 
21-letni kolarz Pekaes Lang Rover 
Legia. Wygrał także dwa poprzednie 
Tour de Pologne, dzięki czemu 
wszedł do historii tej dyscypliny sportu 
jako drugi kolarz po Marianie W ięcko
wskim. W  poprzednich latach otrzy
mywał w nagrodę Poloneza, w tym 
roku Fiata Tipo, sponsorowanego 
przez Auto-Fiat-Poland.

fjD Z notatnika sprawozdamy
Wojciech Jankowski 
srebrnym medalistą 

Mistrzostw Świata
W Roudnicach rozegrane zostały Mistrzostwa Świata w wio

ślarstwie z udziałem zawodników z  Płocka. Kibice tej 
dyscypliny sportu w iedzą już zapewne, że reprezenta

cyjna czwórka bez sternika, w barwach której płynął zawodnik PTW  
Budowlani Wojciech Jankowski wywalczyła srebrny medal, prze
grywając jedynie z jadącą rewelacyjnie osadą francuską.

C i wszyscy którzy obserwowali zmagania wioślarzy doskonale 
wiedzą, że polska osada, w której szlakowym jest Wojtek, a obok 
niego płynęli Tomasz Tomiak i Jacek Streich wychowankowie Bu
dowlanych oraz Maciej Łasicki, prowadziła do 1725m. Dopiero na 
ostatnich 200 m Francuzi pokazali jak dobrze są  przygotowani do 
tej imprezy i pokonali naszą osadę.

Jak się dowiedzieliśmy, całą francuska ekipa przygotowywała się 
do tegorocznych Mistrzostw Świata na obozie wysokogórskim. Jak 
widać po wynikach, jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Ale nie tylko medalem Wojtka Jankowskiego możemy się pochwa
lić. Oto w biegu czwórek ze sternikiem, w których płynęli Polacy, 
siedział Mariusz Arcichowski i Michał Cieślak na sterze. Osada 
ta wywalczyła VI miejsce w finale A, choć stworzona została dopiero 
kilka tygodni przed zawodami. Można pogratulować takiego debiutu.

VII miejsce, a więc zwycięstwo w finale B wywalczyła ósemka, w 
której płynął Wojciech Jankowski. Jak się dowiedzieliśmy, wszystkie 
trzy osady z płockimi zawodnikami wykonały swoje zadania.

W  PTW  Budowlani odbyła się po Mistrzostwach konferencja pra
sowa. Relację z  jej przebiegu przekażemy w następnym numerze. 
Na zakończenie tylko mamy dobrą wiadomość, że uczestnicy fina
łów M Ś mają zapewniony start w przyszłorocznych Mistrzostwach, 
które odbędą się w Indianapolis.

Warto również zarezerwować czas na następną sobotę i niedzielę, 
bowiem wtedy na przystani klubowej rozegrany zostanie 10 Memo
riał Juliusza Kawieckiego, do udziału w którym zostali zaproszeni 
wszyscy uczestnicy Mistrzostw Świata. Jednak o szczegółach poin
formujemy dopiero za tydzień.

ZAPRASZANY

Trener Drom iru M arek  M ajchrzak popędza  sw o ich  zaw odn ików

gim najlepszym okazał się Arturas 
Trumpauskas z Litwy przed Mariu
szem Biiewskim. Na trzecim okrąże
niu poszła ucieczka i tu najszybciej 
finiszował Jarosław Michalak przed 
Karolem Rychlikiem. Przedostatnie

Jak  się okazało, zgodnie z tradycjami 
kolarskimi, ostatni etap rzeczyw iście 
był przyjacielski. Dziennikarze jak 
zwykle narzekali, że  nic się nie dzieje, 
a jedyne co można było opisywać, to 
rozmowy, jedzenie posiłków i czeka
nie na maruderów lub tych, którym 
przydarzył się defekt sprzętu, 
i W łaśnie w takiej sytuacji był Robert 

Raszpla, który jechał w barwach płoc
kiego Dromiru. Kilkanaście kilome
trów przed Płockiem złapał gumę, ale 
bez w iększego problemu dogonił pe
leton.

Ostatni etap był również najwolniej
szym etapem tego wyścigu, a średnia 
prędkość wyniosła 36,92 km/godz. 
Dopiero na ulicach Płocka, dopingo
wani oklaskami kibiców, znacznie 
przyspieszyli i obliczono, że  jadą z 
prędkością dochodzącą do 50 
km/godz.

Oczekujący na peleton kibice nie 
mogli narzekać na nudę. Mimo, że 
opóźnienie sięgało 40 min. to w szy
scy z  zapartym tchem obserwowali 
zmagania strażaków, którzy usiłowali 
zaw iesić transparent z  napisem meta 
i reklamami głównych sponsorów. 
W reszcie po pokazach typu rzucania

okrążenie wygrał Karol Rychlik, zas 
ostatnie Przemysław Kot.

I wreszcie kolarze zbliżają się do 
mety. Cały peleton jedzie razem, choć 
jest kilku kolarzy, którzy po kraksie

Zawodnik ten otrzymał również bia
łą  koszulkę ufundowaną przez P rze 
gląd Sportowy dla najlepszego kola
rza do 21 lat. Koszulka fioletowa 
najaktywniejszego kolarza przypadła 
Czesławowi Rajchowi z Z ibi-Casio- 
Częstochowa, zielona najlepszego 
górala Piotrowi Chmielewskiemu z 
Agro-Far-Kraśnik, różowa w klasyfi
kacji punktowej Zbigniewowi Spru- 
chowi z  Lampre-Animex, a w sza 
chownicę dla najbardziej agresywne
go sprintera Remigius Lupeikis z 
Litwy.

Kolarze litewscy otrzymali także pu
char prezesa PKOI za  zwycięstwo w 
klasyfikacji drużynowej, a kolejność w 
klasyfikacji indywidualnej 50 Tour de 
Pologne wyglądała następująco: I Da
riusz Baranowski, II Marek Leśnie
wski, III Jonas Romanovas, IV An
drzej Sypytkowski, V Zbigniew Pią
tek, VI Zbigniew Spruch.

M iejsca zawodników płockiego 
Dromiru: 38. m iejsce Robert Rasz- 
pla, 55.Grzegorz Wajs, 63. Wojciech 
Drabik, 75. Em il Krawczyk i 82. C e 
zary  Jóźw iak. W yścig ukończyło 86 
kolarzy.

Kolumnę opracowała 
Jolanta Marciniak

Zdjęcia: Stanisław Bąkiewicz

W yróżn ien i w  w yśc igu  ko larze, po dekoracji odbywali rundę honorową 
w  b ryczce  z  P S O  Łąck .

Piłka nożna
Klasa międzyokręgowa seniorów,

18 września godz. 15.00:
Skra Drobin - Orkan Sochaczew
godz. 16.00 Stoczniowiec Płock - Kasztelan Sierpc
Sparta Dobrzelin - Górnik II Łęczyca
22 września godz. 16.00:
Petrochemia Płock - Widok Skierniewice 
Górnik Łęczyca - Skra Drobin 
MKS Kutno - Sparta Dobrzelin 
Kasztelan Sierpc - Bzura Chodaków

Klasa międzyokręgowa juniorów starszych  
i m łodszych, 19 września godz. 11.00 i 12.45:

MKS Kutno - Mień Lipno 
Petrochemia Płock - Widok Skierniewice 
22 września godz. 14.30 i 16.15:
Sparta Dobrzelin - Kujawiak Włocławek 
Stoczniowiec Płock - Orlęta Aleksandrów Kujawski 
Klasa okręgowa seniorów, 19 września godz. 11.00: 
Krośniewianka - Amator Maszewo 
Mazur Gostynin - Unia Brzozów 
Czarni Kutno - Zryw Bielsk 
godz. 14.00: Huragan Bodzanów - Świt Staroźreby 
Amazonka Strzelce - Lwówianka 
Błękitni Gąbin - Stegny Wyszogród 
Ostrovia Ostrowy - Kasztelan Sierpc N 

Liga okręgowa juniorów, 19 września godz. 13.00: 
Krośniewianka - Mazowsze Płock 
Mazur Gostynin - Unia Brzozów 
godz. 16.00:Kasztelan Sierpc - Huragan Bodzanów 
Amazonka Strzelce - Lwówianka 
Skra Drobin - Czarni Kutno 
Błękitni Gąbin - Stegny Wyszogród 
Ostrovia Ostrowy - Kasztelan Białe Błoto

Klasa “A ” seniorów  i juniorów,
19 września godz. 14.00 i 16.00:

Skrwa Sikórz - Ciółkowo 
Relax Miszewo - Czarni Rempin 
Duninów - Unia Bożewo 
Kormoran Łąck - Pogoń Słupia 
Wicher Cieszewo - Skrwa Mierzęcin 
Zieloni Nagórki - Lelice
Klasa “ B ” seniorów  grupa 1,19 września godz. 16.00:
Goleszyn - Września 
Stara Biała - Kozłowo 
Wiślanie Czerwińsk - Cieśle 
Timer Siecień - Świerczynek 
Tornado Babieć - Dango Daniszewo

Trampkarze i juniorzy, 18 września godz. 11.00 i 12.15:
Mazur Gostynin - Stoczniowiec Płock 
Mazowsze Płock - Ostrovia / Błękitni 
Jutrzenka Płock - Krośniewianka / Zryw 
Petrochemia Płock - Emit / Amator 
Kasztelan Sierpc - Kutnowianka
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REWANŻ ZA 
TOCIR DE POLOGNE

Rewanżem za Wyścig Dookoła Polski było 
kryterium Asów, czyli Grand Prix Piata. Na 
starcie stanęło 41 kolarzy z 15 klubów z 6 
krajów-Meksyku, OSA, Włoch, Ukrainy, Litwy 
i Polski. Nie była to co prawda doborowa staw
ka, na jaką liczył i jaką obiecywał dyrektor 
wyścigu Czesław Lange, zabrakło „wielkich 
nazwisk" zawodowców. Z zagranicznych grup 
wystartowało tylko dwóch kolarzy z Subaru 
Montgomery, czterech Włochów z Morcatonc 
Ono, dwóch z Mapci Navigare oraz Włoch i 
Polak z Lamprc Animex.

Kolarze mieli do pokonania 20 okrążeń 
po 2 km każde, ale wyścig kończył się „na 
krosce". Najważniejsze było ostatnie 
okrążenie, w którym wyłoniony zostanie 
zwycięsca. Starterem honorowym wyścigu 
był Wojewoda Płocki Jerzy Wawszczak.

Pierwszą premię, po pierwszym okrążeniu 
wygrał Grzegorz Krejner z Vitesse Foton 
Pougeot. Kolarze jechali w jednej grupie do 
szóstego okrążenia. Potem peleton zaczął 
się rwać na grupy. Na półmetku po 10 
okrążeniach zwyciężył Krystian Zajdel z Ra- 
fako Energolnwest Victoria Rybnik.

Na 16 okrążeniu od peletonu oderwała się 
trzy-osobowa grupa w składzie: Jonas Ro- 
manovas i Remigius Lupeikis z Litwy oraz 
Bart Dowen z Subaru Montgomery. Uzyska
ną przewagę około 20 sek. zdołali oni utrzy
mać do końca wyścigu i w rezultacie 
zwyciężył Lupeikis przed Romanovasem. Z 
peletonu na IV miejscu finiszował Zbigniew 
Spruch z Lampre Animex.

Puchar ufundowany przez Wojewodę Pło
ckiego Jerzego Waszczaka zdobył Remigius 
Lupeikis, Prezydenta Miasta Płocka Andrze
ja Drętkiewicza -  Jones Romanovas, a Bart 
Bowon zabiera do USA puchar ufundowany 
przez Rzemieślniczy Dom Towarowy. Na
grodę dla najlepszego Polaka ufundowaną 
przez Andrzeja Golińskiego otrzymał Zbig
niew Spruch, który minął linię mety na IV 
miejscu.

ZWYCIĘSTWO PETROCHEMII
Bardzo dobry mecz rozegrała Petroche

mia na własnym stadionie. Po porażce z 
beniaminkiem w Brzesku, chcieli zatrzeć złe 
wrażenie i bez problemu pokonali Hutnika 
Warszawa 2:0 po strzałach Jacka Traczyka 
w 38 min. i Sławomira Króla w 56 min. 
Szanse na podwyższenie wyniku miał także 
Traczyk strzelając w poprzeczkę i Paweł Dy
lewski w słupek.

Petrochemia: Pietrzak -  Serocki, M i
lewski, Kowalski, Bukowski-Majewski, Dy
lew ski, T raczyk , Kw asiborsk i (65 
Majchrzak) -  Król (75 Pesta), Pomorski.

Kibice z Płocka z ogromnym zadowole
niem opuszczali stadion Petrochemii. Ich 
ulubieńcy rozegrali bardzo dobre spotkanie 
zasłużenie zwyciężając rywala. W pierwszej 
połowie dominacja gospodarzy była wręcz 
przygniatająca. Rozpoczął Król uderzeniem 
z dystansu w poprzeczkę, następnie po 
strzale Majewskiego z wolnego piłka trafiła w 
słupek, a po dob itce T raczyka w 
poprzeczkę. W 38 minucie Kwasiborski za
grał piłkę do Jacka Traczyka, który kapital
nym uderzeniem w okienko z ponad 20 
metrów zdobył prowadzenie. Hutnik próbo
wał się odgryźć, ale dwie dobre okazje Wie- 
reszki skończyły się posianiem piłki przez 
tego zawodnika nad bramką Pietrzaka. 
Bramkarz gospodarzy świetnie obronił też 
strzał z wolnego Zielenią.

W drugięj części gry rąjd po skrzydle Ma
jewskiego zakończył się dokładnym doś- 
rodkowaniem na pole kamę gdzie Sławomir 
Król strzałem głową ustalił wynik meczu. 
Jeszcze akcja Pomorskiego i Dylewskiego, 
po której ten drugi trafił w słupek bramki 
Hutnika. Dobry, szybki, emocjonujący mecz 
szczególnie w wykonaniu Petrochemii, co 
nastraja optymistycznie przed kolejnymi 
meczami piłkarzy Grzegorza Wenerskiego.

PIŁKA RĘCZNA
Klub sportowy Anilana istnieje już 45 lat. 

Sekcja Piłki ręcznej z tej okazji zorganizo
wała turniej z udziałem czołowych zespołów 
Polski Petrochemii (Płock) i Warszawianki, 
Hutnika (Kraków) oraz drugoligowyrtii 
drużynami Gwardii (Opole) i Włókniarza 
(Pabianice).
Oto wyniki:

• Gwardia -  Anilana 14:20
• Hutnik-Włókniarz 26:14
• Petrochemia -  Warszawianka 25:22
• Anilana -  Warszawianka 18:20
• Gwardia -  Hutnik 19:27
• Włókniarz -  Petrochemia 9:21
• Warszawianka -  Włókniarz 17:24
• Petrochemia -  Gwardia 31:10
• Petrochemia -  Anilana 26:27
• Hutnik -  Warszawianka 25:21
• Włókniarz -  Gwardia 24:23
W meczu finałowym Anilana przegrała z 

Hutnikiem 18:27.
Najlepszym zawdonikiem trunieju wybra

no Andrzeja Mokrzyckiego (Petrochemia), 
bramkarzem -  Romana Ogłazę (Warszawian
ka). Najwięcej goli zdobył Jarosław Purwin z 
Gwardii -  25, a najlepszym zawodnikiem 
Anilany został uznany adam Jędraszczyk.

Nąjwięcęj bramek dla Petrochemii zdo
byli Marek Witkowski 20 i Piotr Klucznik 
18. Piłkarze ręczni Petrochemii zajęli 3 
miejsce w turnieju zdobywając 6 punktów.

Przygotował: jo l

WTOREK

The
Card

filmy
animowane 07.25 Lam6 
Chops Play-a-Lonq - 

M ew/ program dla dzieci
07.50 The D.J. Kat 
Show - dla dzieci 10.30 

Pyramid Gamę - teleturniej 11.00 
Sharks - teleturniej 11.30 Concert- 

tradon - teleturniej 12.00 Sally Jessy 
Raphael 13.00 E Street - serial obycza
jowy 13.30 Three’s Company - serial ko
mediowy 14.00 Barnaby Jones - serial 
obycz. 15.00 Roots - miniserial 16.00 
Another World - serial obycz. 16.45 The 
D.J. Kat Show - dla dzieci 18.00 Star 
Trek: The Next Generation 19.00 Games 
World - magazyn gier 19.30 E Street - 
serial obyczajowy 20.00 Rescue - serial 
obyczajowy 20.30 Fuli House - serial ko
mediowy 21.00 Anything but Love - serial 
obyczajowy 21.30 Desianing Women - 
serial komediowy 22.00 CiwiT Wars - se
rial obyczajowy 23.00 Star Trek: The Next 
Generation 00.00 Street of San Francisko 
- serial kryminalny

07.00 Awake on the 
Wildside 10.00 VJ Maru
nę 13.00 MTV‘s Gre- 
atest Hits 14.00 VJ Si
mone 16.30 Coca-Cola 
report 16.45 At the Mo- 

vies 17.00 News at Night 17.15 3 from 1
17.30 Dial MTV 18.00 The Soul of MTV
18.30 Musi Non-Stop 20.00 MTV Sport
20.30 MTV Most Wanted 22.00 Gre- 
atest Hits 23.00 Coca-Cola report 23.15 
At the Movies 23.30 News at Night 23.45 
3 from 1 00.00 Hit List UK : Paul King
02.00 VJ Marijne 03.00 Night Videos

07.30 Panora-
T g% rki J ? ? r r «ma 07.35 Powi- 

ł i l a n ie  07.40 Pio
senki przebu- 

dzanki 08.00 Mama i ja - program dia 
dzieci 08.45 W Labirycie - telenowela 
09.45-10-45 Czego się Jaś... 11.15 Pio
senki z Butiku 11.30 Publicystyka 12.00 
Wiadomości 12.10 Ucieczka - film TVP
13.35 Program rozrywkowy 14.35 Mu
zyka 15.55 Powitanie

l U S* 3

Czego się Jaś... 
17.15 Słoneczne

16.00 - 17.00 
17.00 Teleexpress 

studio - dla dzieci
18.00 Historia - współczesność 18.30 
Program rozrywkowy 18.50 Taki pejzaż 
19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Sytuacje rodzinne - film TVP
21.00 Panorama 21.25 Gość TV POLO
NIA 21.35 Rzeka kłamstwa - serial
23.00 Magazyn kulturalny 24.00 Pano
rama 00.10 Camerata 0 i.10  Wiech na 
dobranoc

b a  i 16.25 Program Dnia
U m  & 16.30 Magazyn sporto-
f  y  L  % i  wy 17.00 Supermodeika 

JESUS * senal 17.30 Ma 
■ * sportowy 18.00

ktyw D.A. - serial 19.00 Informacje 19.15 
Poszukiwany jywy lub martwy - serial 
19.45 Filmy animowane 20.00 Białe koł
nierzyki - serial 21.10 Małżeństwo z roz
sądku* film polski 22.55 Informacje 23.10 
Polowanie na mężczyzn - film franc.

17.30 Kraina przygód - 
D C I  I V  C A ł* i,my rysunkowe: De- 
n £ L M ’ 3 M  [nver ostatni dinozaur, ■ i w t f t  w i Wyspa zbiegów (12),

Chaplin 19.10 Santa 
Barbara - serial 20.00 Wenus wysyła 
pozdrowienia - film z serii Rewolwer i 
meloriik 20.50 Baron - film obyczajowy

ŚRODA
07.00 Cartoons - filmy 
animowane 07.25 Lamo 
Chops Play-a-Long - 
program dla dzieci
07.50 The D.J. Kat 

Show - dla dzieci 10.30 The Pyramid 
Gamę - show 11.00 Card Sharks - tele
turniej 11.30 Concentracion - teleturniej
12.00 Sally Jessy Raphael 13.00 E 
Street - senal obyczajowy 13.30 Three’s 
Company - seriai komediowy 14.00 Bar
naby Jones - serial obycz. 15.00 Roots - 
miniserial 16.00 Anotner World - serial 
obycz. 16.45 The D.J. Kat Show - dla 
dzieci 18.00 Star Trek: The Next Gene
ration 19.00 Games World - magazyn 
gier 19.30 E Street - serial obyczajowy
20.00 Rescue - serial dokumentalny
20.30 Fuli House - serial komediowy
21.00 Hunter - serial kryminalny 22.00 
Picket Fences - serial obyczajowy 23.00 
Star Trek: The Next Generation 00.00 
Street of San Francisko - serial krym.

r “% , 07.00 Awake on the
* i  Wildside 10.00 VJ Marij-

W A *m  ne 13.00 MTV‘s Gre
l i  atest Hits 14-00 VJ Si*j r  i l j j r  monę 15.30 The Pulse

16.30 Coca-Cola report
16.45 At the Movies 17.00 News at 
Night 17.15 3 from 1 17.30 Dial MTV
18.00 The Soul of MTV 18.30 Musi Non- 
Stop 20.00 The Real World II 21.00 
MTV‘s Most Wanted 22.00 Greatest 
Hits 23.00 Coca-Cola report 23.15 At 
the Movies 23.30 News at Night 23.45 3 
from 1 00.00 Post Modern 02.00 VJ Ma
rijne 03.00 Night Videos

PO LO N IĄ
08.45 Justynka -

07.30 Panora
ma 07.35 Po- 

itanie 08.00 
arna i Ja  

film TYP 09-10.45
Czego się Jaś... 10.45 Historia - współ
czesność 11.30 Taki pejzaż 12.00 Wia
domości 12.10 Rzeka kłamstwa - serial
13.35 Ccamerata - program dokumen
talny 14.35 Przegląd - magazyn kultu
ralny 15.35 Program rozrywkowy 15.55 
Powitanie 16.00 -17.00 Czego się Jaś...
17.00 Teleexpress 17.15 Gruby - serial 
TVP 18.00 Historia - współczesność
18.30 Program rozrywkowy 18.50 Publi
cystyka 19.20 Dobranoc 19.30 Wiado
mości 20.00 5 dni z życia emeiyta - se
rial 21.00 Panorama 21.25 Gość TV 
POLONIA 21.35 Daleko od szosy - se-

1 4

rial 23.00 Program publicystyczny 24.00 
Panorama 00.05 Program na czwartek 
00.10 Muzyka 01.10 Wiech na dobranoc

m a i  dosm 16-30 Program Dnia 
y n l  /" 16.35 Podróże z POL-
P U L % 3  SATEM 17.00 Poszukł- 
l, warty żywy lub martwy -
.¥ .>• * ¥ • < senal 17.30  Filmy animo

wane 17.50 Białe kołnierzyki - serial
19.00 Informacje 19.15 Supermodeika
19.45 Filmy animowane 20.00 Detektyw 
D.A. - serial 21.00 Polowanie na męż
czyzn - film franc. 22.40 Informacje 23.00 
Rozwodów nie będzie - film fabularny

n P I  A i f  a i r !6.30 Otwarte studio -
nsLftA ł5fl]blok i°ka|ny.17-3p Krai-na c

ostati 
zbić
ne 19.10 Santa Barbara - serial 20.00 
Schowajmy to razem - komedia 21.30 
Muzyka - B.B. King - koncert 22.00 
Groźba nadciąga z głębiny - thriller

przygód - Denver 
itni dinozaur, Wyspa 

łęgów (13), Chaplin - filmy animowa 
1 T9.10 Santa Barbara - serial 20.0C

CZWARTEK
07.00 Cartoons - filmy 
animowane 07.25 Lamb 
Chops Play-a-Long -
K am dla dzieci

The D.J. Kat 
Show - dla dzieci 10.30 The Pyramid 
Gamę - teleturniej 11.00 Card Sharks - 
teleturniej 11.30 Concentracion - teletur
niej 12.00 Sally Jessy Raphael 13.00 E 
Street - serial obyczajowy 13.30 Three’s 
Company - serial komediowy 14.00 Bar
naby Jones - serial obycz. 15.00 Roots - 
miniserial 16.00 Anotner World - serial 
obycz.16.45 The D.J. Kat Show - dla 
dzieci 18.00 Star Trek: The Next Gene
ration 19.00 Games World - magazyn 
gier 19.30 E Street - serial obycz. 20.00 
Rescue - serial obycz. 20.30 Fuli House 
- serial komediowy 21.00 Paper Chase - 
serial obyczajowy 22.00 China Beach - 
serial obyczajowy 23.00 Star Trek: The 
Next Generation 00.00 Street of San 
Francisko - serial kryminalny

i— «  07.00 Awake on the 
▼  1 Wildside 10.00 VJ Marij-

k ne 13.00 MTV‘s Gre-
k /w m  atest Hits 14*00 VJ Sili i Ip  monę 16.30 Coca-Cola 
F report 16.45 At the Mo-

vies 17.00 News at Night 17.15 3 from 1
17.30 Dial MTV 18.00 The Soul of MTV
18.30 Musi Non-Stop 20.00 Beavis and 
Butt-head 20.30 MTV‘s 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 Partyzone
02.00 VJ Marijne 03.00 Night Videos

07.30 Panora- 
________ _ ma 07.35 Powi-
T POLONIĄKZSJits
dni z  żyda emeryta - serial 09.45 -
10.45 Czego się Jaś... 10.45 Historia - 
współczesność 11.15 Leksykon muzyki 
rozrywkowej 11.30 Publicystyka 12.00 
Wiadomości 12.10 Daleko od szosy
13.35 Muzyka 14.35 Publicystyka 15.35
Program rozrywkowy 16.00 - 17.00 
Czego się Jaś... 17.00 Teleexpress 
17.15 Słoneczne studio - dla dzied
18.00 Historia współczesność 18.30 
Muzyka 18.50 Publicystyka Wieczoryn
ka 19.30 Wiadomości 20.00 A. Osiecka 
zaprasza 21.00 Panorama 21.25 Gość 
TV POLONIA 21.35 Teatr telewizji: Most
23.00 Program publicystyczny 23.20
Program publicystyczny 0Ó.00 Panora
ma 00.10 Zdaniem obrony - serial 01.10 
Wiech na dobranoc

15.40 Mecz żużlowy 
^  16.35 Magazyn filmowy

17.00 Supermodeika - 
serial 17.30 Mała księź-

Filrny animowane 20.00 Żelazny 
rocznik - serial 21.10 Rozwodów nie bę̂  
dzie - film polski 22.45 Informacje 23.00 
Pancho YiOa - film USA

,17.30 Kraina przygód - 
Vinkle, W) 

zbiegów (14) -
VanRELttttli

przygodowy, Chaplin
19.10 Piękna i Bestia serial 20.00 Jed
nooki Jack - western

yspa
serial

PIĄTEK
07.00 Cartoons - filmy 
animowane 07.25 
Lamb Chops Play-a- 
Long - program dla 
dzieci 07.50 The D.J. 
Kat Show - dla dzieci

10.30 The Pyramid Gamę - teleturniej
11.00 Card Sharks - teleturniej 11.30 
Concentracion - teleturniej 12.00 Sally 
Jessy Raphael 13.00 E Street - serial 
obyczajowy 13.30 Three’s  Company - 
serial komediowy 14.00 Barnaby Jo 
nes - serial obycz. 15.00 Roots - mini
serial 16.00 Another World - serial 
obycz. 16.45 The D.J. Kat Show - dla 
dzieci 18.00 Star Trek: The Next Gene
ration 19.00 Games World - magazyn 
gier 19.30 E Street - serial obycz.
20.00 Rescue - serial obycz. 20.30 Fuli 
House - serial komediowy 21.00 WW F 
Mania 22.00 Codę 3 - serial dokumen
talny 22.30 Xposure - magazyn 23.00 
Star Trek: The Next Generation 00.00 
Street of San Francisko - serial krymi
nalny

07.00 Awake on the 
Wildside 10.00 VJ Marij
ne 13.00 MTV‘s Gre
atest Hits 14.00 VJ S i
mone 16.30 Coca-Cola 
report 16.45 At the Mo- 

vtes 17.00 News at Night 17.15 3 from 1
17.30 Dial MTV 18.00 The Soul of MTV
18.30 Musi Non-Stop 20.00 Whitney 
Houston Rockumentary 20.30 MTV‘s 
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 VJ Marijne 02.00 Chill Out Zonę 
03.00 Night Videos

07.30 Panora- 
__ __ _  _ « ~ r _ m a  07.35 Po-
T  P O L O N IĄ foo

08.45 Zdaniem obrony - serial 09.45 -
10.45 Czego się Jaś ... 10.45 Historia -
współczesność 12.00 Wiadomości 
12.10 Film fabularny 14.00 Agnieszka 
Osiecka zaprasza 15.00 Program pub- ° { 
licystyczny 15.35 Muzyka 16.00 -17.00 9*
Czego się Jaś... 17.00 Teleexpress Vl

spół-
czesność 18.50 Publicystyka 19.20 Do
branocka 19.30 Wiadomości 20.00 Wo
kół kabartu 21.00 Panorama 21.25 Pro
gram rozrywkowy 21.35 Tylko Virtuti - 
film TVP 23.00 Papież w Talinie 23.20 
Program publicystyczny 00.00 Panora
ma 00.10 Trzy młyny - fil fab. 01.10 Mu
zyka 02.10 wiech na dobranoc

^  16.35 Program Dnia •i ^  16.35 Magazyn rodzin- 
ny 17.00 Poszukiwany 

łub martwy 17.30
-ilm 

rny roczni 
9.1!

17.50 Źelazi __ ____ _____ ...
formacje 19.15 Supermodeika - serial

ly animowane 
ik - serial 19.00 In-

19.45 Filmy animowane 20.00 Tylko 
Manhattan - serial 21.00 Pancho villa
22.30 Informacje 23.00 Żandarm z Sa- 
int-Tropez - komedia 00.35 Różowa se
ria - seria erotyczna >

16.30 Telewizyjny Ku- 
Hi*l i v AA&ier Płocki • blok lokal-BtLII«SftTnV 17-30 Kraina przy-aBRaurm *gód - filmy rysunkowe - 

Denver ostatni dinoza
ur, Wyspa zbiegów (15), Chaplin 19.10 
Santa Barbara 20.00 Fort Boyard - gra 
telewizyjna 21.00 Wrota śmierci - film z 
serii Rewolwer i melonik 22.00 Kurier 
Płocki - powt.

SOBOTA
07.00 Car 54, Where 
are You? - serial kome
diowy 07.30 Abotto i 
Costello - serial kome
diowy 08.00 Fun Fac- 
tory - filmy animowane

13.00 WWF Mania 14.00 Rich Man, Po- 
or Man - serial kryminalny 15.00 Bewit- 
ched - serial komediowy 15.30 Facts of 
Life - serial komediowy 16.00 Kreskówki
17.00 Dukes of Hazzard - serial kome
diowy 18.00 WWF Superstars of Wrest- 
ling 19.00 Beverły Hiils 90210 - serial 
obyczajowy 20.00 The Flash - serial sf
21.00 0nsolved Mysteries 22.00 Cops - 
serial dukumentąlny 22.30 Crime Inter
national 23.00 WWF Superstars of Wre- 
stling 00.00 Stingray - serial sensacyjny

"*1 08.00 MTV Fashion
Weekend 11.00 The 
Big Picture 11.30 Yo! 
MTV Raps Today
13.30 MTYts 1 st Look

14.00 MTV‘s Fashion Weekend 17.00 
Dance 18.00 The Big Picture 18.30 
MTV‘s Weekend News 19.00 MTV Bra
un European Top 20 21.00 Saturday 
Night Live Vintage 21.30 MTV Sport
22.00 The Soul of MTV 23.00 MTV‘s St 
Look 23.30 MTV Fashion Weekend
02.00 VJ Marijne 03.30 Night Videos

08.00 Panora-

T P O LO N IA ^05 p,t
gram Dnia

08.15 Program religijny 09.00 Ziarno
09.25 Truskawkowe studio 09.50 Kac
perek - program dla dzieci 10.45 Blok 
polonijny 12.00 Wiadomości 12.20 Na 
życzenie 13.45 Gość TV POLONIA
13.55 Teatr Rozmaitości: “Mąż i żona”
15.10 Wielka Gala - teleturniej 16.05 
Program rozrywkowy 17.00 Teleexpress
17.15 W życiu jak w teatrze - serial TVP
17.35 Zmiennicy - serial 18.35 Magazyn 
Sportowy 18.50 Bez znieczulenia
19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Noce i dnie - serial 21.25 Gość 
TV Polonia 21.00 Panorama 21.35 Pa
pierowe małżeństwo - film TVP  23.15 
Olga Lipińska zaprasza 24.00 Panora
ma 00.10 Program muzyczny 01.00 
Spotkania sentymentalne 02.00 Noce i 
dnie - powt.

isaastr 16.30 Program Dnia 
/ 16.05 4x4 - magazyn
:k  ^  motoryzacyjny 16.35 

' Magazyn kulinarny 
5 17.00 Supermodeika -

serial 17.30 Podróże Guliwera - dla dzie
ci 19.00 Informacje 19.15 Trybunał - se
rial 19.45 Filmy animowane 20.00 Fol
wark zwierzęcy - film rysunkowy 21.00 
Żandarm z Saint Tropez - film 22.50 Infor
macje 23.00 Na straży prawa 00.20 Po
twory - horror 01.00 Magazyn muzyczny

16.30 Telewizyjny Ku- 
?r Płocki - blok lokal-

‘ gód - Denver ostatnkli- 
nozaur, Wyspa zbie

gów (16), Chaplin 19.00 Santa Barbara
20.00 Prześladowany przez samego sie
bie - film 21.30 Piwni ca pod baranami
22.05 Na bocznej drodze - senasacyjny

POL

NIEDZIELA
07.00 Hour of Power - 
próg. religijny 08.00 Fun 
Factory - filmy animo
wane 12.30 The Brady 
Bunch - serial komedio

wy 13.00 WWF Challenge 14.00 Battle- 
star Gallactica - serial sf. 15.00 Crazy 
like Fox - serial kryminalny 16.00 
W.K.R.P in Cincinatti - serial komediowy
16.30 Fashion TV 17.00 UK-TOP 40 - 
lista przebojów 18.00 Ali American Wre- 
stling 19.00 The Simpsons - serial kom.
20.00 Star Trek: Deep Space Ninę - se
rial sf 21.00 The Adventures of Ned 
Blessing - miniserial 23.00 Hill Street 
Blues - serial obyczajowy 00.00 Enterta- 
inment This Week - magazyn

08.00 MTV Fashion 
Weekend 10.30 News 
Weekend Edition 11.00 
The Big Picture 11.30 
Braun European Top 20

13.30 MTV‘s 1 st Look 14.00 MTY Sport
14.30 Real World II 15.00 MTV‘s Fas
hion Weekend 18.00 MTV Unplugged
18.30 News Weekend Edition 19.00 US 
Top 20 Video 21.00 120 minut 23.00 
Beavis and Butt-Head 23.30 Headban-
ier’s  Bali 02.00 VJ Marijne 03.00 Night 
Ideos

T POLONIJ^^mT^.
ce i dnie - se

rial 09.00 Wiadomości wyd. specjalne
09.45 Tęczowy Musie 10.30 Rozalka 
Olaboga - serial dla dzieci 11.00 Zmien
nicy - serial TVP 12.00 Wiadomości
12.15 Teatr dla dzieci: Jak to w szkole
13.10 Film dokumentalny 13.30 Wiado
mości 13.45 Kinoteka 15.00 W piątą 
stronę świata - serial 16.00 Gość TV 
Polonia 16.15 Pan Adam - Z batutą i 
humorem 17.00 Teleexpress 17.15 Film 
dokumentalny 17.35 Program muzyczny
18.20 Wiadomości 18.50 Paco de Lucia - 
Flamenco 19.20 Wieczorynka 19.30 Wia
domości 20.00 Noce i dnie - serial 21.00 
Panorama 21.25 Gość TV POLONIA
21.35 Program rozrywkowy TVP 23.00 
Program, publicystyczny 24.00 Panorama
00.10 Program rozrywkowy 02.00 Noce i 
dnie - serial TYP  powt.

POKS
15.00 Program Dnia
15.05 Lumen 2000
15.35 Filmy animowa
ne 16.00 Kszysztof Ba

ranowski 16.30 Dokument i reportaż
17.45 Dziewczyna szuka miłości - film 
polski 19.00 Informacje 19.15 Trybunał
19.45 Filmy animowane 20.10 Studio 
wyborcze 21.10 Człowiek, który spadł 
na ziemię - film sf. 23.30 Potwory - serial 
00.00 Różowa seria

r 17.30 Kraina przygód - 
' *ca królewna - baśń

19.00 Piękna i Bestia
20.00 Przyjaciółki z 

Wiednia - dramat 21.40 Przeboje na
szych chodników - minikpncert

PONIEDZIAŁEK
07.00 Cartoons - filmy 
animowane 07.25 
Lamb Chops Play-a- 
Long - program dla 
dzieci 07.50 The D.J. 
Kat Show - dla dzieci

10.30 The Pyramid Gamę - teleturniej
11.00 Card Sharks - teleturniej 11.30 
Concentracion - teleturniej 12.00 Sally 
Jessy Raphael 13.00 E Street - serial 
obyczajowy 13.30 Three’s Company - 
serial komediowy 14.00 Barnaby Jones 
- seriai obycz. 15.00 Roots - miniserial
16.00 Another World - serial obyczajowy
16.45 The D.J. Kat Show - dla dzieci
18.00 Star Trek: The Next Generation
19.00 Games World 19.30 E Street - se
rial obyczajowy 20.00 Rescue - serial 
obyczajowy 20.30 Fuli House - serial ko
mediowy 21.00 The Adventures of Ned 
Blessing - miniserial 23.00 Star Trek: The 
Next Generation 00.00 The Streets of 
San Francisko - serial kryminalny

07.00 Awake on the 
Wildside 10.00 VJ Ma
rijne 13.00 MTV‘s Gre
atest Hits 14.00 VJ Si
mone 16.30 Coca-Cola 
report 16.45 At the Mo-

vies 17.00 News at Night 17.15 3 from 1
17.30 Dial MTV 18.00 Hit List - UK with 
Paul King 20.00 Pet Shop Boys Rocku
mentary 21.00 Musie Non-Stop 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 MTV‘s Rock Błock
02.00 VJ Marijne 03.00 Night Videos

— 07.30 Panora-
T POLONIA?* 07-3„5 PoM‘*"V B W * “ anie - Program 
Dnia 07.45 Piosenki przebudzanki 08.05 
Mama i Ja 08.45 Trzy młyny - film TYP
09.45 - 10.45 Czego się Jas... 10.45 Hi
storia - współczesność 11.15 Pioseni Mu
zycznej Jedynki 11.30 Publicystyka 12.00 
Wiadomości 12.10 Po własnym pogrze
bie 13.35 Caffe Cabaret 14.35 Program 
publicystyczny 15.35 Piosenka jest dobra 
na wszystko 16.00 - 17.00 Czego się 
Jaś... 17.00 Teleexpres 17.15 Słonecz
nie studio 18.00 Historia - współczesność
18.30 Program rozrywkowy 18.50 Publi
cystyka 19.20 Dobranocka 19.30 Wiado
mości 20.00 W labiryncie 21.00 Panorama
21.25 Gość TY Polonia 21.35 Kolega Pana 
Boga 23.00 Muzyka 24.00 Panorama

16.30 Program Dnia
16.35 Magazyn me 

v  ' cyny naturalnej 17j 
F ilmy animowane

17.50 Folwark zwierzęcy 19.00 Informa
cje 19.15 Supermodeika - serial 19.45 
Filmy animowane 20.00 Detektyw D.A. - 
serial 21.00 Człowiek który spadł... - 
film sf 23.30 Na straży prawa

Relaks ig .30  Sportowy jjoniedziałek 
Relax-Sat
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TYP
14.09-20.091993

W ł o d e k

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama i ja
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 “Życie” serial prod.iapońskiej
10.45 Klub dobrej książki
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Reportaż
11.45 Uszyj to sama
12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Dla dzieci: Tik-Tak
13.30-15.55 Telewizja Edukacyjna
15.55 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Tik-Tak
16.45 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Sensacje XX wieku
17.40 Kino ma prawie 100 lat
18.05 “Spencer i jego rodzinka” - serial 

komediowy prod. USA
18.30 Studio wyborcze
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Studio wyborcze
20.15 “Chęć życia” - dramat obycz. 

prod. włoskiej
22.00 Wybory‘93
22.45 Pocztówki z Moskwy
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna Jedynka
23.30 Ślady wojny - “Głosy z  daleka" * 

film dok.
0.15 Program publicystyczny
1.00 Siódemka w Jedynce Antoni Dwo- 

rzak (cz. 2) - “Ojczyzna i św iaf - 
film dok. prod. francusko-czeskiej

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.10 Program lokalny
8.40 “Anette” - serial anim. prod. japoń

skiej
9.05 Studio Dwójki
9.15 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.40 Świat kobiet
10.05 Na życzenie
11.00 Panorama
11.05 Studio Dwójki
11.15 Animals
11.45 Ojczyzna - polszczyzna
12.00 “Artur Boyod” - film
12.30 Moda
13.09 Panorama
13.05 Z cyklu “Flip i Flap" - komedie 

prod. USA
13.45 Mała Polska - reportaż
15.00 Skrzynka kontaktowa - film dok.
15.30 Powitanie
15.35 “Anette”
16.00 Panorama
16.05 Ojczyzna-polszczyzna
16.20 Moja wiara
16.40 Studio wyborcze
17.35 “Pokolenia” - serial prod. USA  

(powt.)
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny
19.10 Studio wyborcze
19.30 “Artur Boyd” - film
20.00 Dialogi polskie
20.30 Szkoła kłamców - Krzysztof Ko

walewski
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Jak głosować
22.00 Kim jest Harry Kellerman i dlacze

go mnie prześladuje- film fab. 
prod. USA

23.35 Śpiewamy poezję
24.00 Panorama
0.05 Klub filmowy Dwójki - “Prowincju- 

szka” film franc.

y

S ^ o d a

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 “Mama i ja"
9.25 Domowe przedszkole - Witamy po 

wakacjach!
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Trzej muszkieterowie - film anim. 

USA
10.50 Taki jest świat
11.15 Mądrala-film  dok.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.45 Sami o sobie
13.30-15.55 Telewizja Edukacyjna
15.55 Program dnia
16.05 Sami o sobie - magazyn nasto

latków oraz film z  serii “W ycho
wawca"

16.45 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Magazyn ekologiczny
17.40 Co na to mama?
18.05 TARZAN “Jaskinia ciemności”- pi

lot serialu prod. USA
18.30 Studio wyborcze
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Studio wyborcze
20.15 Studio sport
22.00 Studio wyborcze
22.45 Pocztówki z Moskwy
23.00 Wiadomości

23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna Jedynka
23.30 “Ballada o Januszku” - serial TP 
0.25 Czas na bezsenność

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.10 Program lokalny
8.40 “Robin Hood” - serial
9.05 Studio Dwójki
9.15 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.40 Świat kobiet
10.05 Na życzenie
11.00 Panorama
11.05 Studio Dwójki
11.15 Trzy kwadranse ze sportem
12.00 Zdrajcy ojczyzny - film dok.
12.40 Hekla impresja filmowa
13.00 Panorama

13.05 “Życie zaczyna się po trzydziestce"
14.00 Piosenki znad Sekwany
14.55 Londyńskie polonica
15.30 Powitanie
15.35 “Robin Hood”
16.00 Panorama
16.05 Zwierzęta wokół nas
16.35 Totalizator Sportowy
16.40 Wybory‘93
17.35 “Pokolenia” - serial prod. USA 

(powt.)
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny
19.10 Studio wyborcze
19.30 Rok więcej, rok mniej -impresja 

filmowa
20.00 “Życie zaczyna się po trzydziest

ce” - serial prod. USA
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Studio sport - transmisja meczu 

Benfica Lizbona - G KS  Katowice
24.00 Panorama
0.05 Niewygodne prawdy - serial prod. 

angielskiej

C z w a r t e k

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 “Mama i ja"
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Hydrozagadka - fiim TVP
11.10 Kwadrans na kawę
11.25 Videofashion
11.40 Smoczek czy grzechotka?
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Dla młodych widzów: “Trzej 

muszkieterowie” w Teatrze “Arle
kin"

13.30-15.55 Telewizja Edukacyjna
15.55 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów: “Trzej 

muszkieterowie” w Teatrze “Arle
kin” oraz film z serii 3-2-1 kontakt

16.45 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Miliard w rozumie - teleturniej
17.45 Antena
18.00 “Komiks, dziewiąta sztuka wy

zwolona” (3)- serial dok. prod. hi
szpańskiej

18.30 Wybory‘93
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Wybory‘93
20.05 Konferencja prasowa premier 

Hanny Suchockiej
20.25 Teatr Telewizji: P.G. Clark "Upiór 

w kuchni”
22.00 Studio wyborcze
22.40 Relacja z  uroczystości sprowa

dzenia do Polski prochów gen. 
Władysława Sikorskiego

23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.30 Ochotnicy śmierci - film dok. prod. 

angielskiej
0.20 To lubię
1.20 Moja Europa - Monsieur Franci

szek Starowieyski

PROGRAMU
7.30 Panorama

7.35 Przeboje Dwójki
8.10 Program lokalny
8.40 “Kot w butach” - serial anim. prod. 

japońskiej
9.05 Studio Dwójki
9.15 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.40 Świat kobiet
10.05 Na życzenie
11.00 Panorama
11.05 Magia teatru - reportaż
11.35 Genialna epoka - “Jesteśmy na 

wczasach”
12.00 Nauczyciele świata
13.00 Panorama
13.05 “Gang Olsena na torach” - kome

dia prod. duńskiej
14.45 Jesteśmy - film dok.
15.20 Powitanie
15.35 “Kot w butach” - serial anim.
16.00 Panorama

16.05 Studio sport
16.40 Studio wyborcze
17.35 “Pokolenia” - serial prod. USA 

(powt.)
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny
19.10 Studio wyborcze
19.30 Intergrafia - film dok.
20.00 Camerata 2 - magazyn muzyczny
20.30 Mistrz i uczeń - koncert gitarowy
21.00 Panorama
,21.25 Żegnamy Cię Generale - reportaż
21.35 Sport
21.45 Dekalog - Polska ’93
22.20 Nocne ptaki - film TVP
23.30 Rawa Blues ‘93
24.00 Panorama 
0.05 Art noc

Picjtek
PROGRAM I

6.00 Kawa czy herbata?
9. Wiadomości
9.15 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Zazdrość - film fab. USA
10.40 Wiadomości
10.55 -14.00 Transmisja z uroczystości 

złożenia prochów gen. Wł. Sikor
skiego na Wawelu

14.00-15.55 Telewizja Edukacyjna
16.05 Dla dzieci: “Ciuchcia"
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Automania
17.40 Randka w ciemno
18.30 Studio wyborcze
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Studio wyborcze
20.55 Czy zabiła - dramat krym. prod. 

francuskiej
22.45 Tuchomie ’93 - reportaż
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna “Jedynka”
23.30 Dempsey - prod. fab. prod. USA 
0.55 Saga piosenki francuskiej - Gilberd

Becśud

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.10 Program lokalny
8.40 “Batman” - serial animowany 

prod.USA
9.10 “Dzika Ameryka” - serial przyr. 

prod. USA
9.40 Świat kobiet
10.05 Generał Sikorski - film dok.
10.35 Grają Ewa i Andrzej Bauerowie
11.05 Studio Dwójki
11.10 Vademecum teatromana
11.40 Róbta co chceta - program Jerze

go Owsiaka
12.00 Kompozytor też ma twarz
13.00 Panorama
13.05 “Przystanek Alaska” - serial prod. USA
13.50 Gang Steve Gadda w Pit Inn To

kio, 1988
15.00 Sarkofag - film dokumentalny
15.35 “Batman” - serial anim. prod. USA
15.55 Powitanie
16.00 Panorama
16.05 Klub Yuppies
16.40 Studio wyborcze
17.35 “Kate i Allie” - serial komediowy 

prod. USA

18.00 Panorama
18.03-21.00 Program regionalny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Tęsknoty i marzenia
22.00 Sopot ’93 - Przeżyjmy to jeszcze 

raz (koncert finałowy)
22.45 “Przystanek Alaska” - serial oby

czajowy prod. USA
23.30 Teatr Sensacji: L. Sciascia “Każ

demu co mu się należy od mafii”
1.10 Warszawska Jesień - koncert inau

guracyjny

Sobota
PROGRAM I

7.00 Rondo - magazyn informacyjno- 
gospodarczy

7.20 Rynek - Agro
7.45 Z Polski
8.05 Reportaż
8.25 Wszystko o działce
8.50 Program dnia
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno - program Redakcji Katolic

kiej dla dzieci i rodziców
9.35 5-10-15
11.00 “Odyseja zwierzęca” - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Pół godziny dla rodziny
12.45 Morze - magazyn
13.15 Sport
14.00 Walt Disney przedstawia
15.15 Letnie MTV
15.25 Teatr Wspomnień: Jerzy Szania

wski “Żeglarz”
17;00Teleexpress
17.20 Sentymenty - program Agnieszki 

Osieckiej
18.15 Dzień za dniem - serial obycz. USA
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.15 “Ślicznotka z Memfis” -dramat 

wojenny prod. angielskiej
22.10 Czar par - turniej z udziałem 10 

par małżeńskich
22.25 Wiadomości
23.30 Sportowa sobota
23.40 Markiza Salisbury w filmie "Help 

Poland Fund” - film dok.
0.20 “Małe ofiary” - film prod. USA
1.50 Piosenki z butiku
2.10 “Jake Speed” - film fab. prod. USA
3.55 Zakończenie programu

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Magazyn wojskowy
8.00 “Ulica Sezamkowa” - program dla 

dzieci
9.00 Tacy sami - program w języku mi

gowym
9.20 Lekpja języka migowego
9.25 Powitanie
9.35 “Z ziemi polskiej” - film dok.
10.05 Halo Dwójka
10.10 Benny Hill
10.40 Róbta, co chceta
11.00 Spotkanie z  muzyką - Leonard 

Bernstein
12.05 Akademia filmu polskiego - “Rę

kopis znaleziony w Saragossie" - 
film fab. prod. poi.

13.30 Klasztory polskie - Franciszkanie 
z Asyżu

14.00 Zdjąć kapelusz, Ćwikła idzie... * 
film dok. o Mieczysławie Ćwikliń
skiej

14.30 Studio sport
15.20 Halo Dwójka
15.25 Zwierzęta świata
15.55 Losowanie gier liczbowych Totali

zatora Sportowego
16.00 Panorama
16.05 Program dnia
16.15 “Pełna chata” - serial
16.40 Seans filmowy
17.05 Wielka gra
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.30 Gra - teleturniej
19.00 Bez prądu - koncert zespołu “Hey*
20.10 Życie obok życia
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Benny Hill
22.10 Z cyklu “Jak zdobyto Dziki Za

chód” -"Rzeka czerwona" western 
prod. USA

0.20 Panorama
0.25 Miles Davis - koncert

/Niedziela
PROGRAM I

7.00 Rolnictwo na świecie
7.15 Proszę o odpowiedź
7.30 Tydzień - magazyn rolniczy
8.30 Notowania
8.55 Program dnia
9.00 Wiadomości
9.05 Teleranek oraz film z serii “Zamek 

Eureki” i “Przygoda w ZOO”
11.00 Moc lustra - serial dok. prod. 

hiszp.
12.00 Wiadomości
12.05 Telewizyjny koncert życzeń
12.35 Scena Młodego Widza - “Jestem 

niewinny...”
13.30 Wiadomości
13.35 W starym kinie: “Droga do 

gwiazd" - film fab. prod. ang.
15.30 Wiadomości
15.35 Wywiad ze Stevenem Spielber

giem
16.15 Reportaż
16.45 Antena 
17.00Teleexpress
17.30 “Dynastia” '- serial prod. USA
18.20 Wiadomości
18.25 7 dni - świat
19.00 Wieczorynka

19.30 Wiadomości
20.15 “Wielkie trzęsienie ziemi” - serial 

prod. USA
21.10 Sportowa niedziela
21.40 Wieczór wyborczy
0.45 “Bostończycy” - film fab. prod. USA 

(117 min)

PROGRAM II
7.30 Echa tygodnia
8.00 “Tajemniczy opiekun” - serial anim. 

prod. jap.
8.25 “Wielkie trzęsienie ziemi" - serial 

prod. USA (film dla niesłyszących)
9.10 Słowo na niedzielę
9.15 Powitanie
9.30 Program lokalny
10.30 Wzrockowa lista przebojów
11.00 Godzina z Hanna-Barbera
12.00 “El Cid” cz. 1 - film hist.kostium. 

prod. USA
13.30 Dożynki
14.00 Studio sport
14.50 Krakowskie legendy
15.00 Podróże w czasie i przestrzeni
15.50 Halo Dwójka
16.00 Panorama
16.15 “Cudowne lata” - serial prod. USA
16.40 Animals
17.10 “De Mono” w Lapidarium - cz. 1 

koncertu
17.50 Chimera
18.25 Gra-teleturniej
19.00 Gwiazdy tamtych lat - Jarema 

Stępowski
19.35 Colum Sands we Wrocławiu - re

portaż
20.10 Publicystyka
21.00 Panorama
21.30 Recital Ewy Bem
22.30 Szampański Charfie - serial prod. USA
23.20 TV Dante - “Pieśń I”
23.30 Straszydełka - Czwarty do brydża
24.00 Panorama
0.05 III Studio Festiwalowe - Wratislavia 

Cantans ’93
0.25 Jazz Jamboree ‘92 - Tomasz Szu- 

kalski
1.05 Zakończenie programu

Poniedziałek
PROGRAM I

6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama i ja
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.05 “Dynastia” - serial
11.00 Przyjemne z pożytecznym
11.20 Gotowanie na ekranie
11.40 Szkoła dla rodziców
12.00 Wiadomości
12.15 To jest historia
12.45 Dla młodych widzów - Luz
13.30-15.55 Telewizja Edukacyjna
15.55 Program dnia
16.05 Luz - magazyn nastolatków
17.00 Teleexpress
17.20 Laboratorium: Żeń - szeń
17.40 Prawnik domowy
17.55 Program dnia
18.05 “Roseanne” - serial komediowy 

prod. USA
18.30 Ilustrowany miesięcznik literacki
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu
20.25 Teatr Telewizji: “Pat”
21.50 Miniatury
21.55 Reportaż
22.25 Leksykon polskiej muzyki rozry

wkowej - Magda Umer
22.40 Pocztówki z Moskwy
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna Jedynka
23.45 “Chciałam zobaczyć anioły” - film 

fab. prod. rosyjsko-amerykańskiej
1.05 Przeboje Bogusława Kaczyńskiego

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.10 Program lokalny
8.40 “Nowe przygody Calineczki” - serial 

anim. prod. japońskiej
9.05 Studio Dwójki
9.15 “Pokolenia” - serial prod. USA
9.40 “Ona” - magazyn
10.05 Na życzenie
11.00 Panorama
11.05 Studio Dwójki
11.10 7 dni polskiego sportu
12.00 “Parsowie” - “Zaratusztranie z 

Bombaju” -ang. film dok.
13.00 Panorama
13.05 “Trzecia granica” - serial TP
14.00 Życie obok życia (powt.)
15:00 Truskawkowe studio
15.30 Powitanie
15.35 “Nowe przygody Calineczki" - serial
16.00 Panorama
16.05 Studio sport - Kolce
16.15 Dedykacje
17.15 Polska kronika filmowa
17.35 “Pokolenia” - serial (powt.)
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny
19.05 “Parsowie”
20.00 “Błyskawice” - serial sensacyjno- 

przygodowy prod. USA
20.20 TV Dante - “Pieśń II”
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Reporterzy Dwójki przedstawiają
22.00 Nadinspektor Morse - Śmiertelny 

sen" - film krym prod. ang.
23.40 Zanki zapytania - “Ale cowboy” - 

reportaż
0.15 Warszawska Jesień ’93 - studio fe

stiwalowe
Za zmiany w programie redakcja 

nie odpowiada.
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POZIOMO: 1/ zwierzę futerkowe, 5/ zewnętrzna warstwa mózgu, 
71 kinowy lub szklany domowy, 8/ cichy głos, 9/ pachnący chwast 
polny, 10/ parada, pokaz np. mody, 13/ nasza złota pięcioboistka, 
14/ kurak z długim ogonem, 19/ rabarbar, 20/ duchowny buddyjski, 
21/ powoduje zawał ściany w kopalni.

PIONOWO: 1/ ptak drapieżny o bystrym wzroku, 21 miasto na 
Białorusi z  zamkiem Radziwiłłów, 3/ materiał wybuchowy stosowany 
w spłonkach, 4/ stragan, 5/ książę na Rusi i Litwie, 6/ pierwiastek

chemiczny o Lat. 4 4 ,11 /pyszny 
pieczony ... sami, 12/ laurowe 
dla zwycięzców, 15/ pierwszy 
mężczyzna, 16/ kananejska bo
gini płodności, 17/ślad, 18/fran
cuska czapka wojskowa.

Czytelnicy, którzy w ciągu 
10 dni od daty ukazania się 
numeru nadeślą na adres re* 
dakcji (PŁOCK, STARY RY
NEK 27) rozwiązania na kar
tkach pocztowych z dopi
skiem “KRZYŻÓWKA nr 37” 
wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 34: 
Poziomo: 1/ pikle, 5/ czad, 71 

miech, 8/ skala, 9/ narrator, 10/ 
jazda, 13/ dodo, 14/ norman, 19/ 
izotera, 20/ zdun, 21/ nieszpory.

Pionowo: 1/ Posejdon, 21 kla
sztor, 3/ emanacja, 4/ cedr, 5/ 
chwat, 6/ aulos, 11/ Toledo, 121 
Kowary, 15/orda, 16/Mann, 17/ 
nife, 18/ kosz.

Za prawidłowe rozwiąza
nie krzyżówki nr 34 nagro
dy książkowe wylosowali:

1/ Joanna Jaroszewska,
zam . 09-409 Płock, ul. Zbożowa 

21 Marianna Grzelak, zam . 
Kobylniki, 09-455 G łówczyn 

3/ Beata Wiśniowska, zam . 
06-500 Mława, ul. Po lna

H O R O S K O P

LISTA PRZEBOJÓW  NR 50
1. CHANGES/ ZMIANY/

prod. USA 
melodramat
reżyseria: Charles Jarrott 
występują: Cheryl Ladd, Mi- 

chael Nouri
dystrybucja: IMPERIAL 

Znakomita opowieść o samotno
ści, m iłości i nieokiełznanej namięt
ności, stworzona na podstawie be
stsellera Danielle Steel. McLanie 
Adams ma wszystko: sławę, urodę i 
dwie piękne córki. W je j życiu braku
je  jedynie miłości. Wszystko się 
zm ienia gdy poznaje przystojnego 
kardiochirurga. Prawdziwa namięt
ność popycha oboje do małżeń
stwa. Ciężko jednak pogodzić mi
łość i karierę zawodową. Zaczynają 
narastać konflikty.

2. RODZINA ADAMSÓW / 
THE ADAMS FAMILY/

prod. USA 
komedia grozy 
reżyseria: Barry Sonnenfeld 
występują: Anjelica Huston, 

Raul Julia, Christopher Lloyd 
dystrybucja: ITI

Niecodzienny klan Adamsów to ro
mantyczny łobuz Gomez, powabna 
kobieta-wampir Morticia i dwoje ich 
uroczych pociech: Wendesday i 
Pugsley. Z  pomocną “dłonią" i służą
cym przypominającym Frankenstei
na rodzinka musi obronić się przed 
fałszywym bratem Gomeza, który ma 
ochotę przejąć rodzinny majątek.

3. TRUJĄCY BLUSZCZ / PO- 
ISON IVY / 

prod. USA 
thriller
reżyseria: Katt Shea Ruben 
występują: Drew Barrymore, 

Tom Skerrit
dystrybucja: IMP 
Cooper, uczennica z  Los Angeles 

poznaje śliczną dziewczynę o porce
lanowej cerze. Na je j udzie widnieje 
tatuaż: krzyż opleciony bluszczem. 
Cooper nadaje jej imię lv y / Bluszcz/. 
W krótkim czasie nastolatki zostają 
przyjaciółkami. Podczas przyjęcia w 
domu Cooper, lvy występuje całkiem  
odmieniona. Jak prawdziwy bluszcz 
oplata wszystko....

4. WOJOWNICZE DINOZAURY
prod. USA
przygodowy/s-f
Trójka małolatów dzięki wynalaz

kowi ich rodziców zostaje przenie
siona w inny wymiar - do filmu “Woj
ny D inozaurów”. W ciągu 24 godzin 
muszą odzyskać Przekaźnik Mocy. 
Je ś li im się  nie uda zostaną uw ięzie
n i w św iecie "Wojowniczych Dino
zaurów”, a film zostanie wymazany z  
pam ięci komputera.

5. FRANKI I JOHNY / FRAN- 
KIE AND JOHNY/

prod. USA
obyczajowy
reżyseria: Garry Marshall
występują: Al Pacino, Michelle 

Pfeiffer
dystrybucja: ITI
Po kilku boleśnie zakończonych 

zw iązkach, ostatniej rzeczy, jak ie j 
potrzebuje Frankie, je st następny 
mężczyzna... do momentu, kiedy to 
on zaczyna je j pragnąć. Tym męż
czyzną jest Johny, który po wyjściu z  
więzienia zatrudnia się  jako kucharz 
w tym samym barze, w którym pra
cuje Frankie. Film  w reżyserii Gerry 
Marshalla, twórcy “Pretty Woman”.

6. PAMIĘTNIKI CZERWONE
GO BUCIKA / RED SHOE DIA- 
RIES /

prod. USA 
obyczajowy
reżyseria: Zelman King, Tibor 

Takacs
występują: Joan Severance, 

Laura Johnson, Denise Crosby 
dystrybucja: NVC
7. FRANKENSTEIN 
prod. USA 
obyczajowy
reżyseria: David Wickes 
występują: Patrick Bergin, Ran

dy Quaid
dystrybucja: VISION
8. HOMO FABER 
prod. USA 
obyczajowy
reżyseria: Volker Schlendorf 
występują: Sam Shepard, Julie 

Delpy
dystrybucja: VISION
9. ODDZIAŁ POZA PRAWEM / 

MARTIAL OUTLAW /
prod. USA 
sensacyjny
reżyseria: Kurt Anderson 
występują: Jeff Vincott, Gary 

Hudson
dystrybucja: JACK VIDEO
10. O PAJĘCZYCH PSOTACH 

I PAJĘCZYCH CNOTACH
prod. USA/FRANCJA 
film animowany

Zapraszamy do Salonu Sprzeda
ży Video - Mig w Płocku, ul. 

Dworcowa 2, paw. 10, tel. 622- 
011 w. 264

Pytanie konkursowa .
Prosimy podać tytuł filmu S.
Spielberga, który bije obec- j 

| nie rekordy popularności na 
całym świecie.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni od 
daty ukazania się numeru nadeślą na 
adres redakcji (Płock, Stary Rynek 27) 
odpowiedzi na kartkach pocztowych z 
naklejonym kuponem wezmą udział w 
losowaniu nagranej kasety video.

21.05-20.04 *ę
W  pracy decydujący zwrot na 

lepsze. W rodzinie będzie po
godnie dopóki nie zjawi się ktoś, 
kto kiedyś odgrywał ważną rolę 
w Twoim życiu. Spotkanie z nim 
wyprowadzi C ię z równowagi i nic 
nie będzie C i wychodziło. Spróbuj 
szczęścia w grach liczbowych - 
może się tym razem uda.

2j.03-2j.lfl
Możesz mieć w nadchodzącym 

tygodniu skoki nastrojów. Nie 
wszystko będzie C ię cieszyło. W 
pracy dobrze pod warunkiem, że 
nawiążesz lepszą współpracę z 
otoczeniem. Atmosfera w domu 
napięta, ale wiele zależy od Cie
bie. Ktoś upomni się o dług. Bądź 
na to przygotowany.

2i.mmgSimoK24m2.11
W pracy Twoje dotychczasowe 

wysiłki dadzą wreszcie owoce. 
Nie znaczy to wcale, że możesz 
spocząć na laurach. W  spra
wach osobistych - ważne decy
zje, a także sukcesy. Jeśli masz 
jakiś flirt z Wagą postaraj się do
prowadzić do zerwania. Dobry 
dzień - sobota.

Zapowiada się dobry tydzień 
na realizację wszelkich planów. 
Nie dotrzymasz jednak wszy
stkich umówionych terminów i 
wynikną nieporozumienia. Ktoś 
będzie miał do Ciebie pretensje. 
Nie daj siętylko ponieść zniechę
ceniu. Niebawem wszystko się 
wyjaśni. Znak przyjazny - Lew.

mźK!%w 22m m  $
Nie bierz niepowodzeń tak 

bardzo do serca. Miła sercu oso
ba ma kłopoty w pracy, stąd jej 
zły nastrój. Niebawem wszystko 
się zmieni i wróci do normy. W  
pracy nie rób dużych zmian, bo 
o wielu sprawach nie możesz de
cydować sam. Dobry znak - 
Strzelec.

22.06-22.07w m
M ożesz stanąć w tym tygodniu 

przed trudnym wyborem w spra
wach osobistych. Będzie to wy
bór dobry, więc dokonaj go bez 
wahania. Jeśli chcesz zrealizo
wać postawione sobie zadania w 
pracy musisz włożyć sporo wy
siłku. W  piątek możliwość sprze
czki z  Baranem.

23.07-22.08U
W  tym tygodniu wejdziesz w 

lepszy okres. Stosunki uczucio
we z  Lwem się polepszą, a nie
pokoje ustąpią. Praca zacznie 
C ię bardziej interesować i na efe
kty nie przyjdzie długo czekać. 
Ofertę Wodnika przyjmij spokoj
nie, nie musisz przecież od razu 
się wycofać. Dzień szczególny - 
piątek.

W  poniedziałek otrzymasz wia
domość od osoby, która przebywa 
za granicą. Jest to ktoś spod zna
ku Lwa i nie jest C i obojętny. Bę
dzie to jednocześnie szansa na 
odnowienie znajomości. W  pracy 
dużo roboty zwłaszcza pod koniec 

| tygodnia. Na horyzoncie lepsze 
perspektywy finansowe.

Nareszcie horyzont się prze
jaśni i miną złe dni. Może za
czniesz dmuchać na zimne. Za
stanów się czy aby nie zbyt po
chopnie pożyczasz pieniądze 
Strzelcowi. Nie każdemu w spra
wach finansowych można ufać. 
Z  Wagą będziesz miał wiele 
spraw do wyjaśnienia. Wybierz
cie się na długi spacer.

£ ‘KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Tydzień zapowiada się dobry. 

Przyjaźń ze Strzelcem zaczyna 
coś dla Ciebie znaczyć i to pod
trzymuje C ię na duchu. Być mo
że w czwartek czeka C ię  podróż 
w jego towarzystwie. W  pracy 
interesujące propozycje, które 
musisz przyjąć. Inaczej możesz 
długo żałować.

f r l O o m j K  21.01-20.02

Od dłuższego czasu pracujesz 
na dużych obrotach i cierpi z  te
go powodu bliska sercu osoba. 
Stały pośpiech i brak czasu dla 
partnera wreszcie się sprzykrzy. 
Oderwij się wreszcie od spraw 
codziennych i wybierz na długo 
odkładany urlop w góry. Zdrowie 
na tym sporo zyska. Znak przy
jazny-Baran .

0 t w
Bądź bardziej stały w uczu

ciach, bo inaczej możesz wiele 
stracić. W  pracy dobrze, ale je
szcze nie tak jakbyś tego pra
gnął. Następny tydzień na pew
no będzie lepszy, więc spokojnie 
przeczekaj te kilka dni. Ważny 
dzień - czwartek. W  niedzielę 
wybierz się na zimowy spacer.

-0°

ł -  n rV I D E O  
K U P O N  50
------ ---------- ---------  &*£
Pytanie 2 listy przebojów nr 48:
Kto został nagrodzony Oscarem za 

najlepszą rolę męską w 1992 roku? 
Prawidłowa. odpowiedź;
Al Pacino 
Kasetę wygrała:
A L I C J A  M R O Z O W t C Z
09-400 Płock, ul. M iodowa 16 m 55 
Po odbiór nagrody proszę się zgłosić 

do redakcji.
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PAUNY ADY
Na wstępie sw ego listu p ra

gnę C ię  (Le szka  - przyp. red.) 
pozdrow ić i pow iadom ić, że  
s ą  je szcze  setk i dziew cząt, 
które nie pa trzą  na bogactwo, 
a  w śród  n ich  ja. D la  m nie na j
w a żn ie jsze  je s t w nętrze  
cz łow ieka , a  n ie jego  w yg ląd  
zew nętrzny, c z y  po zyc ja  m a
te ria lna .

W ydaje  mi s ię , że  jeże li mój 
przy jacie l będzie  ładny i boga
ty, będę od n iego dostaw ać 
drog ie prezenty, a  n ie otrzy
mam w yrazów  szacunku  i se r
decznego  uczucia , to nigdy 
nie będę szczęś liw a .

Teraz co ś  w ięcej o sob ie. N a  
im ię mam Agn ieszka , m ie sz
kam w  m ie jscow ości po łożo
nej 8 km od P łocka, gdz ie  p ra 
cuję. M am  21 lat. 163 cm  
wzrostu, c iem ne w łosy i spore  
- według mnie - poczu c ie  hu-

NIE PATRZĘ 
NA BOGACTWO
moru. Mów ią, że  jestem  zg rab 
na. U sposob ien ie  mam rom an
tyczne, lub ię długie spacery, 
rozm owy przy św ietle gw iazd. 
A le  o życ iu  i p rzysz ło śc i - m yślę 
pow ażn ie.

Chc ia łabym , abyś odp isa ł 
na mój list. P rzede  w szystk im  
dlatego, aby m ieć przyjacie la , 
z  którym m ożna porozm aw iać 
o  w ielu spraw ach, m ile sp ę 
d z ić  czas... C ze kam  na list.

Agnieszka Kostun 
Tokary - Rąbierz 26 
09-522 Dobrzyków.

Od Ady: Podoba mi s ię  Tw o
ja s z c ze ro ść  i be zpośredn io ść  
- w ocen ie  sam ej s ieb ie , jak 
również Twój stosunek  do 
św iata i ludzi. O byś  spotka ła w 
życ iu  człow ieka, jak Ty m yślą
cego. M oże  będz ie  nim L e 
szek...
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