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O tym, że będzie miała trojaczki, dowiedziała się dopiero przy porodzie

Potrójne szczęście
18 grudnia 1995 r. po raz czwarty w 23-letniej historii Szpitala Wojewódzkiego w 
Płocku urodziły się trojaczki. Teraz czują się świetnie, mają już ponad miesiąc, a 
ich matka do domu wraca z pewną obawą. Jak będą żyć, z szóstką dzieci, w 
jednym pokoju z kuchnią i z tych dziesięciu hektarów? Apelujemy o pomoc dla 
kolejnych płockich trojaczków!

Danuta Ptasińska ma 38 lat i 
wraz z mężem Janem oraz trójką 
starszych chłopców mieszka we 
wsi Zdziar Mały koło Staroźreb. 
- Moja matka już na początku mó
wiła, że będę miała bliźniaki. Taki 
miałam duży brzuch - opowiada.

Ona sama długo chodziła w 
przekonaniu, że urodzi dw ój
kę dzieci, tak pow iedział le
karz po w ykonaniu badania 
USG w czw artym  m iesiącu 
ciąży. 12-letni M arcin, 5-letni 
Piotruś i najmłodszy, 2,5-letni

Rafałek też oczekiwali na dwie 
siostrzyczki.

Tuż przed świętami okazało 
się, że na Gwiazdkę Mikołaj przy
niósł im tylko jedną dziewczynkę, 
ale za to dwóch braciszków.

dokończenie na str. 4
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Ponad godzinę trwało odczy
tywanie wyroku, jaki zapadł w 
Sądzie Rejonowym w Płocku w 
sprawie oskarżonych o wymu
szanie okupu. Przed wymiarem 
sprawiedliwości stanęło dziesię
ciu młodych ludzi, którzy z sali 
sądowej trafili do zakładów kar
nych na wiele, wiele lat.

Już od wczesnych godzin 
rannych gmach sądu ochraniało 
kilkunastu funkcjonariuszy poli
cji. Do wnętrza budynku wpusz
czano na podstawie specjalnych 
zezwoleń, a na salę rozpraw 
wejść mogło po jednej osobie z 
najbliższej rodziny oskarżonego. 
Akt oskarżenia liczył ponad 100 
stron. Pokrzywdzonych było 41 
osób, przesłuchano 109 świad
ków, a akta sprawy liczyły 18 to
mów. Proces trwał 11 miesięcy. 
Przypomnijmy:

Po pierwszych aresztowa
niach w sierpniu 1994 r. policja 
stopniowo eliminowała działal
ność grupy przestępczej zajmu
jącej się wymuszaniem pienię
dzy. W gronie pokrzywdzonych 
znaleźli się właściciele sklepów, 
barów, restauracji i wypożyczal
ni kaset video, działający na 
własny rachunek. Wymuszenia 
rozbójnicze nie ominęły również 
uczniów szkół ponadpodstawo
wych i studentów. Działali w kil
kuosobowych grupach dokonu
jąc także tzw. przewałek. Propo
nowali sprzęt elektroniczny po 
atrakcyjnych cenach, brali pie
niądze i znikali. Sposób działa

nia grupy uzależniony był od 
osoby pokrzywdzonego. Zaczy
nali od szantażu, poprzez bicie, 
na groźbie zabójstwa kończąc. 
Swój proceder rozpoczęli latem 
1993 r. Eskalacja działań nastąpi
ła wiosną roku następnego, za
kończona sierpniowymi areszto
waniami.

Sąd Rejonowy w Płocku ska
zał dwóch oskarżonych na 9 lat 
pozbawienia wolności, 8 tys. zł 
grzywny z zamianą w razie nie
ściągalności na 400 dni aresztu. 
Kolejnych dwóch na 7 lat więzie
nia i 6 tys. zł grzywny z zamianą 
na 300 dni odosobnienia. Jeden 
sprawca posiedzi 6, a następny 5 
lat i zapłacą odpowiednio 5 i 4 
tys. złotych z zamianą na 250 i 
200 dni aresztu. Dwóch kolej
nych skazano na 4 lata pozba
wienia wolności i grzywnę w 
wysokości 5 i 3 tys. zł, z zamianą 
na areszt licząc 20 zł za każdy 
dzień. Dziewiąty spraw ca ska
zany został na 2 lata więzienia, 
jednak Sąd postanow ił wyrok 
zaw iesić na okres 5 lat, oddając 
podsądnego pod dozór kurato
ra. Ostatniego z oskarżonych 
skazano na półtora roku pozba
wienia wolności, zawieszając 
wykonanie kary na okres trzech 
lat.

Uzasadnienie wyroku zostało 
decyzją sądu utajnione, podob
nie jak i przebieg całego procesu. 
Wyrok nie jest prawomocny.

dap.

Prawicowe rządy 
w lewicowym mieście
Kolejną próbę odwołania le

wicowej części Zarządu 
Miasta Kutna podjął na 

ostatniej Sesji Rady prezydent 
Kutna Krzysztof Debich.

Wniosek złożony 5.XII.95 r. 
Wojewoda Płocki uznał za nie
ważny motywując to tym, że 
odwołanie Kaczmarka, Dęb
skiego i Benedykcińskiego, któ
rzy reprezentują Koalicję Ludo
w o-Socjaldem okratyczną, nie 
było m erytorycznie uzasadnio
ne. Rada Miasta zdecydow ała 
się nie składać skargi do NSA, 
co pozwoliło prezydentowi 
miasta podjąć kolejną próbę 
odwołania 3 członków, tym ra
zem popartą przygotow anym i 
trzema wnioskam i. Padły za

rzuty, m.in. pod adresem Piotra 
Benedykcińskiego, że na posie
dzeniu Zarządu reprezentow ał 
tylko interes koalicji.

Jednak najwięcej zarzutów 
dotyczyło Michała Kaczmarka.

dokończenie na str. 3
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J kopiarek
Doradztwo techniczne, 

'rzeczoznawstwo i ekspertyzy
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE!

TECHNIKA BIUROWA I SKLEPOWA
KOPIARKI, TELEFAKSY, CENTRALE I TELEFONY, 

MASZYNY DO PISANIA, ZLICZARKII TESTERY

KASY FISKALNE I REJESTRUJĄCE, WAGI, 
METKOWNICE, DRUKARKI KOMPUTEROWE

M ATERIAŁY EKSPLOATACYJNE AKCESORIA KOM PUTEROW E

MESKONP 6339 SERVICE

M LUBELSKIE TOW ARZYSTW O
LEASINGOW E S  A.

"LTL“ 20 - 843 Lublin  
ul.Braci W ieniawskich 5 
tel./fax (0-81) 71 06 88 
tel.(0-81) 71 68 06

IIASING
ZAPR ASZAM Y DO NASZEG O  
PRZEDSTAW ICIELSTW A PRZY:

PIERWSZY KOM ERCYJNY

B A N K  S . A .

środków transportu 
komputerów 

maszyn i urządzeń  
wyposażenia 

linii technologicznych

0 9 - 4 0 0  P ło c k
ul. Kazimierza Wielkiego 13
tel. (0-24) 64 51 16

CUKROWMA 
BOROWICZKI

SPÓŁKA AKCYJNA
09-408 P Ł O C K , P I . W . W IT O S A  1 

te l. 6 2 -5 2 -8 1, fa x 6 2 -5 2-8 5 , tlx 83541

Słodka okazja!
Tylko w sklepach firmowych!

możesz znaleźć w opakowaniach 1 i  10 kg

prezent
upoważniający do bezpłatnego nabycia art. spożywczych.

Zapraszamy do Sklepów Firmowych:
*  ul. Bielska - targowisko miejskie *
*  PI. W. Witosa 1 . - ^ t i
*  ul. Bielska 30/3
*  ul. Bielska 51 _

Większe ilości cukru kupić można bezpośrednio w Cukrowni
Z NAMI ŻYCIE JEST SŁODKIE

f M  L  -  A <

od A5 do AU!
dm apykartow ihke 

i GEODEZYJNE.PROJEKTY
(PAPIER, KALKA, FOLIA)

bfull kolor
□SZYBKI DRUK (OFFSET)
C E N T R U M  K O P U :
Dworcowa 2 Cnowator') 

tel 62-20-11 » f”f 740

dobrzyńska 13 - t e l  64-46-jjf 

(pawilony I p iętro)______

ŚWIATŁOKOPIA
m m W L
od A4 do AU
ISSSffi ,

(SKŁAPANIE - OPMANIE) 
K O B Y L I Ń S K I E G O ^  
(pawilony I P^tro> *



Starania władz uczelni zakończone sukcesem

Politologia 
we “Włodkowicu”

Od czerwca ubiegłego roku 
prowadzone były starania władz 
Szkoły Wyższej im. Pawła Włod
kowica w Płocku o uruchomie
nie kolejnego kierunku studiów 
pod nazwą "Politologia i Nauki 
Społeczne". Jak się dowiedzieli
śmy, Minister Edukacji Narodo
wej wyraził w ostatnich dniach 
swoją zgodę. Będzie to już 
czwarty kierunek studiów w po
pularnej płockiej uczelni - po 
"Zarządzaniu i Marketingu", 
"Adm inistracji" i "Pedagogice".

- Uruchomienie nowego kierun
ku to niewątpliwie osobisty sukces 
-wojewody płockiego Krzysztofa Ko- 
łacha - mówi prorektor Uczelni 
d /s  organizacyjnych Jerzy Za- 
bowski. - Wojewoda, który zawsze 
dostrzegał naszą inicjatywę, jako 
potrzebną temu miastu i regionowi, 
osobiście kwestię uruchomienia 
"Politologii" pilotoioał, co w rezul
tacie przyniosło oczekiwany przez 
nas -wszystkich efekt. I za to jeste
śmy panu wojewodzie wdzięczni.

Od 1 października br. na kie
runku "Politologia i Nauki Spo
łeczne" będą uruchomione stu
dia dzienne, zaoczne i być może 
wieczorowe. Czesne będzie się 
kształtowało mniej więcej tak sa
mo jak ma to miejsce na kierun
ku Administracji.

- Politologia to na Zachodzie bar
dzo popidamy kierunek studiów - 
twierdzi Jerzy Żabowski. - U nas 
niektórzy źle go przez lata kojarzyli z 
systemem monopartyjnym. Niemniej 
to ulega zmianie. Otrzymywaliśmy 
mnóstzuo telefonów od młodzieży, któ
ra zainteresowana jest studiowaniem 
na tym właśnie kierunku.

Szkoła Wyższa przymierza 
się do uruchamiania studiów 
wieczorowych na wszystkich 
kierunkach. Jak przyznał Kanc
lerz Uczelni - Zbigniew  Krusze
wski, są takie tendencje z uwagi 
na nie wykorzystanie wszy
stkich pomieszczeń w ciągu 
tygodnia z jednej strony, a także 
przeciążeniem studiów zaocz
nych w weekendy z drugiej stro
ny. A w związku z tym, że bardzo 
duża część kadry dydaktycznej 
wykłada na studiach dziennych, 
nie byłoby chyba większych pro
blemów z zapewnieniem odpo
wiedniej klasy wykładowców na 
zajęcia wieczorowe.

W związku z poszerzeniem 
oferty programowej ze strony 
Szkoły Wyższej im. Pawła Włod
kowica, problemem w dalszym 
ciągu pozostaje kwestia zapew
nienia odpowiedniej bazy loka
lowej. W październiku ubiegłe
go roku oddany został do użyt
ku duży budynek na terenie po 
byłej jednostce wojskowej, jed
nak w perspektywie uruchomie
nia nowych kierunków ta baza 
może się okazać zbyt szczupła.

- My przystąpiliśmy do remon
tu kolejnego budynku w byłej jedno
stce wojskowej - odpowiada na 
nasze wątpliwości Zbigniew 
Kruszewski. - Będą w nim funkcjo
nowały 3 duże aule wykładowe. 
Oprócz tego złożyliśmy niektórym 
instytucjom oferty zakupów pew
nych budynków. Czekam na 
odpowiedź.

W Ministerstwie Edukacji 
Narodowej czeka aktualnie jesz
cze jeden wniosek Szkoły Wy
ższej im. Pawła Włodkowica w 
Płocku o uruchomienie kolejne
go kierunku studiów. Tym ra
zem chodzi o informatykę. 
Wszystko wskazuje na to, że i on 
zostanie rozpatrzony pozytyw
nie. Wówczas nauczanie na tym 
kierunku rozpoczęłoby się także 
1 października. Planuje się uru
chomienie studiów dziennych i 
wieczorowych.

Tomasz Szatkowski

W piątek o godzinie ł l . 00, w 51 rocznicę spalenia 79 Polaków przez 
Gestapo w kasynie niemieckim w Płocku, odbyła się uroczystość złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy pod obeliskiem pamiątkowym, który umiejsco
wiony jest xv miejscu kaźni, przy ul. Sienkiewicza 28.

jednocześnie Wojezoódzki Komitet Pamięci Miejsc Walki i Męczeństwa 
odznaczył i podziękował Zespołozui Szkół Odzieżowych nr 8 w Płocku, przy 
id. Sienkiezoicza za opiekę nad tym historycznym miejscem.

(t)
-  fot. J. Waćkowski

“Hydrokraking” dopiero w Gdańsku
Budowa kompleksu instalacji 

Hydrokrakingu w płockiej Petro
chemii może być opóźniona z pro
zaicznego powodu - niesprzyjają
cej aury. Pierwsze dostarczone do 
Gdańska urządzenia nie mogą 
być transportowane poniżej tem
peratury -20 st. C, a ponieważ bę
dą one płynąć do Płocka Wisłą, 
trzeba czekać, aż puszczą lody.

Już w październiku 1995r. została 
przygotowana specjalna trasa transpo
rtowa od brzegu rzeki do Petrochemii. 
Po dostarczeniu ładunku do Gdańska, 
ma on przepłynąć Wisłą do Płocka, 
potem od nabrzeża do kombinatu. 
Przy ujęciu wody urządzenia zostaną 
przeładowane na platfonny samocho
dowe. Aby było to możliwe zostały 
wykonane specjalne żelbetowe pod
łoża pod stanowiska dźwigów.

Zakończona już została moder
nizacja dróg do transportu tych 
ogromnych elementów. Ulice zostały 
poszerzone o około 1,5 m, a dodatko
wo konieczne było utwardzenie ponad 
10 km trasy biegnącej ulicami: Szpi
talny, Medyczną, Dobrzyńską, Zgle- 
nickiego, Łukasiewicza i Długą.

Jedyny problem to dostarczenie 
Wisłą urządzeń do Płocka. Musi to 
nastąpić w możliwie krótkim czasie, 
by utrzymane zostało tempo robót. 
Ich zakończenie planuje się na ko
niec 1996r., a oddanie do eksploata
cji kompleksu instalacji Hydrokra
kingu - w połowie 1997r.

Pierwsze urządzenia dla Petro
chemii dostarczyła do Gdańska 
włoska firma “SnamProgetti”, która 
jest jednym z czterech inwestorów. 
Zamówione elementy instalacji'

przypłynęły do Gdańska ną spe
cjalistycznym statku samowyłado- 
wawczym. Urządzenia zostały ze stat
ku przeładowane na specjalnie przy
gotowane barki rzeczne, które czekają 
w porcie na zmianę pogody. Transport 
będzie możliwy, gdy nie będzie lodu 
na rzece. Ważne jest także uwzględ
nienie niskiego poziomu stanu wody 
na odcinku Włocławek. - Toruń. 
Przewoźnikiem tego nietypowego ła
dunku jest Żegluga Bydgoszcz.

m.

Czy będzie nowy parking?

Podarujm y  
dzieciom  ferie

Dla kierowców pojazdów me
chanicznych Płock nie jest przyja
znym miastem. O ile jednak ulicami 
można jeszcze jakoś przejechać, a w 
godzinach szczytu korki wpisały się 
na trwałe w nasz krajobraz, o tyle z 
parkingami sprawy jeszcze długo 
nie da się rozwiązać.

Rzecz jasna najtrudniejsza jest 
śytuacja w centrum miasta, choć 
na odleglejszych osiedlach też ta 
sprawa pozostawia wiele do ży
czenia. W centrum jest bardzo 
trudno, niemal o każdej porze, 
znaleźć miejsce dla pojazdu. Po
dobnie rzecz ma się z parkingami 
przed budynkami, w których trze
ba coś załatwić, ot choćby przed 
bankami.

Nie jest jednak wykluczone, że 
już w niedalekiej przyszłości jeden 
problem zostanie rozwiązany. Co 
prawda nie są jeszcze dogadane 
szczegóły, znane są tylko ustne uz
godnienia, ale trwają pertraktacje, z 
których prawdopodobnie wyłoni się 
obraz zagospodarowania ul. 1 Maja.

Podczas spotkania wiceprezy
denta miasta Płocka Stąnisława Ja
kubowskiego i prezesa Banku Gospo
darki Żywnościowej odbyła się dys
kusja na temat ewentualności budowy 
dwóch parkingów. Jak nas poinfor
mował Władysław Pręgowski, na
czelnik Wydziału Administracyjne
go BGŻ, mowa była o parkingu 
wielopiętrowym oraz parkingu 
wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 6.

Obydwa byłyby ogólnodostępne, 
ale z wydzielonymi miejscami dla 
pracowników i klientów banku.

Podczas spotkania rozmowy do
tyczyły także koniecznego remontu 
całej ul. 1 Maja, a przede wszystkim 
bardzo zniszczonych chodników. 
Nie jest wykluczone, że w przypad
ku braku ostatecznych decyzji o bu
dowie parkingów, takie miejsca na 
parkowanie pojazdów powstaną 
właśnie na przebudowanych chod
nikach. Nie jest to jednak najlepsze 
rozwiązanie, choć przyznać trzeba, 
że lepsze takie niż żadne.

O podjętych konkretnych decy
zjach będziemy informować czytel
ników na bieżąco.

m.

I W a
Pożar

W Kutnie, przy ul. Barlickie- 
go, o godz. 5.00 wybuchł pożar 
w budynku mieszkalnym nale
żącym do URBUD-u. Śmiertel
nemu zaczadzeniu ulegli lokato
rzy: Wiesława D. - lat 44, oraz jej 
mąż - lat 41. Dochodzenie ustali
ło, iż przyczyną pożaru było po
zostawienie w kuchni niedozo- 
rowanego ognia.

Kradzież
Na terenie szpitala dla ner

wowo i psychicznie chorych w 
Gostyninie nieznani sprawcy po 
urwaniu kłódek dostali się do 
barakowozu, skąd skradli trzy 
szlifierki, dwie wiertarki i inne 
przedmioty wartości 6 tys. no
wych złotych.

W Płocku przy ul. Granicznej 
nieznani sprawcy skradli tory 
aluminiowo-miedziane. Łup 
oszacowano na 15.000 nowych 
zł na szkodę Polskich Sieci Ele
ktroenergetycznych.

Na stacji PKP w Łącku, nie
znani sprawcy po zerwaniu 
plomb z cysterny skradli benzy
nę bezołowiową. Trudno w tej 
chwili oszacować straty. Wiado
mo jednak, iż poszkodowanym 
jest płocka Petrochemia.

Włam
Przy ul. Bukowej w Płocku 

włamano się do garażu, skąd 
skradziono cztery koła wartości 
400 zł na szkodę Tomasza M.

Napad
Przy ul. Obrońców Westerplat

te w Płocku, w godzinach wie
czornych napadnięto na Marię L. 
Zabrano jej portfel, w którym było 
300 zł, obrączkę i pierścionek. 
Wartość zrabowanego mienia 
oszacowano na 1645 złotych.

Zderzenie
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PŁOCKI
Mury Itynek 27

uprawniający do uzyskania

bezpłatnej porady prawnei

u naszego prawnika w 
każdą środę w godz. IS^-1620 

II piętro, pok. 36

Młodzież ucząca się i pracująca, 
zrzeszona w grupie inicjatywnej “32" w 
Kutnie, wpadła na pomysł udzielenia 
pomocy finansowej przy organizowaniu 
ferii dla dzieci z rodzin najuboższych i 
zaniedbanych. W tym celu w dn. 18 -
21.01. odbył się cykl imprez charytatyw
nych, z których dochody zostały prze
znaczone na powyższy cel.

W programie znalazły się takie imprezy 
jak: koncert uczniów i absolwentów PSM 
im. Kurpińskiego w Kutnie, turniej piłkarski, 
kulig i ognisko na os. Łąkoszyn. Centralnym 
punktem akcji była jednak publiczna zbiórka 
pieniędzy, którą przeprowadzili radni prawicy, 
partie prawicowe, NSZZ “Solidarność”, orga
nizacje społeczne, władze miasta i młodzież. 
Ponadto w niedzielę można było w KDK 
obejrzeć blok imprez rozrywkowych w wyko
naniu grup Disco Polo, Orkiestry OSP i ze
społu “Siloe” z Wożniakowa.

Według organizatorów akcja ta ma 
przynieść konkretną korzyść finansową, 
z której mogłyby skorzystać te dzieci, 
które nie mają łatwego życia na co 
dzień, ale pośrednio ma się również 
przyczynić do zintegrowania we wspól
nym działaniu wszystkich partii centro
prawicowych w mieście: “Ruch 100", 
UPR, UW, PCHD, SDP, SChN, ROP i 
NSZZ "Solidarność", co się zdecydowa
nie udało - według organizatorów.

Podobną akcję młodzież pragnie 
zorganizować - również przy wsparciu 
finansowym i organizacyjnym centro- 
prawicy kutnowskiej - w sezonie letnim.

Gratulacje dla kutnowskiej młodzieży, 
która dostrzegła swoich rówieśników i dzie
ci w potrzebie, która zechciała pobrać pier
wszą lekcję: jak troszczyć się o innych?

lap.

Na śliskiej drodze w Krze
mionce, gm. Gąbin, Star 200 
wpadł w poślizg i zderzył się z 
Fiatem 126p. Samochód ciężaro
wy przewoził 6 ton płynu do 
spryskiwania szyb samochodo
wych. Płyn się rozlał, a straty 
oszacowano na 21.300 zł.

Trup na podwórku
W Leżni, gm. Łęczyca na 

podwórku znaleziono zwłoki 50 
letniego mieszkańca tego miasta. 
Dochodzenie prowadzi Komen
da Rejonowa Policji w Łęczycy.

Amator krów
W Karwosiekach, gm. Biała 

Stara z obory będącej własnością 
Janusza O. nieznani sprawcy wy
prowadzili dwie krowy. Wartość, 
gospodarz oszacował na 1800 zł.

W rowie
W Maszewie, gm. Biała Stara 

znaleziono leżącego w rowie 28- 
letniego Dariusza R. Wezwana na 
tą okoliczność karetka pogotowia 
przewiozła go do szpitala. W tra
kcie transportu Dariusz R. zmarł.

Pech
Samotnie mieszkający 49-let- 

ni Kazimierz J. z gm. Bedlno 
podczas wchodzenia do domu 
poślizgnął się na schodach, 
upadł i ... stracił życie. Zwłoki 
przewieziono do szpitala.

(dap)
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Plebania dla wirtuozów
2000 rok ma być Rokiem Chopi

nowskim, do tego czasu być może 
obiekt pałacowy w Sannikach stanie 
się jednym z głównych miejsc spot
kań artystów szopenowskich z całe
go świata. Może dla niektórych 
brzmi to jak bajka, ale szanse na ta
ki stan rzeczy są, realnie rzecz bio
rąc, wcale niemałe.

Kiedy niedługo po wojnie w 
Sannikach powstawał Ośrodek 
Chopinowski, Jerzy Waldorff popie
rając tę inicjatywę pisał we właści
wym sobie, żartobliwym tonie: “Że
lazowa Wola winna odgrywać dla 
świata muzycznego - rolę kościoła, 
zaś Sanniki - rolę plebanii”. Sanni- 
cki pałac powinien być “plebanią 
dla muzyki Chopina”. Aby tę za
szczytną rolę mógł spełniać, musi 
sobie na to zasłużyć.

Aby przyciągnąć najznakomit
szych mistrzów szopenowskich, 
trzeba zadbać nie tylko o odpo
wiednią organizację imprez tam 
się odbywających, koncertów, 
ale także o resztę: odpowiada
ją ce  randze wypełnienie - wnę
trze, dostosowaną do potrzeb 
przyjeżdżających tzw. otoczkę, 
którą w tym wypadku stanowić 
może hotel, restauracja itp. 
Ważna jest treść, ale żeby treść 
mogła zaistnieć, niezbędna jest for
ma.

Obiekt pałacowy w Sannikach, 
ze względu na rolę, którą odgrywa 
w kraju, jak też na jego indywidual
ność i piękno powinien być chlubą

nie tylko gminy Sanniki, ale rów
nież mieszkańców województwa. 
Gmina wykazuje dobre chęci i chce 
o niego ciągle się troszczyć. Na po
czątku bieżącego roku zorganizo
wała ona konkurs na koncepcję 
zagospodarowania pałacu-i okalają
cego go parku. Zgłosiło się aż 8 
firm. Mogłoby to być dowodem na 
zrozumienie globalnego aspektu ro
li, jaką spełniać może sannicki 
Ośrodek. Tylko 3 firmy jednak z 
tych ośmiu złożyły swoje prace.

Scenariusz przebiegu konkursu 
mógłby wypaść jeszcze gorzej. Nale
żałoby więc pochwalić uczestników 
za zaangażowanie i stwierdzić, że to 
dzięki nim program realizacji zało
żeń, jakie postawiła sobie gmina 
Sanniki w związku z pałacem może 
zostać urzeczywistniony. Komisja 
oceniająca prace, składająca się z fa
chowców z Warszawy, Kutna i Pło
cka wprawdzie nie przyjęła ich z ap
lauzem, ale wyraziła uznanie dla 
wysiłku i rzetelności realizatorów. 
Nie przyznała I miejsca i całkowicie 
odrzuciła propozycję płockiej firmy, 
ale przyjęła jako względnie nadające 
się do wcielenia w życie 2 prace 
warszawskie. Ogólnie oceniono, że 
te ostatnie mogłyby być materiałem 
wstępnym do dalszych ustaleń. Do
ceniając włożony wysiłek “konkur- 
sowiczów” komisja przyznała jed
nak dla nich finansowe wynagrodze
nia. Za pracę płocką otrzymano 2 tys. 
złotych, za jedną i drugą pracę war
szawską - po 4 tys. złotych.

W roku dwutysięcznym, jeżeli 
ziszczą się założenia i plany, pałac 
w Sannikach miałby nie tylko repre
zentatywną salę koncertową, ale też 
sale konferencyjne, salę baletową, 
kawiarnię, restaurację, hotel, salę 
gimnastyczną, amfiteatr, a nie wy
kluczone też, że korty i inne “sno
bistyczne” bajery. Byłby nie tylko 
miejscem cyklicznych,
“doraźnych” koncertów, ale też 
(niewykluczone) “sezonową” sie
dzibą mistrzów i uczniów szope
nowskich, oazą Sztuki przez wiel
kie S. Między innymi dlatego ko
misja konkursowa oceniała prace 
wnikliwie i szczegółowo. Zwróciła 
uwagę na uwzględnienie w planach 
projektów XIX - wiecznego charakte
ru obiektu, wyeksponowanie w nich 
szczególnie piękna budynku pałaco
wego na tle romantycznego (w sen
sie epoki) charakteru otaczającego 
go parku.

W tym miejscu najwyższy czas, 
aby zapytać o realne podłoże pla
nów i zamierzeń - o bazę lub możli
wości finansowe realizacji. Pytamy 
o to wójta gminy Sanniki Grzego
rza Geislera:

- Na pierwsze wydatki w związku 
z pałacem  stopniowo juz gromadzę 
pieniądze - zbieram je  od sponso
rów. W tej chwili mam 20 min (sta
rych) złotych, w przeciągu 3 miesię
cy myślę, że uzbieram następne 80 
milionów. Potem trzeba będzie p o 
zyskać dla sprawy duże korporacje i 
fundacje. Zamierzam pozyskać je

metodą organizowania poważnych 
spotkań promocyjnych. Pom agać 
nam w tym będzie Towarzystwo Na 
Rzecz Rozwoju Ziemi Sannickiej. 
Żeby jednak prosić o pieniądze trze
ba będzie przede wszystkim przed
stawić projekt techniczny. Będziemy 
prawdopodobnie działać pewnymi 
etapami - najpierw odbędzie się re
nowacja pałacu, odnowienie ogro

dzenia wokół parku, potem budowa 
innych budynków na terenie ob ie
ktu, m.in. hotelu.

Jeżeli sponsorzy pojawiać się bę
dą w Sannikach jak grzyby pojawia
ją  się po deszczu, Rok Chopinowski 
stanie się może rokiem kulturalne
go, a przede wszystkim pianisty
cznego triumfu Ziemi Płockiej.

Agnieszka Kaniew ska

Kronika obyczajów
Kieby nos tu było/ tokich chło

pców siedem / Toby my rozbili/ za- 
mecek nie jeden/ Zamecek rozbili/ 
piniążki zabrali/ toby my się wtedy/ 
chłopcy nazywali.

Tak pięknie śpiewali kolędujący 
w Płocku młodzi górale z Łopusznej. 
Ich duchowy opiekun ks. prof. Józef 
Tischner zauroczony .naszym mia
stem zapewnił: jakby tu u was pioru
ny biły, to u nas macie schronisko.

Dziękujemy.

Karnawał przebiega bez emocji, 
ba, większość Płocczan w ogóle go 
nie dostrzega. Nawet ci, którzy bły
szczeli w życiu towarzyskiem prze
stali bywać, zajęci lepieniem codzien
nego życia. O balach karnawałowych 
nie słychać, o syhuestrowych przesta
ło się mówić. Na ogół panie prezento
wały kreacje czarne z elementami 
srebra i złota. Panowie - bardzo spo
kojni. Nikt się nie upił, nikt nie leżał

Za miesięcznikiem  " Elle" podaję 
co wypada, co się nosi w tym sezo
nie, oczywiście w obyczajach.

Należy więc: chodzić do pubu, 
brać śluby, zapraszać gości na uro
dziny do restauracji, lub umawiać 
się na herbatę. Dobrze widziane jest 
posiadanie dzieci. Obowiązuje ko
biecość dla kobiet. Męskość - należy 
pozostawić panom.

Wpadanie bez zapowiedzi na ka
wę to efekt złego gustu, tak samo jak 
business woman i wojujące fem ini
stki. Uzoaga! Niemodne są zuszelkie 
zdrady (także małżeńskie).

Piętnując naganne obyczaje nie
których placówek usługowo-handlo
wych, zapominamy o wyróżniają
cych się. Spieszę więc donieść, że na 
Podolszycach-Południe odkryłam  
przypadkiem maleńki sklepik z odzie

zdecydozuanych ma zawsze dobrą 
radę jak rasowa stylistka. Jeśli cze
goś aktualnie w sklepiku nie ma, zo
stanie przywiezione niezwłocznie z 
Łodzi lub Warszawy.

Płocki biznesmen Wojciech Het- 
kowski rewelacyjnie przeszedł przez 
eliminacje do teleturnieju "Jeden z 
dziesięciu". Niestety, już na wizji 
potknął się na swoim imienniku św. 
Wojciechu.

A swoją drogą, czy państwo wie
dzą, kto był pierwszym biskupem?

Joanna

Konwent w Szczutowie
Organizowany raz w miesiącu konwent wójtów i burmistrzów tym ra

zem zawędrował do Szczutowa. Mimo początku roku odnotować należy 
wyjątkowo dużą frekwencję. Konwent odbywał się w atmosferze pragmaty
zmu a nie polityki. Głównym tematem był sposób finansowania inwestycji 
gminnych. W konwencie udział wzięła Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa 
i Wsi, która w sposób przystępny omówiła sposób składania wniosku, co 
pozwoliło bardziej zobrazować na co zostały wydane pieniądze w roku 
ubiegłym, na co w tym roku, jakie są szanse, oraz pokazać, na którym 
miejscu jest województwo płockie w zakresie pozyskiwania z tej agencji 
pieniędzy. Odbywa się to w trzech pionach: wodociągowanie, telekomuni
kacja i ochrona naturalnego środowiska.

Przedstawiciel Sejmiku zdał relację z podziału środków z budżetu pań
stwa, gdzie zasady tego podziału wspólnie z Wojewódzkim Związkiem 
Melioracji i Spółek Wodnych zostały opracowane. W ubiegłym roku po
dzielono 35 mld starych złotych, jako dotację do zadań gminnych w zakre
sie wodociągowania i kanalizacji wsi. W tym roku przewiduje się, że dota
cja ta zostanie zwiększona do 50 mld starych złotych.

Na potrzeby związane z wodociągowaniem gminy wydały w roku ubie
głym 180 mld złotych. W bardzo wielu gminach wodociągowanie i kanali
zacja są już na ukończeniu.

Podczas konwentu, po raz pierwszy chyba nie było żadnej dyskusji 
typowo politycznej. Wymiana zdań była na temat sposobu pozyskiwania 
środków oraz prowadzenia gospodarki komunalnej w gminach i miastach.

Kolejny, lutowy konwent zaplanowano w Nowym Duninowie.
dap.

Ksiądz prof. Józef Tischner w otoczeniu płockiej bohemy. Z prawej M a
rek Sobociński rzeźbiarz, płocczanin mieszkający iv Norwegii.

fot. M arek Grala

z nosem w sałatce. Cała nadzieja w 
przyszłych maturzystach. Jak znieść 
niesie tradycyjne studiówki odbędą 
się w sobotę przed feriami. Dziew
czyny mogą przebierać w partne
rach. Na drzwiach jednego z liceów  
pojawiło się ogłoszenie '- kulturalni 
chłopcy przyjmą zaproszenie 
studniówkę.

na

-żą, w całkiem dobrym stylu dla 
mam i córek, na studniówkę i imie
niny u sąsiadki. W ładnym wnę
trzu, interesująco prezentują się 
rzeczy dobrych firm  i w dodatku po 
umiarkowanych cenach. Co najważ
niejsze, właścicielka - pani Matylda 
- ma dobry gust. Ubieranie kobiet, 
to jak  twierdzi - je j pasja. Dla nie-

Prawicowe rządy 
w lewicowym mieście

dokończenie ze str. 1

Z daniem  prezydenta Kutna 
pan Kaczmarek stwarzał 
sytuację konfliktow ą na 

pl. Wolności, gdzie perswado
w ał kupcom, że jego stanow i
sko nie jest stanow iskiem  Za
rządu. Kaczmarkowi zarzuca
no jednocześnie, że naruszył 
prawo stojąc w sprzeczności z 
ustawą antykorupcyjną będąc 
jednocześnie radnym i człon
kiem Rady Nadzorczej w Od
lewni Żeliwa.

Krzysztofowi Dębskiemu 
Prezydent Kutna również zarzu
cił niekompetencję, reprezen
towanie interesów koalicji, co 
uniemożliwiało współpracę, a 
także bierną postawę obserwato
ra na Zarządach.

Przedstawione wnioski do
tknęły zainteresowanych. Padły 
nawet obietnice spotkania się w 
Sądzie. Pan Kaczmarek stw ier
dził m.in., że traktuje ten w nio
sek jako zniesławienie, gdyż 
zawsze kierował się dobrem te
go miasta, nawet wówczas kie
dy wnioskował by ściągać kar
ne odsetki od firmy Sobiesław 
Zasada Centrum SA. Nie 
akceptuje jednak takiej formy 
przetargów, jakie się odbywają, 
zatrudniania po znajomości i 
dlatego nie może “dogadać" się 
z Prezydentem.

Jeszcze ostrzejszy w swej mo
wie obronnej był trzeci odwoła
ny członek Zarządu.

- Istnieje kryzys w organie wyko
nawczym, ale jest on głównie spo
wodowany osobą Krzysztofa Debi- 
cłza - stwierdza K. Dębski. - Pre
zydent nie toleruje innych 
poglądózo, jest ambitny, dzieli i zvy- 
zuołuje konflikty w Radzie.

Pan Dębski na koniec stwier
dził, że sytuacja je st n iebez
pieczna, gdyż od d łu ższego  
czasu  n iem ożliw e je s t p o ro 
zu m ien ie  w śród  rad nych . 
Trzeba p od jąć p róbę d og ad a
nia się  ponad p o d zia łam i, 
dla dobra tego m iasta.

Efekt bardzo ostrej dyskusji i 
rzucanych oskarżeń był taki, że 
członkami Zarządu powtórnie 
zostali (przy głosach 17 do 15) 
Jerzy Pawlak, Andrzej Ziemba,

Jacek Urbaniak - wszyscy z pra
wicy.

Prezydent doprowadził w 
konsekwencji do jednomyślności 
w Zarządzie, ale czy to wpłynie 
konstruktyw nie na prace tego 
organu? Na to pytanie uzyska
my odpow iedź po jak im ś cza
sie. Na razie zapew ne K. De- 
b ich  dręczy się m yśląc, czy 
uda się choć m inim alnie przy
ciszyć w zburzone em ocje 
w śród radnych, którzy na se
sjach nieom al obsesy jn ie gło
sują "so b ie  na z ło ść". Praw do
podobnie te w ątp liw ości po
d ziela ją  goście i zaproszeni 
obserw atorzy ostatn ich  Sesji 
Rady w K utnie; także pozo
stali m ieszkańcy: czy w ięc 
ostro ściera jące się obozy w 
Radzie m ogą w znieść się 
ponad podziały  i zacząć m y
śleć o trudnych spraw ach 
m ieszkańców  tego miasta, nie
koniecznie politycznie zorien
towanych?

lap.

‘INVEST - LEASING
Płock, ul. Bielska 57A 
tel/fax 62-08-37

s.c.

LEASING OPERACYJNY
-  środki transportu
- wszelkie maszyny i urządzenia
- sprzęt komputerowy

NAJTAŃSZA OFERTA !!!
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Potrójne szczęście
dokończenie ze str. 1

Lekarz z ośrodka 10 
Staroźrebach skierował mnie do 
szpitala na jakieś trzy tygodnie 
przed terminem, bo zaczęły mi od
chodzić wody. Tutaj inny doktor mi 
zrobił USG i nadal wszyscy oczeki
wali tylko dwójeczki. Trzecie tak się

schowało, że nie było go zuidać. Do
stałam kroplówkę. Pierwsza urodzi
ła się Marzenka, drugi Robert. My
ślałam, że to już wszystkie, a pan 
doktor mówi mi wtedy, że jest jesz
cze jedno. Ta mała maruda to Adaś. 
Najbardziej ucieszyłam się z uprag
nionej dziewczyni. M ęż też - opo
wiada pani Ptasińska.

Cała trójka urodziła się w kil
kuminutowych odstępach 18 
grudnia 1995 r. tuż przed "W ia
domościami". Poród odbierali dr 
Piotr Pędraszewski i położna 
M ieczysława Kowalska.

Cała rodzina leży w dużym 
pokoju na Oddziale Noworod
ków. Dzieciaczki wyglądają 
pięknie i słodko śpią z rączkami 
uniesionymi do góry, jak szczę
śliwe niemowlęta na całym świę
cie. Blondaski, jak ojciec. Naj
mniejsza i najbardziej podobna 
do mamy jest M arzenka, ważyła 
tylko 1350 gramów i najdłużej

była w inkubatorku. Potem 
Adaś - 1.800 gramów, ten, który 
nie spieszył się na świat. I naj
większy Robert - 2.200 - do tej 
pory rozmiarami wyróżnia się z 
całej trójki.

Patrzę na ułożone na łóżku 
rodzeństwo. W jednakowych

kaftanikach i rożkach trudno je 
odróżnić od siebie. Ale matka 
czyni to bez problemu. - Wcale 
nie chcę spać w przygotowanych dla 
nich łóżeczkach - mówi pani Da
nuta, a ja myślę, że to cecha 
charakterystyczna wszystkich 
noworodków. Co czeka w życiu 
te kruszyny? Jakie wiatry im za
wieją? Co im dane będzie prze
żyć? Jak ie  szczęście, jak i los, ja 
ki ból?

Na razie czują się bardzo do
brze, przybierają na wadze, mat
ka karmi p iersią całą trójkę. 
D zieci nie są już sztucznie do
karm iane, a ja  w ciąż zastana
w iam  się, skąd w tej szczupłej 
przecież kobiecie tyle siły? - 
R afałka karm iłam  do dw óch lat. 
Praw ie mi nie chorow ał - opo
w iada.

Ale mały Rafał też swoje 
przeżył. Matka urodziła go w 
domu, zanim zdążyło przyje

chać pogotowie. Wstała, obmyła, 
z nieodciętą pępowiną położyła 
na brzuchu i czekała na lekarza. 
Po chwili karetka zabrała oboje 
do szpitala. I z nią, i z dzieckiem 
wszystko było w porządku.

- Najbardziej kolejnych porodózu 
to boi się moja matka. Jak mnie od
wiedza, to mówi, że po nocach śnię 
się jej z tymi dziećmi. Jak my się 
pomieścimy, jak damy sobie radę. 
Obaw jest mnóstwo... - opowiada 
pacjentka.

Pani Ptasińska mieszka w do
mu swoich rodziców, mają z 
mężem oddzielne wejście. Dla
tego ich troski sa wspólne. Jej 
matka miała sześcioro dzieci, w 
tym jedne bliźniaki. - Żyje nas 
pięcioro. Oprócz mnie jeszcze trzy 
siostry i brat - dodaje pani Pta
sińska.

Matka z dziećmi opuści szpi
tal prawdopodobnie jeszcze 
przed końcem stycznia. Wtedy 
zaczną się prawdziwe, wielkie 
problemy. Jak w niedużej izbie 
pomieścić trzy łóżeczka, w co 
ubrać, skąd wziąć wózek? - Nig
dy nie korzystałam np. z pomocy 
gminy, ale u nas się nie przelewa - 
opowiada pani Ptasińska.

Będzie wdzięczna za każdą 
pomoc rzeczową i finansową. 
Wózek, ubranka, odżywki dla 
dzieci. Nie wątpimy, że znajdą 
sie płocczanie, którzy pomogą 
tej kobiecie, tak niespodziewanie 
obdarzonej przez los licznym 
potomstwem. Wszystkich prosi
my o kontakt z redakcją "TP". O 
wszystkich ofiarodawcach napi
szemy w gazecie.

M ilena Gurda
fot. Jan Waćkowski

PS. Narodziny trojaczków mogę 
być miernikiem opiekuńczej wydo
lności systemów politycznych. Gdy
by dzieci urodziły się jeszcze przed 
10 laty, wokół byłby szum, pomoc, 
dary, mieszkania. A "ojcem chrzest
nym" co najmniej jednego dziecię
cia zostałby pierwszy sekretarz wo
jewódzki. Teraz - mimo prorodzin
nej podobno polityki państwa - 
matka zostaje sama ze swoim wy- 
magajęcym i płaczęcym potrójnym 
szczęściem.

Czarne chmury nad “czternastką”
Szkoła Podstawowa Nr 14 w 

Płocku należy do nielicznych w 
tym mieście, które nie mają swo
jego patrona. Pod kierunkiem 33 
nauczycieli w 21 oddziałach na
ukę pobiera tu 543 uczniów.

Przez wiele lat placówka bo
rykała się z licznymi trudnościa
mi. Sypiący się ze ścian tynk, 
przeciekający dach w sali gi
mnastycznej, prowizoryczne 
boisko szkolne - nie napawały 
optymizmem zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli. Wyjątkowo 
trudna sytuacja finansowa 
oświaty sprawiała, że konieczne 
tu remonty były odkładane z ro
ku na rok.

Od czterech lat dyrektorem 
szkoły jest pani Grażyna Rutko
wska. To dzięki jej operatywno
ści zdobyła pieniądze, znalazła 
w miarę tanią firmę i przeprowa
dziła niezbędną modernizację 
budynku. Położono nowy tynk 
zewnętrzny, naprawiono dach, 
pomalowano ściany.

Nie sposób w tym miejscu nie 
wspomnieć o wyjątkowo aktyw
nej współpracy z Komitetem Ro
dzicielskim. To dzięki pomocy i 
zaangażowaniu rodziców wyko
nano wiele prac, a pieniądze za
oszczędzone w ten sposób prze
znaczono na zakup pomocy na
ukowych. Niebagatelną pomoc 
okazały również zakłady pracy: 
PERN i Petrochemia Płock. 
Szkoła robi wszystko, aby zdo
być środki finansowe. Te, prze
kazywane do tej pory z kurato
rium, na wiele nie starczały. Mię
dzy innymi wynajmowane są na

różne cele i imprezy pomiesz
czenia dydaktyczne oraz sala gi
mnastyczna.

- W ten sposób w ubiegłym roku 
udało nam się zarobić 75 milionów 
(starych) złotych - mówi dyr. Gra
żyna Rutkowska. - Pieniędze te 
przeznaczyliśmy na zakup nowego 
sprzętu sportowego i pomocy na
ukowych.

Szkoła pochwalić się może 
wieloma osiągnięciami. Stosun
kowo wysoki odsetek uczniów 
pomyślnie zdaje egzaminy do 
szkół średnich. Uczniowie klas 
siódmych i ósmych z powodze
niem brali udział w licznych 
konkursach przedmiotowych z 
chemii, biologii, geografii i histo
rii.

W "czternastce" działa Szkol
ny Klub Sportowy "Kom etka". 
Młodzi zawodnicy mają znaczą
ce sukcesy w koszykówce, siat
kówce, piłce ręcznej i lekkoatle
tyce. Brali udział w mistrzo
stwach Polski w badmintonie. 
Zajmowali czołowe miejsca w 
rajdach i biegach przełajowych.

W ramach lekcji biologii, już 
drugi rok prowadzona jest inno
wacja ekologiczna. Dotyczy to 
klas 4 - 8, w których program 
poszerzono o zagadnienia 
ochrony środowiska. Również 
na tym polu "czternastka" ma 
czym się pochwalić.

Blisko dwa lata temu, zgod
nie z decyzją uczniów, rodziców 
i nauczycieli, podjęto starania, 
by patronem szkoły został Wła
dysław Szefer - jeden z pionie
rów ekologii w Polsce, założyciel

Ligi Ochrony Przyrody, kutnia- 
nin. Uroczystość nadania imie
nia zaplanowano na kwiecień te
go roku.

4 stycznia br. "czternastka" 
otrzymała pismo z Urzędu Mia
sta nakazujące wstrzymanie 
działań w tej sprawie, w związ
ku z konstruowaniem strategicz
nego planu rozwoju oświaty dla 
Płocka. Na' szkołę padł blady 
strach. Nauczyciele nie kryją 
swych obaw dotyczących ewen
tualnej jej likwidacji.

- Nie planuje się w tym roku li
kwidacji żadnej szkoły na terenie 
miasta - powiedziała nam D oro
ta K ow alkow ska, naczelnik 
W ydziału Oświaty Urzędu 
Miasta. - O pracow anie strateg i
cznego planu rozwoju ośw iaty  
ma na celu jak  najbardziej racjo
nalne w ykorzystanie bazy ośw ia
towej na terenie Płocka. N ato
m iast decyzje dotyczęce likw ido
w ania szkół w ym agaję długich i 
żm udnych dyskusji.

Jak się ma opracowanie pla
nów rozwoju oświaty do decyzji 
wstrzymującej podjęte już dzia
łania odnośnie nadania imienia 
szkole, doprawdy trudno zrozu
mieć. W każdej ponoć plotce jest 
ziarnko prawdy. Pesymiści 
twierdzą, że lepiej likwidować 
bezimienną placówkę niż taką, 
która dopiero co przyjęła patro
na. Czy obawy rodziców o miej
sce nauki ich dzieci, a nauczycie
li o miejsce pracy potwierdzą się 
- pokaże czas. .

Dariusz Pawlikowski

Siedem łóżek 
- siedem
spełnionych życzeń

Naciskam dzwonek. Czuję się 
trochę "wtajem niczona". Danu
sia Zarzycka otwiera uśmiech
nięta i zaprasza do środka.

Wszędzie biel kontrastująca 
przyjemnie z delikatnym wrzo
sem. Przyćmione, ciepłe światło. 
Muzyka. Ponieważ już słysza
łam o inteligentnych urządze
niach, które odchudzają i 
usprawniają bez wysiłku czło
wieka, z niedowierzaniem i cie
kawością przyglądam się sied
miu łóżkom na pozór podo
bnym jedno do drugiego. 
Przebieram się w dresy.

Waga. Jeśli wykupię karnet na 
10 seansów, będę mogła syste
matycznie obserwować ubytek 
kilogramów.

Pierwsze łóżko. Jak kołyska. 
Może tylko "buja" szybciej. Sty
mulacja obiegu krwi, zwiększenie 
filtracji nerkowej, co prowadzi do 
usunięcia nadmiaru wody i kwa
sów. 8 minut. W połowie cyklu 
sygnał dźwiękowy dla orientacji.

Drugie łóżko. Leżenie na 
brzuchu, nogi same wykonują 
nożyce pionowe (!). Wzmocnie
nie mięśni grzbietu, poprawie
nie sylwetki.

Trzecie łóżko. Dolna jego 
część dźwiga nasze nogi do gó
ry. Gdy opuszcza się, napinamy 
mięśnie brzucha. Bez przeciążeń 
poprawiamy ich sprawność.

Czwarte łóżko. Dostaje się na 
nim "po tyłku". Dosłownie. Li
kwidacja nadmiaru tłuszczu na 
biodrach i pośladkach.

Piąte łóżko. Prawdziwy ta
niec. Biodro w prawo, biodro w

lewo. Schodzi się z niego z "talią 
osy".

Szóste łóżko. Napięte mięśnie 
pleców i karku - rozluźniają się.

Siódme łóżko. "Żelazne buci
ki" same chodzą w powietrzu.

Pani Danusia co chwilę pod
chodzi, pyta o samopoczucie. 
Gabinet "Bioforma" to jej marze
nie od chwili, gdy ujrzała te urzą
dzenia w Szwecji. Właściwie mo
głabym już się przebrać, ale jesz
cze niespodzianka: fotel masujący. 
Wszystkie kluczowe punkty TSU- 
BO na plecach zostaną uciśnięte. 
Pobudzi to krążenie krwi. Plecy 
wyprostują się i rozluźnią.

Nie jestem zmęczona, ale 
wszystkie moje mięśnie zostały 
zmuszone do pracy, czuję to. 
Nie jest to gim nastyka dla leni
wych, ale raczej dla tych, któ
rzy są w yczerpani, bardzo 
zm ęczeni, chorują na reum a
tyzm i ostoporozę, mają nad
wagę. O czyw iście, nie tylko. 
Kilka pań w mojej obecności 
korzystało z łóżek dla przyje
mności i relaksu po pracy w biu
rze. Ba, przystojny mężczyzna 
schodzący z wagi oznajmia z 
tryumfem: 3,5 kg przez tydzień!

I o to chodzi.
G.J.

P.S. To nie fragm ent bajki dla 
"puszystych" i zmęczonych, ale na
pisana w wielkim skrócie relacja z jed
nego ",seansu" w gabinecie "Biofor- 
ma”, który usytuowany jest w "No- 
watorze" przy ul. Dworcowej 2, tel. 
64-79-01. Zapraszamy.

SA-57
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“Niech prawo zawsze prawo znaczy”

Temida 
w refektarzu
11 s ty c zn ia  D ie ce z ja ln y  D u szp a s te rz  P raw n ików , ks. p rof. W o j
c ie c h  G ó ra ls k i z a p ro s ił p ło c k ic h  ju ry s tó w  na sp o tk a n ie  op ła tko - 
w o -n o w o ro czn e  do  S e m in a r iu m  D u cho w n eg o . B y ł s k ro m n y  po 
c zę s tu ne k , m ądre  s ło w o  b is k u p a  R o m an a  M a rc in k o w sk ie g o , 
k o lę d y  i rozm ow y, rozm ow y.

Najpierw gospodarz spotkania, 
wybitny specjalista prawa kanoni
cznego, ks. Góralski powitał wszy
stkich zebranych. - Cieszę się, że 
mogła tu nastąpić taka integracja 
kanonistow i prawników świeckich, 
że możemy - w cieniu Chrystusowej 
stajenki - wymieniać poglądy, być  
razem - powiedział.

Potem było Słowo Boże czyli 
fragment Mateuszowej Ewangelii 
o narodzeniu Pańskim. I rozważa
nia ks. biskupa, który w jasnych 
słowach przedstawił obraz czło
wieka wobec boskości. - Nic nie 
można pow iedzieć o człowieku bez 
Chrystusa. Jezus nie narodził się 
poza czasem. Przyszedł na świat w 
konkretnej przestrzeni, w konkretnej 
sytuacji. Ówcześni ludzie mieli pro
blemy podobne do naszych. Ktoś 
szukał mieszkania, Załatwiał intere
sy, bawił się. I w tym, zwyczajnym, 
wydawałoby się kontekście rodzi się 
Bóg, wychodzi ku nam, ku człowie
kowi. W osobie Chrystusa objawia  
się Bóg i objawia człowiek - mówił 
biskup. Odwoływał się w swych 
rozważaniach do literatury. Przywo
ływał Romana Brandstaettera, Fio
dora Dostojewskiego, Juliana Tuwi
ma i amerykańskiego astronautę Ir- 
vinga (ze statku Apollo 15).

“Niech prawo zawsze prawo 
znaczy, a sprawiedliwość - spra
wiedliwość ” . Ten fragment poezji

Tuwima posłużył autorowi rozwa
żań do przypomnienia wagi prawa 
w życiu współczesnego świata. I 
odpowiedzialności, jaką niesie za 
sobą praca w służbie sprawiedliwo
ści. - Gdy rodziła się “Solidarność 
przywoływaliśmy te słowa, u progu 
dem okracji - w 1989 r. przywoływa
liśmy te słowa. A i obecnie nic nie 
straciły na aktualności - mówił bi
skup.

Następnie wszyscy łamali się op
łatkiem. Za spotkanie podziękował - 
w imieniu środowiska prawniczego 
prezes Sądu Wojewódzkiego, Wła
dysław Urbański. Zwrócił uwagę na 
to, jak cenne są dla obu stron: pra
wników powszechnych i kanoni- 
stów takie wspólne dyskusje.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 
20 prawników. Zauważyliśmy pań
stwa Urbańskich (on - prezes SW, 
ona - radca prawny), państwa Kraś
nickich z nestorem rodu (radczyni i 
sędzia Sądu Apelacyjnego), pań
stwa Krysiuków (radca prawny i 
notariuszka), państwa Żółtowskich 
(radczyni i dziennikarz). Solo wy
stąpili m.in. Barbara Kamińska 
(sędzia Sądu Rodzinnego), Gustaw 
Szulc (wiceprezes SW i przewodni
czący Wydziału Cywilnego), Zbig
niew Tłuchowski - adwokat, Jerzy 
Keyna, dziekan płocko-ciechano- 
wskiej adwokatury.
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Rok pełen nadziei
Z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej SdRP Michałem 
riusz Pawlikowski.

- Jaki wpływ na funkcjonowanie 
organizacji wywarła tzw. sprawa Ole
ksego?

- Organizacja funkcjonuje normal
nie. Oczywiście, dla wielu jej członków 
jest to szok. Sporo utożsamia to z koń
cem kadencji poprzedniego prezydenta. 
Kwestia samego zejścia z tej funkcji i 
komplikacji z tym związanych ma pew
ne reperkusje. Skala oskarżeń jest dla 
nas szokująca. Stąd uważamy, że w 
tej sprawie musi być umożliwione wy
jaśnienie wszystkich wątków funkcjo
nowania organów państwa i rzeczy
wistych wartości zarzutów w stosunku 
do premiera Oleksego. Jesteśmy w tra
kcie przygotowania do Konwencji Krajo
wej, która ma się odbyć 27 stycznia. W 
Radzie Wojewódzkiej wybierzemy 
dwóch naszych delegatów na konwe
ncję, poza przedstawicielami, którzy 
statutowo w niej uczestniczą. Oczywi
ście dla nas jest to sprawa szczególnie 
bolesna, ponieważ premier Oleksy jest 
jednym z wiceprzewodniczących Rady 
Naczelnej SdRP.

- Co będzie w sytuacji kiedy za
rzuty potwierdzą się?

- Jeżeli potwierdziłyby się zarzuty, w 
co oczywiście dzisiaj trudno mi w jaki
kolwiek sposób uwierzyć, ale od tego są 
suwerenne sądy i komisja sejmowa, 
która oceni prawidłowość funkcjonowa
nia organów państwa, to konsekwencje 
powinny spotkać premiera, takie jak 
każdego obywatela, który dopuścił się 
zdrady ojczyzny.

- Mówi się, że płocka SdRP jest

organizacją weteranów, że nie od
mładzacie szeregów.

- Płocka organizacja ma swoją spe
cyfikę. Ja nie przyjmuję takich pomy
słów na to, że ktoś może coś odmła
dzać. Bardzo bym chciał, aby do organi
zacji przyszło wielu młodych ludzi, by ona 
miała przekrój pokoleniowy, aby znaleźli 
się w niej ludzie doświadczeni, ale też ucz
niowie szkół średnich, wyższych, ludzie 
pracujący na różnych stanowiskach, w bi
znesie i jako pracownicy najemni.

To są takie historie życzeniowe. Par
tia składa się z ludzi, którzy chcieliby do 
niej wstąpić. Muszę powiedzieć, że w 
ostatnim czasie, zwłaszcza w czasie 
kampanii prezydenckiej udało nam się 
pozyskać bardzo wielu młodych ludzi, 
od maklerów giełdowych po studentów 
wyższych uczelni. Działa również Fra
kcja Młodych Socjaldemokratów, która 
włączyła się czynnie w kampanię wybor
czą, bardzo nam pomagała.

Płocka organizacja mimo swoistej 
specyfiki, przez nabór nowych człon
ków, zwłaszcza młodego pokolenia bę
dzie zmieniać swoje przyzwyczajenia i 
mam nadzieję, że w pewnej perspekty
wie czasowej będzie to organizacja, ja
ką wszyscy chcielibyśmy widzieć.

M. Kaczmarek

- Czy konflikty koalicyjne przeno
szone są  na grunt wojewódzki?

- Do tej pory my mieliśmy dopiero 
jedno spotkanie z naszym koalicjantem. 
Było to spotkanie po pięciu przedstawi
cieli RW SdRP i ZW PSL. Dokonaliśmy 
przeglądu tego, co koalicja w wojewó
dztwie zrobiła, i jak my to oceniamy. 
Ubolewaliśmy nad tym, że wcześniej

Kaczmarkiem rozmawia Da

nie udało nam się spotkać mimo, że ta
kie propozycje z naszej strony składane 
były wielokrotnie. Mieliśmy również oka
zję spotkać się z wojewodą i wicewoje
wodą. Wyłoniliśmy zespół, który ma 
sformułować zasady porozumienia ko
alicyjnego w województwie a jedno
cześnie uważam, że raz w miesiącu 
powinno dochodzić do spotkań parla
mentarzystów województwa płockie
go, niezależnie od opcji i szefów partii 
politycznych, których ci posłowie są 
reprezentantami. To spotkanie powin
no się odbywać u wojewody, abyśmy 
mieli transmisję informacji: co się 
dzieje w parlamencie, w kraju i w wo
jewództwie, jak możemy wpływać na 
zmianę rzeczywistości wojewódzkiej 
wykorzystując, co by nie powiedzieć, 
jedną z liczebniejszych reprezentacji 
parlamentarnych.

- Czy brana jest pod uwagę zmiana 
na stanowisku wojewody płockiego?

- Wojewoda, zgodnie z umową ko
alicyjną w tym województwie jest obsa
dzany przez ugrupowanie, które wygra
ło wybory parlamentarne. Stoimy na 
gruncie wypełniania tej umowy. Woje
wodą płockim jest członek PSL, z tym, 
że sprawa oceny jego pracy powinna

być przedmiotem jednego z naszych 
najbliższych koalicyjnych spotkań. Jest 
kilka spraw, które wymagają wyjaśnie
nia do końca, chociażby sprawa Fundu
szu Ochrony Środowiska.

- Z jakimi nadziejami Rada Woje
wódzka SdRP wchodzi w nowy rok?

- W ten rok weszliśmy w sytuacji 
bardzo trudnej. Po oskarżeniu wice
przewodniczącego Oleksego. Ale może 
na zasadzie pierwsze koty za płoty, my 
liczymy i potwierdza to codzienna rze
czywistość, że rozpoczyna się normalna 
prezydentura Rzeczypospolitej Polskiej. 
Aleksander Kwaśniewski w swoim dzia
łaniu doprowadzi do pełnej stabilizacji, 
do właściwego reprezentowania intere
sów Polski na zewnątrz i do normalne
go funkcjonowania ustawodawczego 
Sejmu. Nie będzie blokowania sensow
nych ustaw. Podjęte zostaną bardzo 
trudne reformy: ubezpieczeń społecz
nych, służby zdrowia i inne. Tempo ich 
wprowadzania musi być dostosowane 
do aktualnych możliwości finansowych 
społeczeństwa.

- Kiedy prezydent Kwaśniewski 
odwiedzi Płock?

- Było takie przyrzeczenie, że pan 
prezydent odwiedzi trzy województwa, 
w których uzyskał największą liczbę gło
sów. Prowadzimy negocjacje, kiedy ta 
wizyta mogłaby nastąpić. Spodziewamy 
się, że przełom stycznia i lutego będzie 
tym okresem, w którym prezydent za
szczyci nas swoją obecnością.

- Dziękuję za rozmowę.
fot. J. Waćkowski

Co tam panie w polityce
- Proszę księdza, dlaczego konkor

dat jest taki ważny? Ktoś powie, że tyle Nie będzie państwa w państwie
Rozmowa z ks. prof. Wojciechem Góralskim (KUL. ATK), wybitnym specjalistą prawa kanoni
cznego, jednym z negocjatorów umowy konkordatowej między Polską a Stolicą Apostolską.

lat nie było umowy, a Kościoł w pań
stwie polskim dawał sobie radę.

- Konkordat jest ważnym dokumen
tem, bo jest to umowa międzynarodo
wa, a więc regulacja wysoko postawio
na w hierarchii źródeł prawa w pań
stwie. Jej ranga jest wyższa niż ustawa i 
w związku z tym wszelkie ustawy, z wy
jątkiem ustawy zasadniczej czyli konsty
tucji - jako akty niższej rangi - muszą 
być wydawane z troską o zgodność z 
literą i duchem konkordatu.

Umowa taka bardzo ogranicza istnie
nie napięć na linii państwo-kościóf, umożli
wia rozstrzyganie ewentualnych konfli
któw itp. W tej chwili ciągle obowiązuje 
ustawa z 17 maja 1989 r. regulująca sto
sunki państwo - Kościół. Nie jest to ustawa 
zła, ale jest to tylko ustawa.

- Komu więc konkordat jest bardziej 
potrzebny: Kościołowi czy państwu?

- Konkordat jest instrumentem pra
wnym, który jest niekiedy niezbędny, 
niekiedy przydatny, a niekiedy wręcz 
niepotrzebny. To zależy od sytuacji w 
danym kraju. Jeśli w ciągu jakiegoś cza
su nie ma tam konfliktów na linii Ko- 
ściół-państwo można obejść się bez 
konkordatu. Tak np. jest w USA. Nato
miast polskie doświadczenia wskazują, 
że w Polsce taka regulacja jest pożąda
na. Konkordat potrzebny jest obu stro
nom. Kościół zyskuje pewne gwarancje 
ze strony państwa i państwo zyskuje 
gwarancje że strony Kościoła.

- Jakie to są  gwarancje?
- Na przykład taka, że Kościół zobo

wiązuje się do respektowania porządku 
prawnego państwa polskiego. Co ozna
cza, innymi słowy, że nie będzie “pań
stwa w państwie”. W konkordacie nie 
ma dosłownego zapisu o takim brzmie
niu, ale zobowiązanie takie wynika z 
wielu innych postanowień konkordato
wych. Kościół w Polsce będzie działał w 
oparciu o polskie ustawy. Jeżeli np. ka
tolicy powołają stowarzyszenie z pra
wem prowadzenia działalności gospo
darczej, to tę działalność muszą prowa
dzić zgodnie z literą prawa polskiego. A 
sama organizacja podlega polskiemu 
prawu o stowarzyszeniach.

- A  odwrotnie, jakie gwarancje da
je państwo kościołow i?

- Państwo gwarantuje swobodne i 
publiczne wykonywanie misji religijnej 
Kościoła w trzech wymiarach: naucza
nia, uświęcania, pasterzowania. W kon
kordacie uznaje się osobowość prawną

Kościoła katolickiego (Art.4). To dotyczy 
wyłącznie pełnienia przez Kościół misji 
duszpasterskiej. Natomiast nie ma w 
konkordacie ani jednego słowa o przy
wilejach Kościoła. Nie ma żadnego za
pisu, który można by interpretować jako 
formę przywileju. To są tylko prawa, któ
re przynależą Kościołowi katolickiemu z 
natury jego posłannictwa. W zasadzie 
konkordat dotyczy spraw już uregulowa
nych wspomnianą ustawą, choć w kilku 
punktach buduje nową rzeczywistość.

- Czy mógłby ksiądz przykładowo 
wymienić kilka państw, które mają

Ks. prof. Góralski przygotowuje 
obecnie publikację pod roboczym ty
tułem "Droga do konkordatu". 
Można w niej będzie przeczytać m.in. 
i to, że słoioo konkordat po raz pier
wszy po ruojnie padło z ust Gomułki i 
Cyrankirmicza, którzy żegnali udają
cego się do Rzymu prymasa Wy- 
szyńskiego. Był 5 maja...1957 r.

uregulowane stosunki między pań
stwem a Kościołem za pomocą 
umów międzynarodowych?

- Z nowszych uregulowań mogę wy
mienić konkordat włoski, z Wybrzeżem 
Kości Słoniowej, z landem Nadrenia- 
Westfalia, umowę z Izraelem czy z Ba
warią. Obecnie konkordaty są przygoto
wywane w wielu państwach dawnego 
bloku komunistycznego.

- A  jakie zapisy konkordatowe uz
nałby ksiądz za najważniejsze z pun
ktu widzenia praktykującego katolika 
w Po lsce Anno 1996?

- Konkordat wprowadza w obszer

nym art. 10 nową formę zawarcia małżeń
stwa. Jest to małżeństwo kanoniczne, mał
żeństwo kościelne, które może - pod trze
ma warunkami - uzyskać skutki cywilne.

-Jak ie  są  to warunki?
- Po pierwsze: strony mają zdolność 

do zawarcia małżeństwa wynikającą z 
prawa państwowego, czyli nie zacho
dzą między nimi przeszkody przewi
dziane w ustawodawstwie polskim. Po 
drugie, strony chcą zaistnienia tych 
skutków cywilnoprawnych. Bo mogą 
przecież zawrzeć odrębne małżeństwo 
cywilne i kościelne. I trzeci warunek, że 
małżeństwo kościelne zostanie zareje
strowane w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w ciągu pięciu dni od jego zawarcia. 
Pod tymi warunkami małżeństwo kano
niczne zyska także skutki cywilne.

- Co jeszcze jest nowego w kon
kordacie?

- Art. 15 ustęp 3. Rzecz dotyczy Pa
pieskiej Akademii Teologicznej w Krako
wie. PAT dziedziczy tradycję najstarszej 
uczelni katolickiej w Polsce, założonej 
jeszcze w XIV w. - jako Wydział Teologi
czny - przez Królową Jadwigę. Otóż po 
wejściu w życie umowy konkordatowej, 
PAT będzie drugą, po KUL-u, dotowaną 
przez państwo uczelnią katolicką.

- Czy jest to tylko teologiczna 
uczelnia?

- Nie. Oprócz Wydziału Teologiczne
go ma jeszcze Wydziały: Filozoficzny i 
Historyczny.

- Proszę księdza, a co z kontrowersyj
ną nauką religii w szkole? Czy w konkor
dacie znalazł się stosowny zapis?

- Owszem, jest zapis o nauce religii 
w szkole w art.’ 12. Państwo organizuje 
nauczanie w szkołach podstawowych, 
ponadpodstawowych i w przedszko
lach. Te przedszkola to jeszcze jedno 
novum konkordatowe. Państwo organi
zuje jednak edukację religijną “zgodnie 
z  wolą zainteresowanych” - to trzeba 
zacytować dokładnie.

- Zgodnie z wolą zainteresowa
nych czyli, jak rozumiem, nie ma 
przymusu?

- Tak, decydują o tym rodzice - jeśli 
rzecz dotyczy dzieci i sama młodzież. Z 
konkordatowego zapisu wynika, jak wi
dać, poszanowanie dla zasady toleran

cji. Istotne jest również to, że państwo 
uznaje prawo rodziców do wychowania 
religijnego dzieci. Stąd właśnie ta religia 
w przedszkolach.

- Proszę przypomnieć, jaka była 
rola księdza w ustalaniu zapisów 
konkordatu?

- Byłem członkiem 6-osobowej dele
gacji Stolicy Apostolskiej, przewodniczył 
jej nuncjusz papieski, abp Józef Kowal
czyk, a w negocjacjach uczestniczyli 
m.in. biskupi Tadeusz Pieronek i Alojzy 
Orszulik.

- Konkordat podpisały obie dele
gacje ok. 30 m iesięcy temu. A le  cią
gle ten akt prawny nie wchodzi w ży
cie. Jaka powinna być dalsza proce
dura ratyfikacyjna?

- Sejm musi ustawą upoważnić pre
zydenta do dokonania ratyfikacji kon
kordatu.

- A  dotąd nie upoważnił?
- Droga do ratyfikacji konkordatu na- 

ncznie się wydłuża, co należy uznać za 
zjawisko bardzo negatywne i to zarów
no z punktu widzenia prawa międzyna
rodowego, jak i interesów państwa pol
skiego. Gdy chodzi o prawo między
narodowe to wystarczy przytoczyć

następujący zapis art. 18 Konwencji 
Wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 
1969 r. “Państwo jest zobowiązane po
wstrzymać się od działań, które udaremni
łyby przedmiot i cel umowy, jeśli podpisało 
umowę”. A co się tyczy interesów Polski, 
to ich zagrożenie należy dostrzegać naj
pierw w płaszczyźnie stosunków zewnę
trznych. Otóż istnieje obawa utraty przez 
państwo - u innych podmiotów prawa mię
dzynarodowego - pełnej wiarygodności ja
ko poważnego i odpowiedzialnego partne
ra umów dwustronnych. Obawa dotyka 
następnie płaszczyzny stosunków we
wnętrznych, brak bowiem całościowej i 
trwałej regulacji wzajemnych odniesień 
państwa i Kościoła katolickiego grozi cią
głymi napięciami społecznymi. A przecież 
nie leżą one chyba w interesie państwa.

- Konkordatu nie ratyfikowano za 
prezydenta Wałęsy, czy stanie się to 
możliwe za prezydentury Aleksandra 
Kwaśniewskiego?

- Trudno tu cokolwiek przewidzieć. 
Wszystko zależeć będzie od obiektywne
go patrzenia na tekst umowy, dobrej woli 
parlamentarzystów, a może i od ich... od
wagi. Nie sądzę jednak, by sprawa miała 
się przedłużać, Pewnym optymizmem na
pawają ostatnie deklaracje nowego mini
stra spraw zagranicznych Dariusza Rosa- 
tiego, który uznał sprawę za bardzo pilną.

- Dziękuję bardzo księdzu za roz
mowę.

Rozmawiała: M ilena Gurda
fot. z arch. ks. W. Góralskiego

mmmmmmmmmmmmmmmiiiimmmmmmmmmmmiimmmiiimmmmmmmmmmmmiiimm
Kalendarium oczekiwania na ratyfikację konkordatu

28 lipca 1993 - sześcioosobowe delegacje Państwa Polskiego i 
Stolicy Apostolskiej podpisują konkordat.
1 lipca 1994 - uchwała sejmowa kierująca konkordat do powo
łanej przez Wysoką Izbę Komisji Nadzwyczajnej. Komisja mia
ła dokonać oceny skutków wejścia w życie tego dokumentu w 
świetle obowiązujących ustaw i konstytucji istniejącej oraz no
wej - przewidywanej.
14 marca 1995 - komisja kończy pracę i stwierdza, że konkor
dat zgodny jest z ustawą zasadniczą.
29 marca i 21 czerwca 1995 - Sejm nie dopuszcza do wysłucha
nia gotowego sprawozdania komisji oraz debaty nad nim.
14 września 1995 - debata sejmowa, w wyniku której Sejm nie 
przyjmuje do wiadomości sprawozdania komisji i sprawa wra
ca do punktu zerowego.
10 października 1995 - rząd przekazuje stronie kościelnej uwagi, 
których uwzględnienie wymagałoby renegocjaq'i konkordatu.
3 listopada 1995 - Stolica Apostolska informuje m.in. Władysława 
Bartoszewskiego o tym, że nie widzi powodów do dalszej dys
kusji w przedmiocie przyjętych zapisów konkordatowych. 
Styczeń 1996 - nowy minister spraw zagranicznych Dariusz 
Rosati składa deklarację, z której wynika, że sprawa konkor
datu jest jedną z najpilniejszych obecnie spraw państwa.
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Ale kino!

Psi detektyw poszukuje 
świnki z klasą

notowanie 125 z dnia 20.01.1996
I II III
1 4 5 Kasia Kowalska New York State of mind
2 2 5 Bonnie Raitt 

& Bryan Adams Rock Steady
3 3 8 Varius Manx Zamigotał świat
4 9 7 Tina Turner Golden eye
5 6 4 Queen A winter's tale
6 2 13 Queen Heaven for everyone
7 10 2 Edyta Górniak 

i K. Antkowiak Pada śnieg
8 16 6 The Symbol Gold
9 17 12 Harlem Hedone

10 12 4 Farben Lehre Portrety
11 19 2 Izabela Trojanowska I stało się
12 N 1 Ace of Base Beautiful life
13 25 2 Maanam Twist
14 7 13 Def lepard When love & hate 

collide
15 5 10 Robert Chojnacki Budzikom śmierć
16 24 4 La Bouche I love to love
17 14 7 The Beatles Free as a bird
18 23 5 Robert Chojnacki Niecierpliwi
19 8 11 Maanam Po prostu bądź
20 11 15 Roxette You don't 

understand me
Nowości:

28 N 1 Backstreet Boys We've got it goin'on
30 N 1 Sherpas Hallelujah
35 N 1 Masterboy Land of dreaming
40 N 1 Robson & Jerome Belive

I - ten tydzień
II - ubiegły tydzień
III - ilość tygodni na liście
Listę Przebojów Radia Puls w każdą sobotę od 16.05 do 19.00

prezentują Darek Kryszak i Irek Wypych. Na listę można głosować 
na kartkach pocztowych (ul. Otolińska 25, 09-400 Płock) lub telefoni
cznie (64-19-83).

Cześć! Przykro mi, że przez 
dwa tygodnie nie było nas na ła
mach, ale grypa nie wybiera! 
Mam nadzieję, że od dziś wszy
stko będzie dobrze, tym bardziej, 
że państwo Jadwiga i Marek Ce
bulscy na ferie przygotowują no
we atrakcje. Będzie można np. 
uczesać się i wyglądać jak Jim 
Carrey w roli Ace Ventury, czyli 
niezrównanego poszukiwacza za
ginionych zwierząt. Poza tym mo
żecie ucałować sympatyczny ry
jek niezwykłej świnki i zobaczyć 
jak rewelacyjna Michelle Pfeiffer 
radzi sobie z amerykańską klasą 
pełną tzw. trudnej murzyńskiej i 
latynoskiej młodzieży.

Ale po kolei. W piątek, 26 sty
cznia będą aż dwie premiery. O 
17.15 "Ace Ventura: Zew natu
ry". Już od 16-tej chętni będą 
mogli - za okazaniem biletu - na
stroszyć przy pomocy fryzjera 
włosy i zażądać ptasiej fryzury 
psiego detektywa. Nowy film Ji
ma Carreya stanie się zapewne 
sukcesem kasowym. Występuje w 
nim znacznie więcej zwierząt, niż 
w części pierwszej. Rzecz rozgry
wa się w pięknych plenerach 
orientalnej i afrykańskiej przyro
dy. Spotykamy Ace w tybetańskiej 
świątyni, gdzie kontempluje nęka
ny wyrzutami sumienia z powodu 
śmierci pewnego szopa. Spokój 
ducha burzy mu niespodziewane i 
niezwykłe zlecenie... Największą 
atrakcją będzie zapewne sam 
główny bohater, który po filmach 
"Maska", "Głupi i głupszy", czy 
"Batman forever" urósł niemal do 
roli amerykańskiego komika 
wszechczasów. Dla naszych Czy
telników mamy, jak zwykłe, pięć 
wejściówek!

Druga premiera - o godz. 19- 
te; - to "M łodzi gniew ni". Mą
dry i porywający film o młodzie
ży nie tylko dla młodzieży. W ro
li głównej pedagoga i oficera US 
Army zarazem - Michelle Pfeif
fer, znana z filmów "W ilk" czy 
"Powrót Batmana".

Pewnego dnia w klasie jednej 
ze szkół, której uczniowie są po
chodzenia a froamery kańskiego 
bądź meksykańskiego, pojawia 
się nowa nauczycielka angiel
skiego LouAnne Johnson. W 
szczupłej i dziewczęco drobnej

LouAnne nie byłoby może nic 
nadzwyczajnego gdyby nie fakt, 
że oprócz studiów psychologicz

ka z klasą". Podczas dorocznego 
jarmarku Artur Hogett wygry
wa małą różową świnkę o imie

Sylwetka
D zis ia j na łam ach  n a s ze g o  p ism a  p rzed s taw iam y  tw ó rcę  p o ch o d zą ce g o  z  O s tro łę k i - W iesław a  
J a n u s z a  M ik u ls k ie g o . W  sw o im  d o ro b ku  tw ó rczym  ma ju ż  ponad  1000 pu b lik a c ji k ra jow ych  i 
z a g ra n ic zn y ch  w  ro zm a ity ch  p ism a ch  lite ra ck ich , k a to lic k ic h  - ty g od n ik a ch , m ie s ię c zn ik a ch , 
kw a rta ln ik ach . J e s t  on  ró w n ie ż  w spó łau to rem  w ie lu  a n to lo g ii poez ji o ra z  lau reatem  o g ó ln o p o l
s k ic h  k o n k u rsó w  lite ra c k ich .

nych i pedagogicznych ma ona 
stopień oficera US Army i spędzi
ła dziewięć lat w marines. Pier
wszy dzień w nowej roli nie wy
padł dla LouAnne zbyt zachęcają
co. Kobieta jest przerażona 
agresywnym zachowaniem i ig
norancją uczniów. Dowiaduje się, 
że jej poprzedniczka odeszła z po
wodu załamania nerwowego. De
cyduje się jednak zostać i za 
wszelką cenę zmienić stosunek 
klasy do siebie i nauki. Czy jej się 
to uda...?

Scenariusz do filmu autorstwa 
Ronalda Bassa (m.in."Rain Man") 
to adaptacja autobiograficznej 
książki dziennikarki, pisarki, pe
dagoga, psychologa i żołnierza w 
jednej osobie LouAnne Johnson.

I wreszcie trzeci nowy film  
w "Przedw iośniu" to urocza au
stralijska kom edia "B abę: świn

niu Babę. Na farmie Hoggeta Ba
bę zostaje przygarnięta przez ow
czarka - sukę o imieniu Fly, która 
pomimo ostrzeżeń ze strony swe
go parntera Rexa postanawia wy
chować świnkę razem ze swoimi 
szczeniętami. Jak potoczą się dal
sze losy świnki, która z czasem za
cznie pełnić rolę psa stróżującego i 
pasterskiego, koniecznie musicie 
zobaczyć! Od strony wizualnej 
"Babę" jest prawdziwym majster
sztykiem - trudno odróżnić pra
wdziwe zwierzęta od ich kompu
terowych odpowiedników. Na 
uwagę zasługuje przepiękna 
ścieżka dźwiękowa, w której wy
korzystano m.in. muzykę Geor- 
gesa Bizeta ("Carm en") czy Ed- 
varda Griega ("Peer Gynt").

Za tydzień rozstrzygnięcie świą
tecznego konkursu filmowego!

M ilena Gurda

Farben Lehre nie nasz?
(z cyklu “Tęsknota słońca”)

w Twoje małe małe 
dłonie wpada słońce 
słońca blask
cisza niczym chmury pierzchnie 
kiedy spojrzysz 
na mą twarz
z Twoich ślicznych ślicznych 
oczu miłość słońcem 
budzi dzień kwiaty 
w dłoniach Twych się złocą 
gdy je tulisz swoim tchem...

wstawiłem w swym domu okna 
żadnego deszczu już wiatr 
nie nawieje
potrójne szyby zupełnie nowe 
OKNA

z życia biorę garstkę słońca 
rzucam ją jak ziarna

z śmierci biorę garstkę ziemi 
czarną
z szczęścia biorę skrzydła 
duszy co niosą mnie 
w niebo
z nocy biorę garstkę 
wzruszeń którą sen 
rozsiewa...

(z cyklu “Słoneczny sen”)
oczyść moje wody 
zmącone przez grzech 
uspokój moje fale 
wzburzone szybką łodzią 
moich zmysłów 
oczyść nade mną drogę 
do nieba pogrążoną w mgle 
moich pożądań 
wpuść żyłami światła 
słońce Twojej łaski 
światła którym oplatasz 
mój dzień

12 stycznia w auli "Jagiellonki" Płocczanie znów mieli okazję 
zobaczyć i posłuchać naszego rodowitego, bo pochodzącego z Pło
cka zespołu Farben Lehre. Zespół jest najwspanialszą płocką kapelą, 
udało mu się zdobyć ogólnopolską sławę i wydać 2 płyty: "Farben 
Lehre" i "Insekty". Na wiosnę ukazać ma się następny krążek zaty
tułowany "Zdrada". Zespół powinien być naszą chlubą, tym bar
dziej, że tak rzadko się zdarza, aby m iasto Płock m ogło się znaleźć 
na ustach wszystkich Polaków. Farben Lehre w pewnym stopniu 
tego dokonał. Nie wiadom o tylko, co spraw ia, iż jest tak nielubia- 
ny przez niektórych, zarzuca mu się niechęć do przyznaw ania się 
do swych regionalnych korzeni i niechęć do pow racania z koncer
tami w rodzinne strony. N ienaw iść do zespołu powraca w pew
nych okresach ze zdw ojoną siłą. Tak było ubiegłorocznych przy
gotowań do koncertów podczas W ielkiej O rkiestry Świątecznej 
Pomocy. Okazało się, że rzekom o zespół nie ma ochoty na grę w 
Płocku, bo po pierwsze - woli grać w Krakowie, po drugie - tam 
więcej mu zapłacą. Jak wiadomo już w tej chwili - nie była to pra
wda.. Farben Lehre w tamtym roku nie zagrał, bo propozycja została 
do niego skierowana zbyt poźno, już po uzgodnieniach, jakie zapad
ły między nim a Krakowem. To są jednak dawne dzieje. Miejmy 
nadzieję, że coś w sprawie wzajemnych stosunków Płock - Farben 
Lehre zmieni się na lepsze. Tego trzeba życzyć przede wszystkim 
nam samym - płocczanom.

P. S. Koncert Farben Lehre udowodnił, że zespół jest w świetnej 
kondycji. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać jego najnowszej
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‘Chuda krowa to jeszcze nie sarenka3

polskim paszportemRuski z
W m inioną n ied zielę  aż 

dw ukrotnie w D om u K ultury 
śpiew ał i grał dla P łocka bard. 
k rako w skie j P iw n icy  pod B a
ranam i i pro fesor filo lo g ii 
s łow iańskie j na UJ Alosza 
Aw diejew. O statnio artysta 
swój dorobek pow iększył o 
rew elacyjną rolę radzieckiego 
gangstera Z ajcew a w "E kstra
d ycji".

Awdiejew śpiewa swoje piosenki 
w jidysz, po rosyjsku i po polsku. 
Wybiera, ocala i pieczołowicie 
chroni od zapomnienia folklor ru- 
sko-żydowsko-polski. Przez ponad 
godzinę snuje swoje knajackie opo
wieści, rodem z czarnomorskiej 
Odessy i starego, krakowskiego Ka
zimierza.

Oto kilka Awdiejewowskich do
wcipów (oczywiście - spisane - bę
dą tylką nędzną imitacją żywego 
słowa):

*  *  *

Po rewolucji w Odessie byt facet, 
słynny z tego, że odchudzał skutecz
nie wszystkie kobiety. Ale kiedy 
przychodziły do niego na kurację, 
mówił: Droga pani, ja  mogę spow o
dować, że pani schudnie, ale musi 
pani pamiętać, że chuda krowa to 
jeszcze nie sarenka.

*  *  *

Na cmentarzu grabarz zakopuje 
grób męża kobiety, która stoi obok i 
przygląda się pochówkowi. - Ile 
miał lat? - pyta grabarz. - 82 - od
powiada małżonka. - Nu, to sobie 
pożył. A pani ile ma lat? - indaguje 
dalej pracownik cmentarny. - 80 - 
pada odpowiedź. - To warto Wam, 
babciu, w racać do domu?

Konkurs jest jedną z wielu form 
współpracy Muzeum Mazowieckie
go ze szkołami - powiedział dyr. Ta
deusz Zaremba, witając uczniów i 
ich opiekunów. Wśród propozycji z 
jakimi Muzeum wystąpiło do szkół, 
największą popularnością cieszą się 
lekcje na ekspozycji, szczególnie 
dotyczące secesji. Przyjeżdża na nie 
młodzież z odległych ośrodków. Po
wodzenie mają również prelekcje w 
szkołach i artystyczne warsztaty 
młodzieży. Ale dzieci przede wszy
stkim lubią konkursy, szczególnie 
mający wieloletnią tradycję spraw
dzian wiedzy z antycznej Grecji.

Spichlerz upowszechnia i pielęg
nuje sztukę ludową. W ubiegłym ro
ku zaprezentował szkolne grupy 
przebierańców zapustnych i ich pro
gramy. Etnografowie zainicjowali 
również konkurs na najpiękniejszą 
Marzannę i gaik.

Trzecia edycja konkursu “Nasze

Po szczycie dachu chodzi młody 
mężczyzna z wyraźnym zamiarem 
popełnienia samobójstwa. W dole 
zbierają się ludzie i czekają na wi
dowisko. - No, niech on prędzej ska
cze, bo się spóźnię na autobus - ko
mentuje jedna pani.

*  *  *

Skacowany fa c e t  w stanie takim, 
w którym - wedle słów Awdiejewa - 
“nie sztuka zjeść, sztuka utrzymać” 
usiłuje wydoić krowę. Ciężko ci, co? 
- pyta miłosierne bydlę. - No, cięż
ko, ciężko - pada odpowiedź. - No to 
potrzymaj mi cycuszki, a  ja  będę 
podskakiwać...

*  *  *

Jeden Żyd pyta drugiego, jak  to 
jest, że w jeg o  rodzinie wszyscy tak 
świetnie stepują? - No, bo nas było 
15 dzieci, a mieliśmy tylko jeden  
nocnik - pada szczere wyznanie.

Boże Narodzenie” obejmowała trzy 
kategorie: szopki związane ze świę
tami, maski kolędnicze i mikołajo
we oraz prace malarskie. Konkurso
we jury miało trudny orzech do 
zgryzienia. Jak powiedział dr Tade
usz Baraniuk, komisarz konkursu i 
wystawy pokonkursowej, wszystkie 
prace odznaczały się wysokim po
ziomem. Wyłoniły dużą grupę dzie
ci utalentowanych plastycznie. 
Wszyscy uczestnicy konkursu i 
wszystkie biorące w nim udział 
szkoły zostali obdarowani cennymi 
nagrodami ufundowanymi przez 
Wydział Kultury i Sportu oraz Wy
dział Oświaty Urzędu Miasta Pło
cka. Nagrody dla laureatów wręczy
ła Ewa Śniegocka z Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta.

A oto autorzy najpiękniejszych 
szopek:

Pierwsze miejsce uzyskała szop
ka wykonana przez uczniów SP nr

Awdiejew doskonale potrafi na
wiązać kontakt z publicznością.

- Nie jestem emigrantem ekono
micznym. Do Polski przyjechałem 
w 1968 r, kiedy można tu było zro
bić wszystko, oprócz pieniędzy. 
Przyjechałem tu, bo mi się tu pod

obało. Jestem więc emigrantem, by 
tak rzecz, kulturowym - opowiadał 
o sobie. Nie ma w nim krzty taniego 
gwiazdorstwa, a raczej ma tę samą 
charyzmę, która wyniosła na ołtarze 
Włodzimierza Wysockiego czy, po 
części, Bułata Okudżawę. - To p ięk
ne, że Polacy wciąż chcą słuchać 
ruskich piosenek, choć już nie mu
szą - wyznał na koncercie.

Mnie ujęła szczególnie rzadka 
umiejętność autoironii. Rosyjski 
śpiewak bawi się tym, co robi, choć, 
jak sądzę, każdy koncert kosztuje 
go wiele wysiłku. W Płocku wystą
pił w garniturze koloru bordo, osob
liwej (atłasowej?) koszulce i nieco

4. Dwie równorzędne drugie nagro
dy przyznano Kołu Technicznemu i 
Politechnicznemu SPnr21 oraz sio
strom Joannie i Monice Kolczyń
skim, uczennicom SP nr 1. Dwie 
równorzędne trzecie nagrody uzy
skały Koła Plastyczne z SP nr 1 i 11.

W kategorii szopek bożonaro
dzeniowych przyznano nagrodę 
specjalną dla wykonawcy postaci z 
szopki - ucznia SP nr 21 - Rafała 
Lewandowskiego.

Najpiękniejsze maski kolędnicze 
wykonali: Anna Pięta - SP nr 4, Ja
kub Koszewski - SP nr 3 oraz Ale
ksandra Wyszatycka z SP nr 4 i Ma
rek Prusik z SP nr 12.

W kategorii prac malarskich in
spirowanych świętami Bożego Na
rodzenia przyznano następujące lo
katy: dwie równorzędne pierwsze 
nagrody dla Łukasza Kwasiborskie- 
go z SP nr 7 i Katarzyny Kłudczyń- 
skiej z SP nr 4, drugie miejsce 
otrzymał Krzysztof Kuczyński z SP 
nr 3, a równorzędne dwa trzecie 
miejsca Marcin Rudowski i Jacek 
Kosiński - SP nr 3.

Organizatorzy komplementowali 
również nauczycieli, dzięki którym 
powstały tak piękne prace: Annę 
Latarską z SP nr 4 i Magdalenę Szo- 
chner uczącą plastyki w SP nr 3.

Organizatorzy pomyśleli o wszy
stkim. Interesująco wypadły jasełka 
przygotowane przez klasę wokalną 
PSM w Płocku pod egidą nauczy
cieli: Izabeli Denst i Jarosława 
Domagały.

Wystawę pokonkursową można 
oglądać w Spichlerzu do końca lutego.

(lesz)
fot. J. Waćkotoski

przywiędłej muszce. Tak istotnie 
mógł wyglądać klezmer z podrzęd
nej portowej knajpy w rzeczonej 
Odessie. Ale to zdawało się w ogóle 
nie przeszkadzać Awdiejewowi.

Na gitarze grał jak wirtuoz, śpie
wał całym ciałem i duszą. Nie osz
czędzał się i za to płocczanie nagra
dzali go gromkimi brawami. Spodo
bał się chasydzki song o rabim Eli 
Melehu, który dał się ponieść uro
dzie życia. Dionizyjski.żywioł tań
ca, muzyki, śpiewu był obecny w 
całym koncercie. Aż nogi same rwa
ły się do tańca!

Wydatny udział w budowaniu 
niezwykłego klimatu wieczoru mie
li dwaj towarzyszący Aloszy muzy
cy: Kazimierz Adamczyk (gitara 
basowa) i Marek Piątek (gitara kla
syczna).

- Dlaczego babcia przebrała się 
znowu? W głosie małego widza sły
chać wyrzut. Chciałby widzieć ją  w 
kolejnych scenach niezmienioną, 
dającą poczucie bezpieczeństwa w 
świecie, w którym harcują diabły.

Na płockiej scenie - prezent dla 
dużych i małych, czyli Anderseno- 
wska “Królowa Śniegu”, w reżyse
rii Jerzego Stępniaka. W tej insceni
zacji babcia (Jadwiga Bogusz) musi 
zmieniać kostium jeszcze nie raz, 
ponieważ gra kilka ról. To samo do
tyczy je j kolegów, Ba, nawet Kaj 
(Krzysztof Bartłomiejczyk) staran
nie ukrywa twarz w 
dodatkowej roli kró
lewicza.

Zespół płocki nie 
jest liczny. Aktorów 
dopożycza się nawet z 
zespołu technicznego 
i obsługi sceny.
Mniejsza, gdy wno
szą rekwizyty, czy 
elementy scenografii.
Gorzej, jeśli powinni 
wykonać zamierzony 
układ choreograficz
ny. A reżyser nie osz
czędza wykonawców.
Wszystkie zmiany 
wymagają sprawności 
i tempa, no i oczywi
ście znacznego wysił
ku fizycznego.

Po raz pierwszy 
pokazał Jerzy Stę
pniak “Królową Śnie
gu” w sezonie 
1983/84 według ad
aptacji Mirosławy 
Banaszyńskiej, wzbogaconej teksta
mi piosenek jej autorstwa do muzy
ki Jana Dowgierta. Sam reżyser wy
stąpił wtedy udatnie w roli diabła. 
Spektakl cieszył się ogromnym po
wodzeniem i przez dwa sezony 
utrzymywał w repertuarze płockie
go teatru. Z tamtej premiery pozo
stał mi jeszcze w pamięci plakat Ed
warda Lutczyna, eksponujący wy
datny nos królowej, po którym 
zjeżdża na saneczkach Kaj.

Tamta wersja sprawdziła się i 
Stępniak niewiele zmienił w ostat
niej inscenizacji. Zaprosił tylko do 
współpracy innego scenografa, co 
przydało oprawie plastycznej bla
sku. Kostiumy Mariana Fiszera mo
gą z powodzeniem być prezentowa
ne innym ośrodkom teatralnym. 
Brawa należą się nie tylko scenogra
fowi, ale także pracowni krawiec
kiej, która uszyła suknię Królowej 
Śniegu (w tej roli tajemnicza, zimna 
Magda Bogdan) i stolarni - wyko
nawcy sań.

Stępniak - aktor, tancerz i mim - 
wykorzystał wszystkie znaki teatru, 
a przede wszystkim ruch sceniczny.

Muzyka grana przez' ten wyjąt
kowy tercet przechowała umarły 
świat małych polskich, żydowskich, 
ruskich, ukraińskich miasteczek, 
gdzie bożnica stykała się z cerkwią, 
a cerkiew z przydrożną kaplicą. 
Świat znany już tylko z onirycznych 
obrazów Chagalla, książek Singera, 
czy Babla. Ale świat oczekiwany, 
prześwietlony tolerancją i wzaje
mnym szacunkiem. O tym też śpie
wa Alosza Awdiejew...

Dużo osób chciało słuchać 
"Ruska z polskim  paszportem" 
- ja k  się w ielokrotnie nazywał 
artysta. Dom Kultury zamiast 
pierwotnie planow anego jed 
nego, zrobił dwa koncerty. Na 
obu sala była pełna. Chwała dy
rektorowi W oźniakowi za za
praszanie do Płocka krako
w skich artystów. Niedawno od
jechała od nas Piwnica pod 
Baranami, a wkrótce przyjedzie 
Grzegorz Tumau. Tak trzymać!

M ilena Gurda 
Fot. T. Niesłuchowski

Stąd w przedstawieniu dużo ukła
dów choreograficznych i elemen
tów pantomimy. Rej wodzi trójka 
diabłów - nieco ułaskawionych - ra
czej zabawnych niż groźnych. Gra
ją: Katarzyna Wieczorek, Hanna 
Zientara, a przede wszystkim Artur 
Nełkowski.

Dzieciarni bardzo podobały się 
także gadające wrony (Cezary Ka- 
pliński i Magda Bogdan) oraz cał
kiem sympatyczna rozbójniczka 
(Grażyna Zielińska). W pojedynko
wej pantomimie błyszczeli: Kuba 
Zaklukiewicz i Janusz Hamerszmit.

Na ogół młoda widownia utożsa
miała się w reakacjach z dobrem i 
pięknem, odwiecznymi tęsknota
mi wszystkich ludzi. A zło? 
Brzydkie zło, wiadomo, musi po
nieść karę. Gerda (Małgorzata Fi
jałkowska) przejdzie wiele prze
szkód i zdobędzie to czego pragnę
ła. Dodajmy, że bohaterka jest w tej 
inscenizacji raczej nastolatką niż 
małą dziewczynką.

Skomplikowany świat baśni nie 
dziwi dzieci. Wierzą w podziały na 
ludzi dobrych i złych. Tych drugich 
pokona serce Gerdy, albo siła Bat
mana. Gdyby to było takie proste...

“Królowa Śniegu” w insceniza
cji Jerzego Stępniaka jest kolejną 
realizacją w sezonie, w którym 
przypominają się płockiej publicz
ności eks-dyrektorzy. Poprzednio 
reżyserowali na płockiej scenie: Jan 
Skotnicki - “Był las”, Andrzej Ma
ria Marczewski - “Faust” oraz To
masz Grochoczyński “Gwałtu co się 
dzieje” Aleksandra Fredry. Czas na 
dyrektora Mokrowieckiego.

(lesz)
fot. z archiwum teatruWystęp ucznioio z Państiuowej Szkoły Muzycznej

Boże Narodzenie w Spichlerzu
Choinka lśni kolorowymi łańcuchami. Wśród zielonych gałązek fruwają biali anieli, dzieło 
mistrzowskiej ręki ludowej wycinankarki. Przyciągają wzrok długie, ozdobne cukierki. Pa
chnie kutia, którą przygotowała pani Wanda Dowlaszewicz. W takiej atmosferze witają 
nowy rok w pięknym nadwiślańskim spichrzu - siedzibie zbiorów etnograficznych Muzeum 
Mazowieckiego - młodzi artyści, laureaci konkursu “Nasze Boże Narodzenie”.

Ferie
z “Królową Śniegu”
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Po pomoc do opieki
Sytuacja materialna sprawia, że 

wiele osób zmuszonych jest do ko
rzystania z pomocy społecznej. Nad 
prawidłowym jej funkcjonowaniem 
w województwie czuwa Wojewódz
ki Zespół Pomocy Społecznej. W 
jego strukturach działa 16 stałych 
domów pomocy społecznej oraz 48 
ośrodków pomocy.

Domy pomocy społecznej na te
renie województwa stanowią swoi
sty azyl dla tych, którzy nie mają 
możliwości funkcjonowania w in
nych warunkach. Są to przeważnie 
ludzie starsi, chorzy i samotni.

Pomoc społeczna to również po
moc środowiska udzielana przez 
miejskie i gminne ośrodki pomocy 
społecznej. Te formy pomocy to

przede wszystkim zasiłki stałe i 
okresowe, zasiłki rodzinne i pielęg
nacyjne oraz środki, które dokłada 
samorząd gminny.

Zadania w zakresie pomocy spo
łecznej realizowane są przez admi
nistrację rządową i samorządową. 
Na realizację zadań rządowych 
WZPS przekazuje odpowiednie 
środki finansowe; w roku ubiegłym 
wystarczyło ich na zabezpieczenie 
podstawowych świadczeń obligato
ryjnych - zasiłków stałych, ochrony 
macierzyństwa czyli zasiłków dla 
kobiet w ciąży i wychowujących 
dzieci. Kwota, która pozostała, 
przyznawana była na zasiłki okreso
we, co niestety, nie zawsze pokry
wało wszystkie potrzeby. Były one

Leki nie zdrożały
z Jerzym Kaczmarkiem, kierownikiem apteki przy ul. Ko
bylińskiego w Płocku rozmawia Dariusz Pawlikowski.

- Jaka jest sytuacja polskiego 
aptekarstwa?

- Sytuacja polskiego aptekarstwa 
jest dobra. W związku z przejęciem 
aptek przez prywatnych właścicieli 
poprawiła się sytuacja zaopatrzenio
wa, lokalowa. Przybyło blisko sto 
procent nowych aptek, ponad sto 
procent hurtowni z lekami, w tym 
również prywatnych. Do tego przy
było mnóstwo pozycji leków zagra
nicznych. Rozszerzył się tym sa
mym asortyment zaopatrzeniowy. 
Te zmiany w sposób zasadniczy po
prawiły sytuację aptekarstwa. Do te
go trzeba dodać powstanie Samo
rządu Aptekarskiego. W dużych 
aglomeracjach są Okręgowe Izby 
Aptekarskie.

turbacji zaopatrzeniowych. Był na
silony ruch w aptekach, uruchomio
no dodatkową aptekę dyżurną. Te
raz obserwujemy już spadek, w ap
tekach jest już ruch znacznie 
mniejszy.

- Co z podwyżką cen leków?
- Generalnych podwyżek cen le

ków nie ma. Pierwsza przewidziana 
jest dopiero w marcu. Natomiast ko
rygowany jest wykaz urzędowy cen 
leków. Ministerstwo dokonuje tego 
co kilka miesięcy. Ceny urzędowe 
korygowane są po ukazaniu się no
wego wykazu leków. Część prepa
ratów, które dawniej były za odpłat
nością ulgową przeszły do pełnej 
odpłatności. Ludzie, którzy syste
matycznie te leki biorą muszą teraz
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- Ja k  wywiązuje się państwo z 
obowiązku refinansowania ko
sztów za leki?

- Ja nie mam takiego problemu, 
bo kieruję apteką państwową. Prob
lem ma tylko nasze przedsiębior
stwo. Moim zadaniem jest sprowa
dzić leki, zaopatrzyć w nie ludzi, a 
sprawy finansowe, refundacyjne 
prowadzi łódzki Cefarm. Zmniej
szyła się ilość aptek należących do 
przedsiębiorstwa, ale sama firma 
nie uległa likwidacji. Jeśli chodzi o 
szybkość dostarczenia leków do ap
tek, nastąpiła tu radykalna zmiana. 
Leki dziś zamówione, jutro są w ap
tece.

- Mamy teraz do czynienia z 
falą grypy. Na jakie trudności w 
związku z tym narzeka Pan w 
swej pracy?

- Generalnie trzeba powiedzieć, 
że to nie tylko sama grypa, ale tzw. 
schorzenia zimowe. Tych wszy
stkich przeziębień nie można zali
czać do grypy. Poza małymi wyjąt
kami, trzech-czterech pozycji, 
wszystkie leki były dostępne. Naj
większy problem powstał z Witami
ną C, ale to nie jest już leczenie gry
py, a profilaktyka. Wtedy, kiedy ta 
panika opanowała ludzi, wszyscy 
rzucili się na witaminę C. Nie spo
wodowało to jednak większych per-

za nie więcej płacić. Minister ry
czałty odlicza od ustalonego limitu. 
Jeśli lek kosztuje np. 75 zł, to limit 
jest ustalony na 1,20 zł - ryczałt, 
który chory płaci. Jeśli przychodzi 
lek za 100 zł, a limit ustalony przez 
ministra wynosi 75 zł, to różnicę 
między cenami płaci klient. I ta ce
na jest w ten sposób ruchoma i w 
przypadku leków zagranicznych za
leży od kursu dolara. W roku bieżą
cym planowane są trzy podwyżki 
cen leków, ale póki co, nie ma jesz
cze żadnych wytycznych.

- Przez wiele lat popularne by
ły tzw. tabletki z krzyżykiem. 
Obecnie zostały wycofane z wyka
zu leków.

- W to miejsce wprowadzany jest 
paracetamol. Ma on działanie 
przeciwbólowe, mniejsze działa
nie szkodliwe na śluzówkę żołąd
ka, nie drażni je j. W większości 
leków przeciwbólowych jest, fe
nacetyna. Powoduje ona uszko
dzenie krwinek i w związku z tym 
wszystkie specyfiki zawierające 
ten środek mają zniknąć z rynku. 
Najbardziej ucierpią na tym ci, 
którzy regularnie zażywali te tab
letki, a inne nie będą na nich dzia
łać.

- Dziękuję za rozmowę.

zatem uzupełniane zasiłkami celo
wymi z funduszy własnych gmin.

Przyznawane były również zasił
ki rodzinne i pielęgnacyjne. W tej 
kwestii napotykano na szereg trud
ności.

- Ustawa o zasiłkach rodzinnych 
i pielęgnacyjnych, która weszła w 
życie w roku ubiegłym była czymś 
nowym i ja k  każda nowinka wyma
gała pewnego okresu wdrożeniowe
go, by później móc dokonać ewentu
alnych korekt - powiedział Henryk 
Gliniecki, kierownik działu śro
dowiskowego WZPS.

Główna uwaga pracowników 
opieki skupiona była na opiece nad 
osobami starszymi, osamotnionymi, 
a także nad rodzinami wielodzietny
mi, bardzo biednymi.

- Dużo środków przeznaczyliśmy 
na dożywianie dzieci w szkołach - 
mówi Henryk Gliniecki. - Starali
śmy się dopingować ośrodki pom o
cy społecznej. Dzieci z tych środo
wisk kierujemy na wypoczynek 
rehabilitacyjny powiązany z wypo
czynkiem letnim. Korzystają z tego 
dzieci z rodzin najuboższych, a tak
że patologicznych.

Środki finansowe, przyznawane 
na pomoc społeczną przekazywane 
są z budżetu centralnego.

- Podział dotacji opiera się na 
podstawie wskaźników URM- 
owskich, według liczby ludności w 
gminie, ilości osób w wieku popro
dukcyjnym oraz osób bezrobotnych 
na terenie danej gminy - wyjaśnią

Marian Kamiński, główny księgo
wy WZPS.

Zdarza się często, że korzystają
cym z pomocy poprawia się sytu
acja materialna. Ośrodki, po przyję
ciu takiej informacji przeprowadza
ją  wywiad kontrolny. Osoba objęta 
pomocą jest zobowiązana powiado
mić ośrodek o poprawie swojej sy
tuacji. Jeżeli tego nie uczyni, to i tak 
znajdą się “dobrzy” sąsiedzi, którzy 
poinformują o tym pracowników 
socjalnych. W uzasadnionych przy
padkach wydawane są decyzje, któ
re pomoc tę wstrzymują.

- Zaobserwowaliśmy, że w poku 
ubiegłym ilość osób korzystających 
z naszej pomocy zatrzymała się na 
pewnym poziomie. Tak było przez 
cały rok - powiedziała Anna M ar
kiewicz - Sobczak, starszy inspe
ktor wojewódzki.

W roku bieżącym planowane jest 
uruchomienie środowiskowych do
mów samopomocy dla osób z zabu

rzeniami psychicznymi. Finansowa
ne będą ze środków rządowych z 
zapewnieniem całego wachlarza 
usług, do których zalicza się chro
nione warunki mieszkaniowe, za
bezpieczenie wyżywienia oraz spe
cjalistycznych usług opiekuńczych. 
Domy te prowadzić będzie jedno
stka rządowa - sama lub zlecając ich 
prowadzenie gminom, instytucjom, 
stowarzyszeniom czy osobom fizy
cznym. Nie będą to placówki duże, 
organizowane pod konkretne po
trzeby środowiska. Nadzór meryto
ryczny nad prawidłowym ich fun
kcjonowaniem sprawować będzie 
WZPS. Natomiast samą ich organi
zacją zajmą się gminne samorządy.

Do WZPS zgłasza się wiele 
osób. To tu oczekują oni konkretnej 
pomocy. Brak należytej informacji 
sprawia, że potrzebujący trafiają nie 
tam gdzie trzeba. Wszystkie sprawy 
związane z udzielaniem szeroko ro
zumianej pomocy społecznej zała
twiane są za pośrednictwem miej
skich, gminnych i rejonowych 
ośrodków pomocy społecznej, wła
ściwych dla miejsca zamieszkania 
zainteresowanego.

W Płocku funkcjonuje 9 Rejono
wych Ośrodków Pomocy Społecz
nej: ul. Reja - tel. 62-20-49

ul. Kolegialna 47 - tel. 62-37-35 
ul. Zielona 40 - tel. 62-26-86 
ul. Miodowa 2 - tel. 62-71-73 
ul. Wolskiego 4 - tel. 62-17-22 
ul. Prez. Mościckiego - tel. 64- 

53-77
ul. Borowicka 3 - tel. 61-25-69, 

61-23-64
ul. Łączniczek 14 - tel. 63-57-48 
ul. Lachmana 1 - tel. 63-62-46.

Dariusz Paw likow ski

Podwyżkowa iluzja
K ry s tyn a  C ze m p iń sk a  od  p ię c iu  la t p rzebyw a  na ren c ie , je s t ro zw ódką . M ąż, z  k tó rym  p rze ży ła  
w ie le  i k tó rego  tak  n ap raw dę  kocha ła , o d s ze d ł d o  innej. C ó ż, sa m o  życ ie .

- Nie mam mu tego za złe, skoro 
uważał, że z nami mu źle i wybrał 
“lepsze życie ” - mówi pani Krysty
na, nie kryjąc łez. - Boli mnie tylko 
to, że własnego syna potraktował 
tak, jak  wyrzuconą na śmietnik zu
żytą odzież.

Michał ma 10 lat. Doskonale ro
zumie sytuację, w jakiej się znalazł.

- Kocham bardzo moją mamę, 
ale kocham także tatę. Szkoda, że 
nie ma go z nami.

Pani Krystyna zachorowała 
wkrótce po urodzeniu syna. Stosun
kowo długi pobyt w szpitalu oraz 
konieczność sanatoryjnej rehabilita
cji sprawiły, że z uzyskaniem grupy 
inwalidzkiej nie miała kłopotu.

Ilość przepracowanych lat, a tak
że wysokość zarobków miały 
wpływ na sumę otrzymywanego 
świadczenia.

- Póki był z nami mąż, dawali
śmy sobie radę. Zarabiał nieźle, 
więc nie mogę powiedzieć, że było 
nam ciężko.

Sytuacja uległa zdecydowanej 
zmianie w momencie, kiedy mąż 
pani Krystyny wyprowadził się z 
domu. Cały ciężar utrzymania 
rodziny spoczął na je j barkach. 
Pieniądze, jakie otrzymywała w 
ramach renty, na niewiele star
czały. Michał był coraz starszy, 
wzrastały więc wydatki, jakie 
musiała w związku z tym ponosić.

- W jednych butach nie p o ch o 
dzi długo. Lubi g rać  w piłkę, a 
więc wiadomo, że po  kilku porząd
nych kopnięciach buty nadają się 
do wyrzucenia, a na nowe nie ma 
pieniędzy.

Bardzo ucieszyła się p. Krysty
na, kiedy dowiedziała się o plano
wanej na grudzień podwyżce ren
ty. Wiedziała, że nie będzie to 
kwota astronomiczna, bo i świad
czenie podstawowe nie było zbyt 
duże.

- D obre i te parę groszy, które 
dadzą, ale przyznam się, że jednego  
tu nie rozumiem. Ci, co  mają wyso
kie renty czy emerytury otrzymali

najwyższe podwyżki, a ci co  mieli 
mało, dostali jeszcze mniej.

Mimo obaw, podwyżka w wyso
kości 300 tys. starych złotych była 
niezłym zastrzykiem w domowym 
budżecie pani Krystyny. Kupiła na 
święta to, co zwykle znajdowało 
się na je j świątecznym stole. 
Wprawdzie nie było polędwicy i 
kabanosów, ale bigos i kawałek 
szynki też smakował znakomi
cie. Kupiła również prezent dla 
Michała. Nie był to wymarzony 
rower górski, bo na niego za
brakło...

- In form acja  o podw yżkach od  
now ego roku była d la  mnie og ro 
mnym zaskoczeniem . Obliczyłam  
sob ie , że to co  da li w grudniu, 
zabra li w styczniu. To było tak, 
ja k b y  człow iek dosta ł obuchem  w 
głow ę, by nie cieszył się zbyt

Podobne odczucia mają tysiące 
emerytów i rencistów, którzy po raz 
kolejny zostali potraktowani jak po
lityczna karta przetargowa.

- Nie wiem, ja k  to dalej będzie. 
Ja k  wytłumaczyć synowi, że nie mo
gę mu kupić tego, na co  miałby 
ochotę? - pyta pani Krystyna.

Korzysta z pomocy opieki społe
cznej. Tak naprawdę, to nie o pie
niądze jej chodzi. Cieszy się z każ
dych butów dla Michała, kurtki czy 
pary spodni. To dla niej wielka po
moc.

- Żyjemy bardzo skromnie, ale 
jestem szczęśliwa, że Michał jest do
brym synem. Nie ma kłopotów w 
szkole, w domu pom aga ja k  może 
najlepiej.

Ten ich mały świat, dwuosobowa 
z konieczności rodzina - to wszy
stko, co stanowi sens jej życia. Wie, 
że trudności miną i może za rok,

W dzisiejszych czasach liczyć trzeba każdą złotówkę.
Fot. }. Waćkowski

Grudniowa podwyżka świad
czeń, zdaniem pani Krystyny, była 
jedną wielką iluzją. “Zrobili lu
dziom prezent na gwiazdkę, by tuż 
po świętach sprowadzić wszy
stkich na ziemię.”

może za parę lat koło fortuny od
wróci się i szczęście znowu zapuka 
do ich okien.

Dariusz Paw likow ski 
Personalia bohaterów reportażu 

zostały zmienione.
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Duch
narzeczonej

Janusz H. (26 1.), próbował 
oskarżyć swoją poślubioną 
przed kilkoma miesiącami mał
żonkę Danutę o to, że działając z 
premedytacją, wyprawiła w za
światy jego poprzednią narze
czoną Elżbietę M. Jednakże sąd 
rejonowy wniosek ten oddalił. 
W uzasadnieniu podano, że 
wskazana przez powoda ofiara 
straciła życie już dwa lata przed 
rzekomo dokonanym na niej 
mordem.

- Wcale nie twierdzę, że Ela 
została zamordowana - oświad
czył pan Janusz. - Rzeczywiście 
zginęła dwa lata temu, w wy
padku samochodowym. Sta
nowczo jednak powtarzam, że 
jej duszę na tamten świat wysła
ła niedawno moja żona Danuta.

Janusz H. po śmierci swojej 
pierwszej narzeczonej Elżbiety 
M., przez kilka miesięcy prowa
dził samotne życie. Nawet towa
rzystwo nieustannie zabiegającej 
o jego względy, nader powabnej 
panny Danuty nie zatarło w nim 
bolesnych wspomnień po stracie 
ukochanej. Starania energicznej 
dziewczyny odniosły wszakże 
pożądany skutek i nim upłynął 
rok stanęła razem z nim na ślub
nym kobiercu.

- Z początku było nam ze so
bą naprawdę cudownie - wspo
mina Danuta H. - Ale któregoś 
dnia raptem wszystko uległo 
gwałtownej zmianie. Janusz za
czął mi wmawiać, że nocami na
wiedza go Elka, więc nie może już 
ze mną współżyć, bo jest zbyt 
zmęczony. Przeniósł się do pokoju 
stołowego. Nie chciał nawet 
słyszć o wizycie u psychologa.

- Po raz pierwszy Ela odwie
dziła mnie w pierwszą rocznicę

swej tragicznej śmierci - wyznał 
pan Janusz. - Od tamtej nocy 
świat nabrał dla mnie zupełnie 
innych wymiarów. Z drugiej jed
nak strony miałem wyrzuty su
mienia, bo przecież w pewnym 
sensie zaniedbywałem swoją żo
nę. Czułem, że stoję przed osta
tecznym wyborem. Próbowałem 
rozmawiać o tym z Danką, lecz 
do niej nic nie docierało. Żądała, 
bym nadal zachowywał się jak 
jej ślubny małżonek...

Po wielu awanturach zdespe
rowana pani Danuta zdobyła 
adres znanej spirytystki, 74-let- 
niej Anny D. i ubłagała ją o po
moc. Podczas kilkudniowej nie
obecności pana Janusza obie ko
biety odprawiły stosowne 
egzorcyzmy w jego mieszkaniu 
oraz nad grobem Elżbiety M.

Mówi nieszczęśliwy bohater 
tej historii: - Kiedy wróciłem do 
domu, nie spotkałem już więcej 
Eli. Usłyszałem tylko jej głos. 
"M uszę odejść - zawołała z dale
ka. - Twoja żona przeze mnie 
bardzo cierpi. Żegnaj, kocha
ny". Tak się to skończyło... Ro
zum iem Dankę, ale nie mogę jej 
tego wybaczyć. Nigdy też do 
niej nie wrócę. Zrobię w szy
stko, by znow u odzyskać moją 
narzeczoną...

- Swojego szczęścia Elżbieta 
powinna szukać w zaświatach, 
nas niech zostawi w spokoju - 
tłumaczy pani Danuta. - Janusz 
może jeszcze troszeczkę pocier
pi, w końcu jednak życie 
weźmie nad nim górę, a wtedy 
pod ręką nie będzie miał nikogo 
innego, tylko mnie ...

(sawa)

Paser
Jerzy K. mimo, iż miał na 

utrzymaniu żonę i dwoje dzieci 
nigdzie nie pracował. Jako tech- 
nik-mechanik nie miał wię
kszych problemów ze znalezie
niem zatrudnienia, ale praca od
7.00 do 15.00 nie interesowała go 
zupełnie. Wolał łatwiejsze życie, 
gdyż przemęczenia się nie leżało 
w jego naturze. A że przy tej 
okazji wchodził kilkakrotnie w 
konflikt z prawem, to już inna 
para kaloszy.

Lista zarzutów, jakie Jerzemu 
K. przedstawił ostatnio prokura
tor, jest imponująca. Nabywał 
kradzione mienie, którego war
tość oceniono na blisko 30 tys. zł, 
z czego uczynił sobie stałe 
źródło dochodów.

We wrześniu 1994 r. w godzi
nach wieczornych znajomi Jerze
go K. - Andrzej C. i Mariusz G. 
włamali się do samochodu. Zra
bowane stamtąd rzeczy wartości

ponad 3 tys. zł zanieśli do miesz
kania Jerzego K., który zapłacił 
im za nie ... 70 zł!

5 listopada 1994 r. Adam C., 
tym razem sam, postanowił do
konać kolejnego włamania do 
samochodu. Tzw. "porcelanką" 
wybił szybę w Polonezie, a ze 
środka skradł radioodtwarzacz 
wartości blisko 500 zł. Jeszcze te
go samego dnia odwiedził Jerze
go K., od którego za temsprzęt 
otrzymał 120 zł.

Dziewięć dni później Adam 
C. z Rafałem L. w podobny spo
sób włamali się do kolejnego sa
mochodu. I po raz kolejny łup 
znalazł się w rękach Jerzego K.

23 listopada 1994 r. grupa 
ustalonych już sprawców 
okradła m ieszkanie przy ul. Ja
kubowskiego. Zrabowany 
sprzęt >vartości 1200. zł, odku
pił od nich oczyw iście Jerzy K. 
za 500 zł.

Recydywista
Zygmunt S. mieszka w bloku na 

parterze. Wraz z rodziną wyjechał 
na kilka dni na wieś. Mieszkanie za
mknął starannie, jak zwykł to czy
nić w podobnych przypadkach.

Po powrocie stwierdził, że pod
czas jego nieobecności do mieszkania 
dokonano włamania. Sprawcy dostali 
się do wnętrza po wypchnięciu okna 
balkonowego. Z mieszkania zabrali te
lewizor kolorowy, radiomagnetofon, 
kalkulator, wiertarkę, odzież i inne 
przedmioty wartości blisko 5000 zł.

W wyniku podjętych czynności 
funkcjonariusze policji nie mieli 
większych trudności z ustaleniem 
sprawców. Doprowadziły do nich li
czne ślady pozostawione na miejscu 
przestępstwa.

Nieletni Robert S. włamania do 
mieszkania Zygmunta S. dokonał 
wspólnie z Krzysztofem B., Mariu
szem R., Arturem L. i Mariuszem Ż. 
Do mieszkania wchodzili kilka razy. 
Pierwszy raz z Krzysztofem B., któ
ry wyłamał drzwi balkonowe. Z 
mieszkania wynieśli wówczas futra, 
kurtki i roboty kuchenne. Rzeczy te 
zanieśli na pobliską ławkę. Tam 
spotkali Mariusza Z. i Artura L. Po
nownie wrócili do mieszkania, skąd 
wynieśli kolejną partię łupu. Jego 
zbyciem miał zająć się Artur L. Po 
dokonanym włamaniu, gdy siedzieli 
na ławce zauważyli, że ulicą idzie 
pijany mężczyzna. Wszyscy pod
biegli do niego. Krzysztof B. ude
rzył mężczyznę w tył głowy tak

Śladem naszych publikacji

Nadużycie zaufania
Czytając artykuł pana Dariu

sza Pawlikowskiego: "Najcie
mniej pod latarnią", daje się za
uważyć prosty i jakże skuteczny 
dla opinii publicznej, mecha- 
niżm przedstawiania w złym 
świetle poczynań administracji 
Zakładu Karnego w Płocku, bez 
zweryfikowania uzyskanych in
formacji.

Indywidualizacja wykonania 
kary pozbawienia wolności, naj
ogólniej określając, to taki spo
sób postępowania ze skazanymi, 
któremu nie można przypisać 
oceniania wszystkich wycho
wanków w oparciu o te same 
kryteria. W powyższym ujęciu 
sytuacja Andrzeja G. była dość 
wyjątkowa, bowiem do rzadko
ści należy w zakładach karnych 
przejawianie przez skazanych 
chęci do kontynuowania nauki 
w szkole wyższej. W tym przy
padku skazany zwrócił się z taką 
prośbą do Naczelnika Zakładu i 
po pozytywnej opinii Komisji 
Penitencjarnej zgodę tę uzyskał. 
Za taką decyzją przemawiały 
między innymi takie fakty, jak 
nie budzące żadnych zastrzeżeń 
zachowanie skazanego w czasie 
odbywania kary pozbawienia 
wolności, ukończenie w 1993 ro
ku szkoły średniej - przywię
ziennej - ze średnią ocen 4,88 
(czołowe miejsce w klasie), uzy
skanie świadectwa dojrzałości, a 
także stworzenie przed osadzo
nym perspektyw innego życia 
na wolności zwłaszcza, że w 
1995 roku nabierał uprawnień 
do ubiegania się o warunkowe

Jak ustalono w śledztwie, by
ła to zorganizowana grupa prze
stępcza. W przypadkach wła
mań do samochodów i m iesz
kań pojawiają się zwykle te 
same nazwiska. Włamań doko
nywali zwykle w godzinach 
popołudniowo-wieczornych 
do z góry upatrzonych miesz
kań. Złodzieje mieli doskonałe 
rozeznanie co do zamożności 
swoich ofiar, znali ich rozkład 
dnia, gdyż nie zdarzyło się, by 
zostali złapani na gorącym 
uczynku. Rabowane w ten spo
sób mienie różnego rodzaju i 
różnej wartości zanosili zawsze 
do mieszkania Jerzego K., który 
płacił im symboliczne w stosun
ku do wartości przedmiotów 
kwoty.

Wszystko - dobre czy złe - 
prędzej czy później musi się 
skończyć, podobnie jak niecny 
proceder, uprawiany przez Je
rzego K. Jako recydywista stanie 
przed sądem i liczyć może, że 
wyrok nie będzie łagodny.

dap.

przedterminowe zwolnienie.
W tym kontekście warto 

wspomnieć, że skazani recydy
wiści wykazują niewielką podat
ność na zmiany, ale nie ze złej 
woli, lecz dlatego, że nie umieją 
żyć na wolności. Kilka lat spę
dzonych w więzieniu sprawia, 
że przyzwyczajają się stopniowo 
do warunków izolacji i potrafią 
prawidłowo funkcjonować tylko 
w więzieniu w obrębie przypisa
nej im roli - roli więźnia. Około 
65 proc. recydywistów trzy 
czwarte życia spędziło w zakła
dach poprawczych i w więzie
niach. Tylko w 6 - 7 proc. recydy
wistów okres, izolacji nie poczy
nił trwałych spustoszeń w 
zakresie utrzymania właściwo
ści adaptacyjnych do warunków 
życia na wolności. A zatem wąt
pliwość, czy w stosunku do An
drzeja G. należało podejmować 
oddziaływania resocjalizacyjne, 
czy też jedynie izolacyjno- 
ochronne została rozstrzygnięta 
z myślą o możliwej readaptacji 
społecznej skazanego. Trudno 
było w tamtym czasie i w kon
tekście takich argumentów przy
puszczać, iż stworzenie Andrze
jowi G. nowych i bardzo korzy
stnych ■ warunków rozwoju 
intelektualnego, będzie skutko
wało zawiedzeniem okazanego 
mu zaufania.

Warto podkreślić także, że 
'Andrzej G. nie został pozosta
wiony sam sobie w czasie prze
bywania poza terenem zakładu. 
Celowość jego wyjść na wolność 
była uzasadniona bądź harmo
nogramem zajęć w szkole wy
ższej, bądź też odwiedzinami u 
osób najbliższych.

Od 1993 roku byliśmy w ści- 
' słym kontakcie z uczelnią, z któ
rej nie napływały informacje, 
mogące wskazywać na jakiekol
wiek nieprawidłowości co do 
sposobu wykorzystywania 
przez skazanego czasu na wol
ności. Symptomy takie nie do
chodziły również z Komisariatu 
Policji, w którym Andrzej G. 
musiał potwierdzać każdorazo
wo swój pobyt poza zakładem.

W tym stanie rzeczy, admini
stracja zakładu nie miała pod
staw do pozbawienia wyżej wy
mienionego możliwości korzy
stania z najwyższych nagród 
regulaminowych oraz cofnięcia 
mu zgody na dalszą naukę.

Wynikające z artykułu stwier
dzenie, iż "sporo zrabowanego 
sprzętu wniósł legalnie na teren 
zakładu karnego, gdzie jego 
sprzedażą po znacznie obniżo
nych cenach, zajmował się kole
ga z celi" mija się z prawdą, chy- 

. ba że Pan Redaktor przeprowa
dził prywatne śledztwo i wie 
więcej niż Prokuratura, która

mocno, że ten się przewrócił. Wtedy 
napastnicy zaczęli go kopać. Obszu- 
kali kieszenie ofiary. Ponieważ nie 
miał przy sobie pieniędzy zadowoli
li się ściągniętym z ręki zegarkiem 
marki “Casio”.

Część przedmiotów, skradzionych 
z mieszkania Zygmunta S. złodziejom 
udało się sprzedać, znacznie poniżej 
ich prawdziwej wartości.

W wyniku przeszukania 'miesz
kań sprawców policjantom udało się 
odzyskać część zrabowanych przed
miotów.

Artur L., najstarszy ze sprawców 
przyznał się do zarzucanych mu 
czynów. W przeszłości był już wie
lokrotnie karany za podobne prze
stępstwa. Tym razem stanie przed 
sądem jako recydywista.

Sprawę nieletnich sprawców 
wyłączono do odrębnego postę
powania.

dap.

prowadziła w tej sprawie postę
powanie. Nie chcę występować 
w roli obrońcy skazanego, a je
dynie poinformować opinię 
publiczną, że Andrzejowi G. 
przedstawiono zarzut z art. 215 
KK (paserstwo), z czego KRP za
kwestionowała w ZK Płock je
den komputer "Com m odore" 
oraz jeden odtwarzacz płyt com- 
paktowych. Natomiast nie za
rzuca się skazanemu dokonywa
nia niezliczonej ilości włamań, 
ani sprzedaży idącej w dziesiąt
ki sprzętu audiowizualnego, a 
tym bardziej jego kolegom ska
zanym, którzy według Pana Re
daktora mieli zajmować się jego 
sprzedażą w zakładzie karnym. 
Informuję ponadto, że zgodnie 
z obow iązującym i już od kilku 
lat zasadam i postępowania ze 
sprzętem  RTV, każdy telewizor, 
magnetowid itp. jest rejestro
w any i przypisany do konkret
nej osoby. Przy każdym  więc 
podejrzeniu, iż sprzęt taki po
chodzi z kradzieży, organa poli
cji mogą przeprowadzić w od
powiednim zakresie czynności 
sprawdzające.

Jednakże bez względu na je
go rezultaty nie poczuwamy się 
do winy za to, co zaszło. Wszy
stko co robiliśmy w odniesieniu 
do skazanego, wypływało jedy
nie z pewnego optymizmu peni
tencjarnego, którym powinien 
kierować się każdy funkcjona
riusz SW. Zarówno w tym, jak i 
w innym przypadku najwię
kszym przegranym okaże się 
sam skazany.

Rzecznik Prasowy 
por. mgr L. Szulczew ski

Od autora:
Zwracałem się do Naczelnika 

Zakładu za pośrednictwem rze
cznika prasowego o udzielenie 
mi miarodajnej wypowiedzi na 
temat osadzonego Andrzeja G. 
i jego poczynań. Niestety, od
mówiono mi rozmowy na ten 
temat. Tekst pt. "N ajciem niej 
pod latarnią" pow stał na pod
stawie akt spraw y Andrzeja G., 
udostępnionych mi przez Wy
dział Karny Sądu Rejonowego 
w Płocku. W szystkie dane za
warte w artykule, pochodzą 
w łaśnie z tych akt. Rozumiem, 
że brak czasu, nadm iar obo
wiązków służbow ych, a nie 
obawa, czy zła wola ze strony 
kierownictw a Zakładu Karne
go, uniem ożliw iły mi w ysłu
chanie jego racji. Zarzuty sta
w iane Andrzejow i G. potw ier
dził w akcie oskarżenia 
prokurator. Nigdy zam iarem  
moim i redakcji nie było usiło
w anie tw orzenia złej atmosfery 
w okół płockiego Zakładu Kar
nego.

D ariu sr Paw likow ski
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Noty biograficzne łęczycan 
zamordowanych w Katyniu
Losy oficerów Wojska Pol

skiego, którzy w" wyniku 
przegranej kampanii Wrześ

niowej znaleźli się w sowieckich 
obozach jenieckich, śledzone były 
przez ich rodziny z najwyższym 
niepokojem. Do kwietnia 1940 r. 
dochodziły stamtąd nieliczne kar
tki pocztowe, informujące lakoni
cznie o miejscu pobytu i warun
kach obozowych. Potem wszelka 
korespondencja ustała. Kolejne 
wiadomości nadeszły wiosną 
1943 r. Były przerażające. Wojska 
niemieckie, okupujące wówczas 
tereny ZSRR, odkryły w Katyniu 
masowe groby żołnierskie. Doko
nana ekshumacja i przeprowa
dzone badania stwierdziły, że byli 
to oficerowie WP, jeńcy sowieccy z 
1939 r. Niemcy natychmiast ogło
sili, że zbrodni dokonały władze 
ZSRR.

Pani Jadwiga Grażyna Bema- 
siak, z d. Pawłowska, wspomina, 
że wczesnym latem 1943 r. oku
panci hitlerowscy po raz pierwszy 
przemówili publicznie po polsku, 
nadając przez megafony wiado
mość o przywiezieniu do Łęczycy 
dokumentów znalezionych przy 
pomordowanych w Katyniu łę- 
czycanach. Podano m.in. nazwi
sko jej ojca, ppor. rez. Edmunda 
Pawłowskiego. Matka bojąc się 
prowokacji nie poszła oglądać zna
lezionych pamiątek, jednakże zna
jomi potwierdzili prawdziwość ko
munikatu. Wyłożono m.in. zdjęcia 
córek śp. E. Pawłowskiego.

Autor niniejszego artykułu 
' przebywał w 1943 r. w rodzin

nym Samborze - b. woj. lwo
wskie. Mając wówczas 16 lat 
czytał w urzędowych gazetach 
wychodzących w Generalnym 
Gubernatorstwie publikowane 
personalia ekshumowanych w 
Katyniu polskich oficerów. Spo
łeczeństwo polskie przejęła gro
za, powszechnie uwierzono, że 
zbrodni dokonali Sowieci. Po
wojenne władze polskie oficjal
nie ogłosiły, opierając się na 
orzeczeniu specjalnej sowieckiej 
komisji pod przewodnictwem 
niesławnej pamięci rosyjskiego 
akademika Burdenki, że mordu 
dokonały hitlerowskie Niemcy. 
Od tego czasu nie wolno było do 
tego powracać.

Znaleźli się jednak za granicą 
i w kraju ludzie, patrioci, histo
rycy, którzy próbowali te tragi
czne w dziejach Narodu Polskie
go wydarzenia, na różne sposo
by upamiętnić. W Łęczycy nie 
żyjące już siostry Zofia i Jadwiga 
Wojtczakówny sporządziły zesta
wienie tutejszych obywateli, za
mordowanych i zamęczonych w 
czasie okupacji. Przy ośmiu na
zwiskach jako miejsce śmierci po
dano Katyń. Posłużyło to probo
szczowi łęczyckiemu ks. Kazimie
rzowi Gorszwie do ufundowania 
w 1991 r. tablicy pamiątkowej, za
montowanej na fasadzie kościoła 
p.w. św. Andrzeja. Okazją do po
nownego, gruntowniejszego zba
dania tego tematu, stały się prace 
nad monografią naszego miasta. 
Wykorzystując, jako wyjściowe, 
dotychczas zebrane wiadomości, 
przebadałem opublikowane w 
kraju materiały, a także przepro
wadziłem, kwerendę w środowi
sku łęczyckim, co pozwoliło od
tworzyć biografię dziesięciu łę
czycan, zamordowanych na 
terenach b. ZSRR. Publikując po
wyższe noty, zwracam się do tu
tejszego społeczeństwa z prośbą 
o ewentualne uzupełnienia. Przy 
opracowaniu tego tematu korzy

stałem z następujących źródeł: 
Jędrzej Tucholski, Mord w Katy
niu, 1991; Lista Katyńska, 1989; 
Katyń, 1989; Katyńczycy Ziemi 
Kutnowskiej, 1993; Centralne Ar
chiwum Wojskowe, Warszawa- 
Rembertów; Urząd Stanu Cywil
nego w Łęczycy, księgi urodzeń; 
Muzeum Katyńskie, Warszawa.

Antoni Czapliński - urodził 
się 16 lutego 1904 r. w Topoli 
Królewskiej jako syn Józefa i 
Franciszki z d. Góra. Maturę 
otrzymał ok. 1925 roku w 8-kl. 
Szkole Realnej im. A. Mickiewi
cza w Łęczycy. Następnie stu
diował filozofię na Uniwersyte
cie Warszawskim, a po uzyska
niu magisterium został 
profesorem gimnazjalnym w Ło
dzi. Tam też, 28.06.1931 r., poślu
bił Marię Helenę Bocheńską. Był 
ppor. rez. w 28 pp. W 1939 r. 
znalazł się w obozie jenieckim w 
Kozielsku, wiosną 1940 r. zamor
dowany w Katyniu. W Topoli 
Królewskiej mieszka jego siostra
1 siostrzeniec pan Stanisław Olej
niczak, który udzielił informacji.

Józef Teofil Drzewiecki -
urodził się 20 grudnia 1891 r. w 
Łęczycy, jako syn Bronisława i 
Heleny z Ziółkowskich. Po 
ukończeniu Szkoły Realnej K. 
Grochowskiego w Warszawie 
został powołany do służby w 
wojsku rosyjskim. Jako oficer, 
wstąpił w 1917 r. do II Legii Ofi
cerskiej I Polskiego Korpusu, a 
w lipcu 1919 r. do WP. W 1926 r. 
ukończył Wydział Administracji 
w Szkole Nauk Politycznych w 
Warszawie, w 1930 III Kurs Apli
kacyjny i został kwatermistrzem 
w Szkole Uzbrojenia w Warsza
wie, będąc majorem służby sta
łej. W 1939 r. został więźniem 
obozu w Starobielsku, po czym, 
przeniesiony do Charkowa, zo
stał tam zamordowany.

Teodor Gałązka - urodził się
2 kwietnia 1881 r. jako syn Leona 
i Florentyny. Był absolwentem 
Politechniki Lwowskiej, inżynie
rem budownictwa lądowego. Do 
1932 r. był architektem powiato
wym w Łasku, a w latach 1933-
1939 kierownikiem Powiatowe
go Zarządu Drogowego w Łę
czycy, pełniąc społecznie funkcję 
komendanta Powiatowego
Związku Strzeleckiego. Informa
cji udzielił pan Hipolit Rydecki, 
zam. w Łęczycy, pracownik PZD 
w Łęczycy.

Wacław Kawecki - urodził się 
19 marca 1906 r. w Krzepocinie 
k/Łęczycy, jako syn Stanisława i 
Jadwigi z Kozińskich. Uczęsz
czał do szkół w Łęczycy, gdzie w 
1926 r. otrzymał maturę w 8-kl. 
Szkole Realnej im. A. Mickiewi
cza. Studiował prawo na Uni
wersytecie Warszawskim, a po 
uzyskaniu magisterium został 
zatrudniony w Sądzie Okręgo
wym. Był por. rez. Korpusu Ofi
cerów Wojskowego Wymiaru 
Sprawiedliwości. W 1939 r. zo
stał więźniem obozu w Koziel
sku, zamordowany w kwietniu
1940 r. w Katyniu. Nazwisko W. 
Kaweckiego zamieścił prof. Ta
deusz Gałamon w rozdziale mo-. 
nografii Łęczycy, traktującym o 
wybitnych łęczycanach.

Adam Korpiński - urodził się 
13 stycznia 1898 r. w Kosowie 
k/Kołom yi, b. woj. lwowskie, ja 
ko syn Mariana i Jadwigi Lange.

Do szkoły realnej uczęszczał w 
Austrii i Krakowie, po czym stu
diował w latach 1916-1918 w 
Akademii Wojskowej w Wiener- 
Neustadt. 1 listopada 1918 r. 
wstąpił ochotniczo do WP, w 
1919 r. mianowany ppor., w li
pcu 1920 r. ranny, potem do 1922 
r. w służbie pozaliniowej. 
Później zatrudniony w Policji 
Państwowej: w latach 1934 - 
1937 był komendantem Powiato
wej Komendy Policji Państwo
wej w Łęczycy w stopniu komi
sarza, w latach 1938 - 1939 ko
mendantem powiatowym, w 
stopniu nadkomisarza w Kosto- 
polu, b. woj. wołyńskim. W 1939 
r. znalazł się w obozie w Ostasz
kowie, zamordowany w Katy
niu. Informacji o pobycie A. Kar
pińskiego w Łęczycy udzieliła 
pani Stefania Kleszczonek, zam. 
w Łęczycy.

Adam Kulpiński - urodził się 
18 grudnia 1894 r. w Łęczycy, ja
ko syn Ludwika i Franciszki z d. 
Lewandowskiej. Uczył się w 8- 
kl. Szkole Realnej im. A. Mickie
wicza w Łęczycy i w Szkole Re
alnej im. E. Konopczyńskiego w 
Warszawie. W 1916 r. był chorą
żym w armii rosyjskiej, od

września 1917 r. w 7 pułku 
Strzelców Polskich I Korpusu 
Polskiego gen. Dowbór-Kuśnic- 
kiego w Bobrujsku i w Legii 
Podchorążych; od 2 listopada 
1918 r. w WP. Był oficerem służ
by stałej w stopniu kapitana, a 
od 1936 r. - majora. W 1933 r. 
ukończył Wydział Inżynierii Lą
dowej w Politechnice Warsza
wskiej, potem dokształcał się w 
Wyższej Szkole Wojennej. Był sze
fem Fortyfikacji Modlin i Toruń. 
Odznaczony Krzyżem Walecz
nych. W 1923 r. poślubił Jadwigę 
Tyską, z tego związku urodziła się 
córka Maria Janina. W listopadzie 
1939 r. przebywał w obozie przej
ściowym w Szepietówce, nastę
pnie w Starobielsku. Zamordowa
ny w Charkowie. Informacji 
udzielił płk w st. sp. Aleksander 
Przybylski, zięć A. Kulpińskiego, 
zam. w Warszawie.

Kazimierz Wacław M acieje
w ski - urodził się 26 marca 1907 
r. w Łęczycy, jako syn Józefa i 
Marii. W Łęczycy uczęszczał do 
szkół, i tu w 1926 r. w 8-kl. Szko
le Realnej im. A. Mickiewicza 
otrzymał maturę. Był członkiem 
drużyny piłkarskiej "Sokół" Łę
czyca. A w latach 30. pracował w

Banku Handlowym w Warsza
wie. Był ppor. rez. w 24 pp. w 
Łucku. W 1939 r. był więźniem 
obozu w Kozielsku, zamordo
wany w Katyniu. Informacji 
udzielili pani Maria Krzyśpiak, 
zam. w Warszawie i pan Hipolit 
Rydecki, bramkarz "Sokoła".

Edmund Pawłowski - urodził 
się 29 października 1901 r. w Ło
dzi- Bałuty, jako syn Stanisława i 
Michaliny z Kaftanów. Mieszkał 
w Łęczycy od 1908 r. i tu uczęsz
czał do szkoły elementarnej oraz 
rozpoczął naukę w 8-kl. Szkole 
Realnej im. A. Mickiewicza. Od 
1916 r. członek POW, ochotnik 
na wojnę w 1920 r. W 1921 r. 
ukończył Seminarium Nauczy
cielskie w Łęczycy, poczym pod
jął pracę jako nauczyciel w 7-kl. 
Publicznej Szkole Powszechnej 
w Piątku (do 1934 r.) i Leśmierzu 
(do 3.09.1939 r.). W 1921 r. ożenił 
się z Julią z d. Krzywda, miał 
dwie córki: Wiesławę i Jadwigę 
Grażynę. Był ppor. rez. artylerii 
w 37 pp Ziemi Łęczyckiej. W 
1939 r. stał się więźniem obozu 
w Kozielsku, zamordowany w 
Katyniu. Informacji udzieliła pa
ni Stefania Kleszczonek, pier
wsza żona J. Pikuły.

Czesław Św iniarski - urodził 
się w 1898 r., był funkcjonariu
szem PP, komendantem poste
runku Wróblew, pow. Sieradz do 
1936 r., a w latach 1937-1939 - 
komendantem powiatowym PP 
w Łęczycy. Żonaty, dwie córki. 
Informacji udzieliła pani Zofia 
Matias, zam. w Łęczycy.

Bolesław  Solarski 
Łęczyca

Wystawa ekologiczna w SP Nr 14

Wykorzystane odpady
Wystawę poświęconą sposo

bom odzyskiwania surowców 
wtórnych i ponownego ich wy
korzystania do produkcji zor
ganizowali członkowie sekcji 
ekologicznej Szkoły Podstawowej 
nr 14 w Płocku. Najpierw powsta
ły plany na papierze, później po
proszono o pomoc członków koła 
plastycznego kierowanego przez 
Magdalenę Sówkę. Ta współpra
ca zaowocowała kilkoma inte
resującymi planszami. W trakcie 
przygotowywania tej wystawy 
wiele wcześniej zaplanowanych 
pomysłów nie wychodziło. Przy
jęto zatem innć, nie mniej cieka
we rozwiązania.

- Dzieci dostrzegają, że prob
lem śmieci narasta nie tylko w 
naszym mieście - powiedziała, 
Maria Chmielewska, nauczy
cielka biologii, prowadząca in
nowację ekologiczną w szkole. 
Wystawę 'zorganizowano tu po 
raz drugi. Na uwagę zasługuje

duża świadomość samych ucz
niów, bo chociaż plansze wiszą 
na szkolnych korytarzach, nie są 
przez dzieci niszczone.

- Z punktu widzenia tego, 
czym się zajm uję, a więc odpo
w iednio na terenie całego w oje
wództwa, taka wystawa jest

Twórcy wystawy członkowie koła ekologicznego z opiekunką Marią marca. 
Chmielewską.

Zdjęcia Tomasz Niesłuchow ski

czym ś napraw dę bardzo do
brym . D zieci w idzą to, że coś 
z tym i śm ieciam i m ożna zro
bić. O dczuw am y to na w łas
nej skórze i odczuw ać będ zie
my jeszcze długo - pow iedział 
R yszard S o b ie ra j z W ydziału 
O chrony Środow iska Urzędu 
W ojewódzkiego.

Do obejrzenia tej wystawy za
proszeni zostali uczniowie in
nych płockich szkół. Z uwagi na 
sposób wykonania eksponatów 
niemożliwe jest przenoszenie jej 
w inne miejsce.

Szkoła ma aspiracje zostać 
szkołą ekologiczną. Wdrażany 
jest program innowacyjny z bio
logii, poszerzony o zagadnienia 
z ekologii i ochrony środowiska.

Przygotowanie wystawy za
brało uczniom blisko dwa mie
siące, a można ją oglądać do 9

dap.
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PROGRAM TELEWIZYJNY 23.01 • 29.01.96
WTOREK

PROGRAM  I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Albert - Piąty 
muszkieter” - “Ogród królowej”- serial 
prod. francusko - kanadyjskiej 8.30 Szó
stka na szóstkę - teleturniej 9.00 Wiado
mości 9.10 Mama i ja - program dla 
trzylatków i mamy 9.25 Gimnastyka
9.30 Domowe przedszkole 9.55 Poroz
mawiajmy o dzieciach 10.00 “Most bro- 
okiiński” [25,26] - serial prod. USA
10.50 Muzyczna Jedynka 11.00 Giełda 
pracy, giełda szans 11.20 Poradnik we
kslowy 11.30 Klub samotnych serc - 
Dyskotekowa gorączka 11.50 100 lat - 
magazyn ubezpieczeń społecznych
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.15 Magazyn Notowań 12.40 Blok na
uk ścisłych 12.45 Telekomputer 13.00 
Kręgosłup jak nowy 13.35 Bałtyckie te
chnologie 13.50 Kamienie z tej i nie z tej 
ziemi 14.05 Księga cudów technikio
14.15 Kwant 14.35 Kuchnia - To wymy
ślił Newton 14.50 Program dnia 15.00 
Stajnia ... 15.30 “Nowe przygody Czar
nego Księcia” serial prod. angielskiej
16.00 Zielonym do góry - turniej sporto
wy dla dzieci 16.25 Dla dzieci Tik - Tak
16.50 Kalendarium XX wieku 17.00 Te- 
leexpress 17.20 Oko w oko 18.00 “Nie z 
tego świata" [ 1/48] - serial prod. USA
18.30 Sensacje XX wieku - Zamach na 
papieża 121 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 20.10 “Matka i córka - trud
na miłość" - film fab. prod. USA 21.50 
Puls dnia 22.10 Sejmograf 22.20 Lu
dzie, władza pieniądze 23.00 Wiadomo
ści 23.15 Jutro w programie 23.20 Życie 
moje - program Małgorzaty Snakowskiej
0.10 Kaman - wygrani, przegrani 0.40 
Spotkanie - magazyn osób niepełno
sprawnych,ich rodzin i przyjaciół /powt./
1.10 Klub samotnych serc /powt./1.30 
Videofashion /powt./

PROGRAM  II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia Zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Fitness Club” 131 - 
serial TVP 9.00 Świat kobiet 9.30 “Każ
dą chwilę dzieciom”/1/ “Dorastać z Sza- 
char - dziecko z zespołem Downa w ro
dzinie” - serial dok. prod. izraelskiej
10.00 Salonowe potyczki 121 - program 
dla dzieci 10.25 Familiada - Turniej mi
strzów IM /powt./10.50 “Podróże w cza
sie i przestrzeni”"Sztuka Meksyku" - 
“Splendor Nowej Hiszpanii” 13/ - serial 
dok. prod. meksykańskiej 11.55 Studio 
sport: NBA Action 12.15 Studio Sport - 
M.Ś.w Kick Boxingu - Kijów ’ 95 12.50 
Akademia zdrowia Dwójki /powt./13.00 
Panorama 13.20 “Zakazana miłość” 
1831 - serial prod. wenezuelsko-hiszpań- 
skiej 14.10 Pętyla czasu - Blenders
14.40 Muzyczne nowości Dwójki 14.55 
Powitanie 15.00 “Biały kief[3] “Dom za 
miastem” - serial prod. australijskiej
15.30 Studio Sport Za metą 16.00 Ma
gazyn historyczny 16.30 “5 x 5" - Wy
grajmy razem - teleturniej 17.00 Maga
zyn przechodnia 17.10 Program pub
licystyczny 17.40 W-vOkolice Stwórcy - 
Poszukiwanie Prawdy 18.00 Panorama
18.10 Program lokalny 19.05 Koło fortu
ny - teleturniej 19.35 "Salonowe potycz
ki" - program dla dzieci 20.00 Country 
club 20.50 Sport - telegram 21.00 Pano
rama 21.30 Pogotowie ekologiczne 2
21.40 Reporterzy Dwójki przedstawiają
22.05 Akademia Filmu Polskiego “Re
bus”- film fab. prod. polskiej 23.40 Za
wód amator - Amatorski Klub Filmowy w 
Białymstoku 0.05 Panorama 0.10 “Re- 
ąuiem dla laleczki” - film fab.prod. cze
skiej

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski cd. 9.00 
Wiadomości 9.10 Program dnia 9.15 
Janka ode. 2/15 - “Spełnienie marze
nia” - serial dla młodych widzów 9.45 
Muzyczna Skrzynka “Teleexpressu” 
(powt.) 10.15 Janosik ode. 3/13 - “W 
obcej skórze” - serial prod. polskiej 
(powt.) 11.00 Blok programów eduka
cyjnych 12.00 Wiadomości 12.10 Pro

gram dnia 12.15 CZARNE, BIAŁE I W 
KOLORZE: Klub kawalerów - film fab. 
prod. polskiej (powt.) 13.45 “Intymny 
świat W. Celarka” - film dokumentany
14.15 Tydzień prezydenta 14.25 Roz
mowa dnia 14.55 Powitanie, program 
dnia 15.00 Panorama 15.20 “Ludzki 
świat” - program redakcji katolickiej
15.50 Ekspress reporterów 16.20 Gość 
TV Polonia 16.30 Historia - współczes
ność 17.00 Teleexpress 17.15 Ciuch
cia - program dla dzieci 17.40 Sport z 
satelity: Puchar Europy w koszykówce 
mężczyzn NOBILES . (Włocławek) - 
OLIMPIA (Ljubliana) 19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00 Droga odc.6 
lo s t l - “Stan wyjątkwyjątkowy” - serial 
prod. polskiej 21.00 Panorama 21.30 
Szkatułka z Hongkongu - film prod. pol
skiej 22.20 Program na środę 22.30 
Przeglą publicystyczny 23.30 Tu są 
moje korzenie - film dok. 24.00 Jazz 
nocą: “Back to the Bass” 0.35 Panora
ma

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane dla dzieci 9.50 
MacGyver 10.40 “Maria” - serial USA
11.30 “Drużyna specjalna” - serial 12.20 
Filmy animowane dla dzieci 14.00 
“MacGyver” - serial 14.40 “Maria” - se
rial 15.35 Teleshop 16.00 Filmy animo
wane dla dzieci 17.30 “MacGyver - se
rial USA" - serial USA 18.20, 23.35 “Ma
ria” - serial 19.10, 0.20 “Drużyna 
specjalna” - serial 20.00,1.00 Film fab. 
21.50, 3.00 T & T 22.20, 3.30 “Jeden + 
dziesięć” - serial USA 22.45, 4.40 Peł
nym gazem - magazyn 23.15 Sport 3.50 
“MacGyver” - serial

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe 7.30 
Kalambury 8.00 Strachy z Transylwanii, 
ode. 17 8.20 Klub Lady Fitness 8.30 
Webster 9.00 Prawo Burke’a 10.00 Za 
wszelką cenę 11.00 W drodze 11.30 
“Znachor” - film polski 12.35 Przygody 
Leona H. -  program rozrywkowy 13.30 
Sztuka sprawiedliwości 14.00 Czas na 
naturę 14.30 Link Journal 15.00 Halo
GralMy 15.25 YelYelYe! 15.30 Grand 
Prix 16.00, 18.45, 19.50 Informacje
16.15 Pamiętnik nastolatki 16.45 I 
wszyscy razem - serial 17.15 “Kalambu
ry” - program rozrywkowy 17.45 
“Skrzydła” - serial 18.15 Kabaret - pro
gram rozrywkowy 18.55 “Misja Eureka”
- serial USA 20.05 “Powrót do Edenu II”
- serial austral. 21.00 Brygada z Acapul- 
co, 22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 Dolina lalek - serial 22.50 Maga
zyn sportowy 23.50 “Trzy kroki po zie
mi” - film polski

W OT51
7.00 Retransmisja TV-Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.15 Powita
nie i program dnia 14.25 Rozmowa dnia 
(powt.) 15.00 Telewizyjny Kurier War
szawski 15.10 Sierotki ode. 2 - serial 
animowany 15.35 Dzieci i piosenki - se
rial 16.00 Witajcie nowi - serial 16.30 Po 
lekcjach: Na sportowo czyli zdrowo
16.45 Teleturniej Warszawski, cz. I 
16.55 Komunikaty i ogłoszenia 17.00 
Telewizyjny Kurier Ochoty 17.10 Tele
turniej Warszawski, cz. I117.20 “Crystal”
- serial 17.55 Sprawa dnia 18.05 Dziś w 
programie 18.10 Telewizyjny Kurier 
Warszawski 18.40 Pytanie do wojewody
18.45 Reportaż dnia 19.00 Autopanora- 
ma 19.15 Sprawa do załatwienia 19.20 
Co, gdzie, kiedy? 19.30 Marginałki ode. 
6/7 - program kabaretowy 20.00 “W bia
ły dzień” - dramat prod. polskiej 21.35 
Śprawa do załatwienia 21.40 Program 
WOT na środę 21.45 Telewizyjny Kurier 
Warszawski 22.00 Rozmowa dnia 22.30 
Prawnicy - serial 23.20 Warszawski Ma
gazyn Wojskowy 23.40 Motowot ode. 
18 00.15 Gazeta Telewizyjna WOT

ŚRODA

PROGRAM  I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su
kces” [178] - serial prod. USA 8.30 Małe 
obracanie groszem 9.00 Wiadomości

9.10 Mama i ja - program dla mamy i 
trzylatka^.25 Gimnastyka - Na co dzień 
/4/ 9.30 Domowe przedszkole 9.55 Po
rozmawiajmy o dzieciach 10.00 “Sława 
” [44/46] - serial prod. USA 10.45 Muzy
czna Jedynka 11.00 Poradnik petenta
11.15 Ryby i rybki 11.30 Nasze państwo 
- Miasto w mieście 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.15 Magazyn Noto
wań 12.40 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z gramatyką - Przymiotnik - 
kartkówka - widowisko dla dzieci 13.00 
Bliżej sztuki - teledysk 13.20 Swego nie 
znacie - katalog zabytków - Prusice
13.30 Wszystko jest muzyką 14.10 
Zgadnij, wykaż się 14.15 Dwie strony 
obrazu 14.25 Lumen 2000 - serial dok. 
prod. USA 14.50 Program dnia 15.00 
Kraina łagodności - program poetycko - 
muzyczny 15.30 “Moda na sukces” 
[178] - serial prod. USA /powt./ 16.00 
Dla młodych widzów: - Raj 16.25 Dla 
dzieci: Baw się z nami 16.50 Kalenda
rium XX wieku 17.00 Teleexpress 17.20 
Miliard w rozumie - teleturniej 17.45 Z 
kamerą wśród zwierząt - Nadrzewne ja
szczurki 18.05 “Bank nie z tej ziemi” [11] 
“Dar Hermesia”- serial TP 19.00 Wie
czorynka 19.30 Wiadomości 20.10 “Ce
na zemsty” - film sensac. prod. USA
21.40 Puls dnia 22.00 Studio sport - Mi
strzostwa Europy w łyżwiarstwie figuro
wym - Sofia ’96 - pary sportowe 23.00 
Wiadomości 23.15 ‘"Klakier” - film fab. 
prod. polskiej 0.45 Lumen 2000

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn “Dwójki” 7.50 
Akademia Zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Wszystko, tylko nie 
miłość”[26/28] - serial prod. USA 9.00 
Transmisja obrad Sejmu w przerwie ob
rad, ok.13.00 Panorama 14.55 Powita
nie 15.00 “Podróż do wnętrza ziemi z 
Willym Foggiem” /2/"W drodze do Islan
dii" - serial anim. prod. USA 15.25 Aka
demia zdrowia Dwójki /powt./15.35 Pej
zaże wsi polskiej - Klechdy polskie
16.00 Zwierzęta wokół nas - Podaj łapę
16.30 5 x 5 - Wygrajmy razem - teletur
niej 17.00 Seans filmowy 17.30 Impre
sje lat 8 0 .17.55 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 18.00 
Panorama 18.10 Programy lokalne
19.05 Jeden z dziesięciu 19.35 Truska
wkowe studio - program dla dzieci
20.00 ‘The Rolling Stones” - koncert
20.50 Sport telegram 21.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów 22.10 Franz 
Kafka “Listy do Mileny” adaptacja i reż. 
Barbara Sass 23.05 Siedem grzechów 
głównych Jana Nowickiego 24.00 Pa
norama 0.05 Lekcje mistrzowskie - Pier- 
re lves Artaud - program prod. franc.

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski cd. 9.00 
Wiadomości 9.10 Program dnia 9.15 
“Ciuchcia”*  program dla dzieci (powt.)
9.45 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
(powt.) 10.15 Droga odc.6 lost.l - 
“Stan wyjątkowy” - serial prod. polskiej
11.10 Blok programów edukacyjnych
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia
12.15 Szkatułka z Hongkongu - film 
prod. polskiej, 13.10 “Na granicy ma
rzeń” - film dok. 13.35 Historia - współ
czesność (powt.) 14.05 Zaproszenie: 
“Perła wód polskich” (powt.) 14.25 Roz
mowa dnia 14.55 Powitanie, program 
dnia 15.00 Panorama 15.20 Raj - pro
gram redakcji katolickiej 15.50 “Drużyna 
strzelecka” 16.20 Gość TV Polonia
16.30 Reportaż o Polonii: “Mściciel”
17.00 Teleexpress 17.15 Krzyżówka 
szczęścia - teleturniej 17.45 Sport z sa
telity: Siatkarska Liga Mistrzów - siat
kówka mężczyzn AZS Częstochowa - 
NOLIKO Maaseik (Belgia) 19.20 Dobra
nocka 19.30 Wiadomości 20.00 KOME
DIANCI: Maja Komorowska cz.2 - film 
dok. 21.00 Panorama 21.30 KOBIETA 
PO POLSKU: Polowanie na muchy - 
film fab. prod. polskiej 23.10 Program 
na czwartek 23.20 Bajor w Buffo cz.2
23.50 Rozmowa jest dobra na wszy
stko - wywiad z Bogusławem Lindą 
0.15 NOCE Z MUZYKĄ: Recitale laure
atów : - Gabriela Montero Laureatka III 
nagrody XIII Konkursu Chopinowskiego 
(STEREO) 0.45 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial prod. argent. 6.45 
Świat sportu 7.15 Pełnym gazem 7.45 
Teleshop 8.10 Filmy animowane dla 
dzieci 9.50 “MacGyver” - serial 10.40 
“Maria” - serial 11.30 “Drużyna specjal
na” - serial USA 12.20 Filmy animowa
ne dla dzieci 14.00 MacGyver - serial 
ang. 14.40 Świat sportu 15.10 Pełnym 
gazem 15.35 Teleshop 16.00 Filmy ani
mowane dla dzieci 17.40 “MacGyver” - 
serial 18.20 “Maria” - serial 19.10 “Dru
żyna specjalna” - serjal 20.00,1.10 Film 
fab. - film USA 21.50, 22.45, 3.00, 3.50 
MacGyver - serial 23.35 Maria - serial 
argentyński 0.20, 4.40 “Drużyna spe
cjalna” - serial USA

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe - pro
gram muzyczny dla dzieci 7.30 Kalam
bury - program rozrywkowy 8.00 Grand 
Prix 8.20 Klub Lady Fitness 8.30 
Skrzydła - serial 9.00 Misja Eureka
10.00 “Za wszelką cenę” 11.00 Jeste
śmy 11.30 Disco relax 12.30 Polski film 
fabularny 14.00 Maski - magazyn 14.30 
4x4 - magazyn motoryzacyjny 15.00 
HaloGralMy 15.20 YelYelYe! 15.30 
“Czarodziejka z księżyca” 16.00 Infor
macje 16.15 Link Journal - moda 17.15 
Kalambury - program rozrywkowy USA
17.45 Grace w opałach - serial 18.15 
Gra o wszystko... z Billem Cosby 18.45,
19.50 Informacje 20.05 Airwolf - serial
21.00 “Gliniarz i prokurator” - serial
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.25yDolina lalek - serial 22.50 Plus 
Minus - program publicystyczny 23.20 
Sztuka sprawiedliwości - magazyn pra
wniczy 23.50 Motowiadomości 0.20 Au
dio GralMy

WOT 51
9.00 Retransmisja TV-POLONIA 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.25 Rozmo
wa dnia 15.00 Telewizyjny Kurier War
szawski 15.10 Kot rozrabiaka - serial
15.35 Timberwood i przyjaciele, ode. 
7/13 16.00 Piętnastolatki - serial 16.30 
Po lekcjach: Spotkania z techniką 16.45 
Teleturniej warszawski 16.55 Komuni
katy i ogłoszenia 17.00 Telewizyjny Ku
rier Woli 17.10 Teleturniej Warszawski 
cz. I117.20 “Crystal” - serial 17.55 Spra
wa dnia 18.05 Program dnia 18.10 Tele
wizyjny Kurier Warszawski 18.40 5 mi- 
nutdla Posła 18.45 Reportaż dnia 19.00 
Warszawski Magazyn Historyczny
19.20 Co, gdzie, kiedy...? 19.30 Czyste 
szaleństwo - serial 20.00 Spender 
‘Trudna sprawa” - serial 21.00 Moda i 
okolice (powt.) 21.15 U lekarza 21.30 
Porady prawne 21.40 Program na 
czwartek 21.45 Telewizyjny Kurier War
szawski 22.00 Rozmowa dnia 22.30 
“Kapitan Sowa na tropie”, “Trzecia ręka" 
- film prod. polskiej 23.00 lndex (powt.)
23.20 Program muzyczny 00.00 Gazeta 
telewizyjna WOT

CZWARTEK

PR O G R AM  I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.l.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Różowa Pante
ra” /10/ - seriąl anim. prod. USA 8.30 
Kolory 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja
9.25 Gimnastyka buzi i języka 9.30 Do
mowe przedszkole 9.55 Porozmawiaj
my o dzieciach 10.00 “Prawnicy z,Mia
sta Aniołów” [24] - serial kryminalny 
prod. USA 10.45 Muzyczna Jedynka
11.00 Gotowanie na ekranie - magazyn 
kulinarny 11.20 To jest łatwe - oczko w 
prawo., oczko w lewo 11.30 Kwadrans 
na kawę 11.45 Żyć bezpieczniej 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.15 
Magazyn Notowań 12.40 Taki pejzaż 
13.05 Między nami zwierzętami 13.30 
Kliper - ona ma na imię “Oceania” 13.55 
Zwierzęta świata - “Powrót pingwina 
królewskiego”- film dok. prod. franc.
14.30 Nasza klasa 14.50 Program dnia
15.00 Potop popu 15.30 “Max Głick” 
[7/26] “Miłosne udręki”- serial prod. ka
nadyjskiej 16.00 Gawęda muzyczna Mi
strza - Krzesimir Dębski 16.25 Śmiecio- 
sztuka 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 Filmidło - ma
gazyn filmowy 17.40 Klinika zdrowego

człowieka 18.05 “Tata Major” [31/50]- 
serial komediowy j)rod. USA 18.30 Ma
gazyn katolicki 19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości 20.10 “Nietykalni” 
[6/18] - serial prod. USA 21.00 Wieczór 
publicystyczny 21.50 Diariusz rządowy - 
magazyn rządowy 22.00 Studio sport 
Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figu
rowym - Sofia 96 /soliści/ 23.00 Wiado
mości gospodarcze 23.15 Pegaz 23.40 
“Życiorys z celi śmierci” - film dok. 0.25 
“Kobiety znad Jeziora Duchów” - dra
mat psych. prod. chińskiej

PROGRAM  II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia Zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Dzieciaki, kłopoty i 
my” [28/52]- serial komediowy prod. 
USA 9.00 Transmisja obrad Sejmu - w 
przerwie obrad ok. 13.00 Panorama
15.00 “Pod niebem Afryki”/2/ - “Romeo i 
Jambele” - serial prod. USA 15.25 Aka
demia Zdrowia Dwójki 15.35 Studio 
sport - TV-Moto-Sport 16.00 Animals
16.30 5 x 5 - wygrajmy razem - teletur
niej 17.00 Mniejszości narodowe - “My 
Cyganie” - film dok. Waldemara Cze
chowskiego 17.20 “Ulica żywych i umar
łych”- film dok. 18.00 Panorama 18.10 
Programy lokalne 19.05 “Jeden z dzie
sięciu” - teleturniej 19.35 Klub Pana Ry
sia 20.00 “Orędzie - Dialogus Pacem 
Significat”- film dok. 20.50 Sport tele
gram 21.00 Panorama 21.35 “Powrót 
nad Brazos”/4/- serial prod. USA 22.55 
Między Apokalipsą a Czytadłem - roz
mowa z Tadeuszem Konwickim 23.10 
Kocham kino - Krzysztof Kieślowski
24.00 Panorama 0.05 Kocham kino

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00-Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski cd. 9.00 
Wiadomości 9.10 Program dnia 9.15 
Polskie ABC - program dla dzieci 9.45 
Muzyczna Jedynka (powt.) 10.15 “Sta
wka większa niż życie” odc.7 - “Podwój
ny Nelson” - serial prod. polskiej 11.10 
Blok programów edukacyjnych 12.00 
Wiadomości 12.10 Programm dnia
12.15 KOBIETA PO POLSKU: Polowa
nie na muchy - film fab. prod. polskiej
13.55 “Trwanie” - film dok. 14.25 Roz
mowa dnia 14.55 Powitanie, program 
dnia 15.00 Panorama 15.20 Magazyn 
katolicki 15.50 Historia 16.20 Gość TV 
Polonia 16.30 ‘Tropy”: “Marysia” cz. 2
17.00 Teleexpress 17.15 Maszyna 
zmian ode. 1/7 - serial dla młodych wi
dzów 17.45 Muzyczna Skrzynka “Tele- 
expressu” 18.15 Królowa Bona ode. 
10/12 - serial prod. polskiej 19.20 Do
branocka 19.30 Wiadomości 20.00 
STUDIO KONTAKT 20.45 Dziennik Te
lewizyjny - program satyryczny Jacka 
Fedorowicza 21.00 Panorama 21.30 
CZWARTKOWY TEATR SATELITAR
NY: Witold Gąbrowicz - Ferdydur
ke 23.35 Program na piątek 23.45 “Au
tobiografia pośmiertna kaskadera Fusa”
- film dok. 0.25 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Drużyna 
specjalna” - serial USA 7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane 9.50 “MacGyver”
- serial 10.40 “Maria” 11.30 “Drużyna 
specjalna” 12.20 Filmy animowane dla 
dzieci 14.00 “MacGyver” - serial 14.40 
“Maria” - serial ang. 15.35 Teleshop
16.00 Filmy animowane dla dzieci 17.30 
“MacGyver” - serial USA 18.20 “Maria” - 
serial 19.10 “Drużyna specjalna” - serial 
20.00, 1.10 Film fabularny 21.45, 3.00 
T&T 22.15, 3.30 “Jeden + dziesięć” - 
serial 22.45, 3.50 “MacGyver” 23.35,
5.10 “Maria” - serial 0.20,4.40 “Drużyna 
specjalna” - serial USA

PO LSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe! - pro
gram muzyczny 7.30 Kalambury 8.00 
“Czarodziejka z księżyca” - serial 8.20 
Klub Lady Fitness 8.30 Grace w opa
łach 9.00 “Dallas” - serial 10.00 “Za 
wszelką cenę” - brazylijska telenowela
11.00 Kuba zaprasza 11.30 Pamiętnik 
nastolatki 12.00 W drodze 12.30 Link 
Journal - magazyn mody 13.00 Czas na 
naturę 13.30 Plus Minus 14.00 Maga
zyn 15.00 GaloGralMy 15.20 YelYelYe!
- program muzyczny
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15.35 Grand Prix - serial 16.00, 18.45,
19.50 Informacje 16.15 Tylko dla dam
16.45 I wszyscy razem - serial 17.15 
Trzy kwadraty 17.45 Webster - serial
18.15 Sztuka informacji 18.55 “Jastrząb 
atakuje" - serial USA 20.05 “Nieustra
szony” - serial 21.00 “Z ostatniej chwili” 
- serial 22.00 Informacje i biznes infor
macje 22.25 “Życie jak sen” - serial
22.50 Plus Minus - program publicysty
czny 23.20 4x4 magazyn motoryzacyjny
23.50 Gilette World Sport Special 0.20 
Prosto z Hollywood 0.50 Turbo Trans 
GralMy

W OT51
9.00 Retransmisja TV Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.15 Powita
nie i program dnia 14.25 Rozmowa dnia
15.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
15.10 Szmaciaki - serial anim. 15.20 W 
jałowcowej dżungli - serial anim. 15.30 
W Bucikowie - serial 15.45 Spotkania z 
Afryką 16.00 Miód i pszczoły - serial
16.30 Po lekcjach - Muzyka Grajmy z 
Panem Czesławem - lekcja 12 16.45 
Teleturniej Warszawski 16.55 Komuni
katy i ogłoszenia 17.00 TV Kurier Tar
gówka 17.10 Teleturniej Warszawski, 
cz. I117.20 “Crystal” 17.55 Sprawa dnia
18.05 Dziś w programie 18.10 Telewi
zyjny Kurier Warszawski 18.40 5 minut 
dla Senatora 18.45 Reportaż dnia 19.00 
Nasze zwierzęta 19.20 Co, gdzie, kie
dy...? 19.30 Wielkie przestępstwa XX 
wieku, ode. 4/26 20.00 “Rosyjska pizze
ria” - komedia prod. duńsko-szwedzko- 
norweska 21.30 Portishead - angielski 
program rozrywkowy 21.45 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 21.45 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 22.00 Rozmowa 
dnia 22.30 Męski striptiz 23.05 Spotka
nia 23.25 Warszawskie Kino Dokumen
talne: “Biała broń”, “Historia i zabawa” 
00.15 Gazeta Telewizyjna WOT

PIĄTEK

PROGRAM  I
6.00 Kawa czy herbata 7.45 V.I.P.-roz- 
mowa Jedynki 8.00 “Moda na sukces” 
[179] - serial prod. USA 8.30 Mój pro
gram na antenie - Teatrzyk Ufoludek
9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja - pro
gram dla mamy i trzylatka 9.25 Domo
we przedszkole Przedszkolny koncert 
życzeń 10.00 “Star Trek - stacja kosmi
czna” [4/20] - serial s-f prod. USA 10.50 
Muzyczna Jedynka 11.00 Od niemowla
ka do przedszkolaka 11.15 Zrób to tak, 
jak my 11.30 U siebie- magazyn mniej
szości 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi
znes 12.15 Magazyn Notowań 12.40 “O 
człowiek !” Bądź z nami 12.45 Książki, 
które wstrząsnęły światem - “Chwila - 
Fryderyk Nietzsche" 13.00 Szkoła nie
jedno ma imię - Młody nauczyciel 13.05 
Jesień jasna i wiosenna - O swoim ży
ciu zapomniałam 13.25 Wiedzieć zna
czy żyć/2/ - Zmęczenie, nieuwaga 13.30 
Teleplastikon 13.45 Tu jest Ojczyzna - 
ziemia w kolorach tęczy 14.00 Jeśli nie 
Oxford, to co?-informacje 14.10 Seks 
wizja - Przychodzę na świat 14.25 Bądź 
z nami 14.35 Tu jest ojczyzna - Ziemia 
w kolorach tęczy 14.50 Program dnia
15.00 Muzyczna Jedynka 15.30 “Moda 
na sukces” [179] - serial prod. USA 
/powt./ 16.00 Dla młodych widzów: - 
Riff- magazyn rockowy 16.25 Dla dzieci: 
Ciuchcia 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 ‘Tata, a Marcin 
powiedział...” 17.30 Goniec - tygodnik 
kulturalny 17.45 Test - magazyn konsu
menta 18.05 Randka w ciemno - zaba
wa ąuizowa 18.50 Żulu Gula - program 
satyryczny Tadeusza Rossa 19.00 Wie
czorynka 19.30 Wiadomości 20.10 “Nia- 
gara” - dramat kryminalny prod. USA
21.40 Puls dnia 22.00 Studio sport Mi
strzostwa Europy w łużwiarstwie figuro
wym - Sofia ’96 /pary taneczne/ 22.45 
W. C Kwadrans 23.05 Wiadomości
23.20 Jutro w programie 23.25 MdM, 
czyli Mann do Materny, Materna do 
Manna 24.00 “Różaniec zbrodni" - thril
ler prod. USA 1.40 Goniec - tygodnik 
kulturalny

PROGRAM  II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn “Dwójki" 7.50 
Akademia zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Pełna chata”[27] - 
serial prod. USA 9.00 Transmisja obrad 
Sejmu w przerwie obrad ok. 13.00 Pa
norama 14.55 Powitanie 15.00 “Wil

15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 15.35 
Program muzyczny 16.00 Studio sport - 
koszykówka zawodowa NBA 17.00 30 
ton! Lista, lista - lista przebojów 17.30 
“Pełna chata” 1271 - serial prod. USA 
/powt./18.00 Panorama 18.10 Program 
lokalny 19.05 Gra- teleturniej 19.35 Co 
jest grane- program dla dzieci 20.00 
“Diana Ross i jej goście” 20.50 Sport 
telegram 21.00 Panorama 21.35 Halo 
weekend 21.40 Niby na serio - program 
rozrywkowy 22.15 “Zapomnieć Wene
cję” - film fab. prod. włoskiej 24.00 Pa
norama 0.05 “Republika” - koncert

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski cd. 9.00 
Wiadomości 9.10 Program dnia 9.15 
Maszyna zmian ode. 1/7 - serial dla 
młodych widzów 9.45 Krzyżówka szczę
ścia - teleturniej (powt.) 10.15 Królowa 
Bona ode. 10/12 - serial prod. polskiej
11.10 Blok programów edukacyjnych
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia
12.15 WSPOMNIEŃ CZAR: “Ludzie Wi
sły” - film archiwalny prod. polskiej
13.25 “Sprawa prof. Weigla” - reportaż
14.15 Diariusz - magazyn rządowy
14.25 Rozmowa dnia 14.55 Powitanie, 
program dnia 15.00 Panorama 15.20 
“Czarne i białe w kolorze” - reportaż
15.40 5 - 10- 15 - program dla dzieci i 
młodzieży 16.20 Gość TV Polonia 16.30 
Magazyn kulturalny 16.45 “Cisza...jakby 
świat minął...” - reportaż o współżyciu 
Polaków i Ukraińców 17.00 Teleexpress
17.15 Tajemnice Wiklinowej zatoki 
ode. 6 - “Porwanie Serafina” - serial ani
mowany dla dzieci 17.45 Krzyżówka 
szczęścia - teleturniej 18.15 Radio Ro
mans ode. 2/32 - ‘Taśma Stefana” - se
rial prod. polskiej 18.45 Auto-Moto-Klub
- magazyn sportów motorowych 19.00 
Hity satelity 19.20 Dobranocka 19.30 
Wiadomości 20.00 Muzyczny Festiwal - 
Łańcut '95 21.00 Panorama 21.30 Mo
drzejewska ode. 5/7 - “Warszawa” - se
rial prod. polskiej 22.45 Program na so
botę 23.00 Pałer - magazyn muzyczny
23.30 KINO NOCĄ: Chce mi się wyć - 
film fab. prod. polskiej 0.45 Panorama
1.15 Wieczór z Alicją

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” 6.45 “Posterunek przy 
Hill Street” - serial 7.45 Teleshop 8.10 
Filmy animowane dla dzieci 9.50 “Mac- 
Gyver” - serial 10.40 “Maria” - serial
11.30 Posterunek przy Hill Street - se
rial 12.20 Filmy animowane dla dzieci
14.00 “MacGyver” - serial 14.40 “Maria”
- serial anim. 15.35 Teleshop 16.00 Fil
my animowane 17.30 MacGyver - serial
18.20 “Maria” - serial 19.10 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 20.00, 1.10 - 
Film fab. 21.50, 3.00 Film fab. 22.45 
Świat sportu 23.35, 5.10 “Maria” - serial 
0.20, 4.40 “Posterunek przy Hill Street” - 
serial

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe 7.30 
Trzy kwadraty - program rozrywkowy
8.00 Gran Prix 8.20 Klub Lady Fitness
8.30 Webster - serial 9.00 Jastrząb ata
kuje - amerykański serial 10.00 Za 
wszelką cenę - serial 11.00 Tylko dla 
dam 11.30 Plus Minus 12.00 4x4 - ma
gazyn motoryzacyjny 12.30 Sztuka 
sprawiedliwości - magazyn prawniczy
13.00 Magazyn sportowy 14.00 Moto- 
wiadomości 14.30 Pamiętnik nastolatki
- magazyn młodzieżowy 15.00 Halo
GralMy 15.20 YelYelYe! 15.30 Czaro
dziejka z księżyca - serial 16.00 Infor
macje 16.15 Kuba zaprasza 16.45 I 
wszyscy razem, ode. 80/101 - amery
kański serial komediowy 17.15 Kalam
bury - program rozrywkowy 17.45 Gra
ce w opałach 18.15 Przygody Leona H.
- program rozrywkowy 18.45 Informacje
18.55 Statek miłości - serial 19.50 Infor-

■ macje 20.05 “Strażnik Teksasu” - serial
21.00 “Na celowniku” - serial 22.00 In
formacje 22.15 Biznes tydzień 22.30 
“Ubiegłej nocy” - film USA 0.05 Playboy
1.00 Disco Relax

W OT 51
9.00 Retransmisja TV - Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.25 Rozmo
wa dnia (powt.) 15.00 Telewizyjny Ku
rier Warszawski 15.10 “Przygody małe
go księcia" - serial anim. dla dzieci
15.35 “Zgadnij jakie to zwierzę”, ode. 
2/12 - australijski serial przyrodniczy
16.00 Miód i pszczoły - serial 16.30 Po 
lekcjach: Obrazki - Spotkania z kulturączek” /10/ - serial anim. prod. USA

nrinik Płocki

16.45 Teleturniej Warszawski, cz. I 
16.55 Komunikaty i ogłoszenia 17.00 
Telewizyjny Kurier Białołęki 17.10 Tele
turniej Warszawski, cz. I117.20 “Crystal” 
- serial 17.55 Sprawa dnia 18.10 Telewi
zyjny Kurier Warszawski 18.40 5 minut 
dla burmistrza 18.45 Telenowyny 19.00 
Wieści z Ratusza 19.20 Co, gdzie, kie
dy...? 19.30 Wieczór z Brendą Lee cz. 
1/2 20.00 “Powikłania” 2/13 “Choroby 
społeczne” - serial prod. kanad. 20.50 
GLORIA ESTEFAN - angielski program 
rozrywkowy z cyklu Profile 21.00 Sport 
w WOT 21.10 Z kopyta - zimowy forken- 
ter 21.20 Moto-Box 21.45 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 22.00 Rozmowa 
dnia 22.30 Raport policyjny 23.00 Se
ans Warszawski: “Policjant i śmierć” 
00.45 Gazeta telewizyjna WOT

SOBOTA

PROGRAM I
7.00 Proszę o odpowiedź 7.15 Z Polski
7.30 Wszystko o działce i ogrodzie 7.55 
Agrolinia 8.30 “Powrót do przyszło
ści”̂ / - “Do ataku" - serial prod. USA
8.55 Program dnia 9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno - program red. katolickiej 
dla dzieci i rodziców 9.35 5 - 10 - 15
10.35 Kwant - program popularnonau
kowy 10.50 Co wy na to? 11.00 “Świat 
narciarstwa” - film dok. prod. norweskiej
12.00 Wiadomości 12.10 Kraj - maga
zyn regionalnych Oddziałów TVP 12.35 
Koncert Życzeń 13.00 Walt Disney 
przedstawia: - “Aladdin” 14.15 Studio 
sport Puchar Świata w skokach narciar
skich 15.20 Studio sport Mistrzostwa 
Europy w łyżwiarstwie figurowym - Sofia 
'96 /solistki/ 16.25 “Bill Cosby show” 
[35/50] - serial komediowy prod. USA
16.50 Kalendarium XX wieku 17.00 Te- 
leexpress 17.25 Nowożeńcy - teleturniej
17.55 Swojskie klimaty 18.05 “Dzień za 
dniem” [31/39] - serial prod. USA 19.00 
Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.10 
“Ulica dwudziesta dziewiąta” - komedio- 
dramat prod. USA 22.00 Czar par - finał
24.00 Wiadomości 0.10 Sportowa sobo
ta 0.30 “Żaby" /Frogs/ - dreszczowiec 
prod. USA 1.55 “Big Man” - “Polisa, któ
ra zabija” /4/- serial prod. włoskiej

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Folkowe nuty 7.30 
Tacy sami 7.50 Spotkanie z językiem 
migowym 8.00 “Legendy Wyspy Skar- 
bów”/10/ - serial anim. prod. angielskiej
8.20 Powitanie 8.30 Programy lokalne
9.30 Małe Ojczyzny - “..i Twoja mowa 
Cię zdradza” 12110.00 “Życie obok nas” 
“Tajemnice pielęgnic”- serial dok. prod. 
japońskiej 10.30 Artur Rubinstein-im- 
presja muzyczna 11.00 Kino bez rodzi
ców - Spotkanie z Hanną Barberą- Dwa 
światy /4/12.00 “Walka o Jenny” - dra
mat obycz. prod. USA 13.35 Enklawy - 
Kossakówka 14.00 Wydarzenie tygo
dnia 14.35 “Słów cięcie-gięcie, czyli re
busy Szymona Majewskiego” 15.00 Fa- 
miliada - turniej mistrzów 12115.30 “Fit
ness Club” [20] - serial TVP 16.00 
Wielka gra 17.00 “Seaquest”[11] - serial 
s-f prod. USA 17.55 Losowanie gier licz
bowych Totalizatora Sportowego 18.00 
Panorama 18.10 Program lokalny 18.30 
7 dni świat 19.05 Gra - teleturniej 19.35 
“Szalone liczby” - teleturniej dla dzieci
20.00 “Adam Zagajewski” - film dok.
21.00 Panorama 21.30 Słowo na nie
dzielę 21.35 Camerata 2 22.05 “Dr Fitz: 
szalona kobieta na strychu”/2/ - serial 
prod. ang. 22.55 Studio sport - Austra- 
lian Open - tenisowy finał kobiet 0.10 
Panorama 0.15 Muzyczne podsumowa
nie roku

TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Hity 
satelity (powt.) 8.25 Szkoła tańca ludo
wego - ‘Tańcuj z nami - Cieszyn” cz. III
8.40 Troskliwe misie - serial animowa
ny dla dzieci 9.10 Ziarno - program 
redakcji katolickiej dla dzieci i rodziców
9.35 BRAWO! BIS! 12.00 Wiadomości
12.10 Znajomi z Zoo: “Nietoperze Ka- 
longi” - program Hanny i Antoniego 
Gucwińskich 12.35 WOT na antenie TV 
Polonia 15.10 W piątą stronę świata - 
ode. 5 “Przyjaciół poznaje się w biedzie” 
- serial dla młodych widzów 16.00 
“Chrząszcz brzmi w trzcinie” 16.15 Listy 
od telewidzów - program Anny Wandy 
Głębockiej 16.30 WOT na antenie TV 
Polonia 17.20 Sport z satelity: Puchar 
Świata w skokach narciarskich - Zako
pane '9618.20 Stawka większa niż ży

cie odc.8 - “Wielka wsypa” - serial prod. 
polskiej 19.15 Dobranocka 19.30 Wia
domości 20.00 Przekrój przez pół wie
ku - relacja z uroczystego wieczoru z 
okazji jubileuszu Tygodnika “Przekrój”
21.00 Panorama 21.30 Był jazz - film 
fab. prod. polskiej 23.05 WOT na ante
nie TV Polonia 0.30 Modrzejewska 
odc.5/7 - “Warszawa” - serial prod. pol
skiej

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane dla dzieci 9.50 
“MacGyver” - serial 10.40 “Maria” - se
rial 11.30 “Posterunek przy Hill Street" - 
serial 12.20 Filmy animowane 13.05 
MacGyver - serial 14.00 Pełnym gazem
14.30 Świat sportu 15.00 Film fab.
16.30 Filmy animowane dla dzieci 17.30 
MacGyver 18.20 “Maria” - serial 19.10 
“Posterunek przy Hill Street” - serial 
USA 20.00, 1.10 Film fab. 21.50, 3.00 
Film fab. 23.35, 5.30 “Maria” - serial 
0.20,4.40 “Posterunek przy Hill Street” - 
serial

POLSAT
7.00 Statek miłości - serial 8.00 W dro
dze - program katolicki 8.30 “Moto-my- 
szy z Marsa, ode. 40 - serial 9.00 Can- 
dy-Candy - serial dla dzieci 9.20 Sma
kosze rozkosze 9.30 Fashion TV - 
magazyn mody 10.00 Rajska plaża - 
serial 11.00 "Różnice nie do pogodze
nia", USA - USA 13.00 “Konwój”, cz. 212 
- USA 14.05 Oskar - magazyn filmowy
14.05 Oskar - magazyn filmowy 14.35 
Reportaż 15.00 Magazyn 16.00 Infor
macje 16.15 ‘Tytani”, ode. 3/13 - USA
17.00 As, dama, walet - program rozry
wkowy 17.55 “Tragedia w Guyanie”, 
ode. 3/4, USA 18.55 Disco Relax 19.50 
Informacje 20.05 Film tygodnia: “Na po
lu chwały” - USA 23.55 Pleyboy 0.55 ‘W  
piątek 13-go”, ode. 2/26, USA

WOT 51
8.15 Gazeta Telewizyjna WOT 8.35 Ma
gazyn reporterów Telewizyjnego Kuriera 
Województw 8.50 Na działce 9.00 Kawa 
z Marszałkiem 9.10 Nestor - magazyn 
ludzi starszych 9.30 Wiarus - magazyn 
ludzi niepełnosprawnych 9.50 Porady 
prawne (powt.) 10.00 Wieści z Ratusza 
(powt.) 10.20 Moto-box (powt.) 10.40 
Zwycięstwo na morzu, ode. 4/25 11.10 
LOOK AHEAD - język angielski 11.50 Z 
kopyta (powt.) 12.00 Kolejowe przygody 
wzdłuż Europy - serial 12.25 Komunika
ty i ogłoszenia 12.30 Co, gdzie, kiedy...
12.45 Sport w WOT 13.00 Kapitan Śo- 
wa na Tropie ‘Trzecia ręka” (powt.) - 
film prod. polskiej 13.30 U lekarza 13.45 
W pałacu młodzieży: Sekcja tenisa sto
łowego (powt.) 14.00 WOT w TV-PO- 
LONIA Nasze zwierzęta (powt.) 14.20 
Filharmonia Białostocka 14.30 Bajka
14.50 Reportaż 15.00 Telewizyjny Ku
rier Warszawski 15.10 Kot w butach 
1/26 - serial 15.35 Roger Odrzutowiec - 
serial 15.40 Słonica Nellie - serial 15.45 
Kocham moje miasto - serial 16.00 
“Gem, set, mecz” ode, 1/6 - serial prod. 
ang. 16.30 WOT w TV-POLONIA Muzy
czny Kolaż 16.50 Legia Warszawa w 
lidze mistrzów 17.10 Teleturniej War
szawski - wydanie specjalne 17.20 “Tak 
panie premierze” - serial 17.55 Karnecik
18.05 Program WOT na weekend 18.10 
Telewizyjny Kurier Warszawski 18.30 
Warszawa od kuchni - magazyn kulinar
ny 18.45 Pokochać taniec 19.10 Sport 
w WOT 19.25 Komunikaty i ogłoszenia
19.30 Szaleństwo na kółkach - serial
19.50 Gramofon - program rozrywkowy
20.00 “Gorące serca i zimne stopy” - 
USA 21.40 Program WOT na niedzielę
21.45 Sport w WOT 22.00 Gwiazdy Hol
lywood - próg. dok. 22.35 Warszawski 
wieczór muzyczny: Rok w gablocie 0.40 
Gazeta telewizyjna WOT

NIEDZIELA

PROGRAM  I
7.00 Rolnictwo na świecie 7.15 Tańce 
polskie - Śladami Oskara Kolberga - 
“Gody żywieckie” 7.35 Notowania 8.05 
Tęczowy Musie Box 8.30 “Droga do 
Avonlea”/41/ - serial prod. kanad. 9.25 
Teleranek 9.50 Tut Turu Company
10.00 Kukułka 10.15 W Starym Kinie 
“Dźwięki muzyki”/1/- musical prod. USA
12.00 Anioł Pański - transmisja modli
twy Ojca Świętego 12.20 Opinie - pro

gram publicystyczny 13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień 13.40 Szklany dom - te
lewizyjny magazyn przedmiotów 14.05 
Seriale wszech czasów “Północ-Połud
nie” /7/- serial prod. USA 15.00 Studio 
sport - Mistrzostwa Europy w łyżwiar
stwie figurowym - Sofia '96 /pokazy mi
strzów/ 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 Śmiechu war
te 17.50 DTV - program Jacka Fedoro
wicza 18.05 “Dr Quinn”/57/ - serial prod. 
USA 19.00 Wieczorynka “Myszka Miki i 
przyjaciele” 19.30 Wiadomości 20.10 
“Po latach w Angell Falls”[4/6] - film fab. 
prod. USA 21.05 Wieczór z Alicją 22.00 
Sportowa niedziela w tym Puchar Świa
ta w skokach narciarskich 22.30 Racja 
stanu 23.00 Żuławski - gawędy 23.35 
“Siostra Kenny” - film fab. prod. USA
1.25 Wokół wielkiej sceny

PROGRAM  II
7.00 Echa tygodnia /dla niesłyszących/
7.30 Film dla niesłyszących “Po latach 
w Angel Falls”[4/6] - serial prod. USA
8.20 Słowo na niedzielę /dla niesłyszą
cych/ 8.30 Programy lokalne 9.30 Powi
tanie 9.35 Komentarz polityczny 10.00 
Ojczyzna polszczyzna - Wydziw, po- 
wściąg, przekręt 10.15 Ulica Sezamko
wa 11.15 Teatr dla dzieci “Różany za
mek” 12.00 Świat się śmieje: “Powrót 
tajemniczego blondyna”- komedia prod. 
franc. 13.20 Studio sport Australian 
Open - finał mężczyzn 14.15 Podróże w 
czasie i przestrzeni - Wyprawy z Natio
nal Geographic - “Wśród dzikich szym
pansów” - film dok. prod. USA 15.15 
Familiada - turniej mistrzów 13/ 15.40 
Tischner czyta KATECHIZM 16.10 Bez
ludna wyspa 17.00 “Beverly Hills 
90210” 1201 - serial prod. USA 17.50 
Halo Dwójka 18.00 Programy lokalne
18.10 Gra Artur Rubinstein - amerykań
ski program muzyczny 19.05 Gra - tele
turniej 19.35 "Dzieła Szekspira w wer
sji animowanej” “Burza”- film anim. 
prod. angielskiej 20.00 Linia specjalna
21.00 Panorama 21.35 ‘Tajemnicze 
morderstwo Thelmy Todd” - film fab. 
prod. USA 23.10 “Artur Rubinstein - Ko
cham życie" - film dok. prod. niemieckiej 
0.40 Panorama

TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Gio- 
yanni Pierluigi da Palestrina - Offerto- 
rium III Niedzielę po Trzech Królach
8.10 Słowo na niedzielę 8.15 STUDIO
KONTAKT (powt.) 9.00 “Polonica arkty- 
czne" - film dok. 9.30 Mój dom - pro
gram poradnikowy 10.00 Wspólnota w 
kulturze 10.30 PORANEK MUZYCZNY: 
Koncerty laureatów Gabriela Montera 
gra I Koncert e- moll op. 11 Fryderyka 
Chopina (STEREO) 11.15 Skarbiec - 
magazyn historyczno-kulturalny 11.45 
“Klub odkrywców” - program dla mło
dych widzów 12.00 Na polską nutę - 
program dla dzieci 12.30 Zamek Eure
ki - film dla dzieci 13.00 “Tata a Marcin 
powiedział...": “Pułapki demokracji”
13.10 Grzegorz Turnau - “To tu, to 
tam” 13.40 Spotkania z profesorem 
Wiktorem Zinem 14.00 “Tak, jak 
przed laty” - recital Grażyny Świtały 
14.30 Piraci - teleturniej 15.00 TE 
ATR FAMILIJNY: “Alicja w Krainie 
Czarów” cz. III aut. Lewis Carroll
15.35 Salonowe potyczki - Janusz Jó 
zefowicz 16.00 Powitanie, program 
dnia 16.05 BIOGRAFIE: Żywe obra
zy - film dok. Stanisława Różewicza
17.00 Teieexpress 17.15 “W krainie 
Czarnoksiężnika Oza ode. 13 - "Taje
mnica Purpurowej Róży” - serial animo
wany dla dzieci 17.40 WSPOMNIEŃ 
CZAR: Strachy - film archiwalny prod. 
polskiej 19.20 Dobranocka 19.30 Wia
domości 20.00 Kabaret Czerwony 
Kapturek /1/ - “Skrwawione serce” - 
program rozrywkowy 20.45 Leksykon 
Polskiej Muzyki Rozrywkowej - “W” 
Bogusław Wyrobek 21.00 PREMIERY 
SATELITY: “Album Polski” - “Maria” - 
film fab. prod. polskiej 22.10 Program 
na poniedziałek 22.20 “Wesoło czyli 
smutno, rozmowy Kazimierza Kutza o 
Górnym Śląsku” 23.10 Męski striptiz - 
program Małgorzaty Domagalik 23.40 
Sportowa niedziela 0.05 Panorama 
0.35 “Schody, pióra, brylanty...” - pro
gram Ewy Kuklińskiej

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 Film dok. 
7.15 Świat sportu 8.10 Film dok. 9.00 
Filmy animowane dla dzieci 9.50 “Mac- 
Gyver” - serial 10.40 “Maria” - serial
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11.30 “Posterunek przy Hill Street” - se
rial USA 12.20 Filmy animowane 14.00 
Świat sportu 14.30 Teleshop 15.00 Film 
fab. 16.50 Filmy animowane dla dzieci
17.20 Bez maski - Magazyn dla pań
18.20 Chrono - magazyn sportowy
19.05 Magnum - serial 20.20 Film dok.
21.50 MacGyver - serial USA, 22.45,
3.00 Film fab. 0.20 Film dokumentalny
1.10 Magnum - serial 4.40 Film dok.
5.10 “Maria” - serial

PO LSAT
7.00 Disco Relax 8.00 Jesteśmy - pro
gram redakcji katolickiej 8.30 Opiekuń
czy duszek - serial 9.00 Candy-Candy, 
ode. 8 - serial dla dzieci 9.20 Smakosze 
i rozkosze 9.30 Maski - magazyn 10.00 
Disco Relax 11.00 Góry przeznaczenia 
- serial kanad. 12.00 “Stworki” - USA
13.30 Odyseja - serial 14.00 Sztuka in
formacji 14.30 Dawni wojownicy - Asy- 
ryjczycy, ode. 2/13 ode. 2/13 - USA
15.00 Benny Hill 15.30 Dyżurny satyryk 
kraju - program Tadeusza Drozdy 16.00 
Informacje 16.15 “Odmiana losu” - USA
18.15 Columbo, USA 19.50 Informacje
20.05 “Na południe” - serial 21.00 “Cze
kając na światło” - USA 22.45 Na każdy 
temat 23.50 Filmoteka Narodowa: “Pro
fesor Wilczur” - Polska

W OT51
8.15 Gazeta telewizyjna WOT 8.25 Po
witanie i program dnia 8.35 Halo... Gmi
na 8.50 Moda i okolice 9.05 Warszawski 
Magazyn Historyczny 9.30 “Crystal” 
(powt.) 12.05 Reportaż (powt.) 12.15 
Leksykon katolicki 12.25 Komunikaty i 
ogłoszenia 12.30 Kawa z marszałkiem 
(powt.) 12.45 Sport w WOT 12.55 Reli
gie i kościoły w Polsce 14.00 Autopano- 
rama 14.20 Warszawa od kuchni (7)
14.35 Grajmy z panem Czesławem - le
kcja 9 14.50 ZOO bez krat 15.10 O 
czym szumią wierzby - serial 15.35 
Świat przyrody 16.30 Tele rymy, ode. 5
16.50 Klaps 17.10 Teleturniej Warsza
wski 17.20 Nie czekaj - serial 18.00 Te
lewizyjny Kurier Warszawski 18.08 Po
goda dla Warszawy i okolic 18.10 War
szawskie premiery: “Ptaszek
Zielonopióry” 18.30 Klub podróżników

19.00 Dziennik Morski, ode. 1 19.25 Ko
munikaty i ogłoszenia 19.30 Taki jest 
człowiek - “Koło życia” ode. 3/11 - serial
20.00 Niespożyta energia 21.40 Pro
gram WOT na poniedziałek 21.45 Sport 
w WOT 22.15 Męski striptiz 22.45 Mu
zyczny kolaż (powt.) 23.15 Westgate, 
ode. 14/30 00.20 Gazeta telewizyjna 
WOT

PONIEDZIAŁEK

PROGRAM  I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su- 
kces”/180/ - serial prod. USA 8.30 Tele- 
ferie : Ciuchciozima 8.55 Zimowy pa
miętnik - program dla dzieci 9.00 Wia
domości 9.10 Mama i ja - program dla 
mamy i trzylatka 9.25 Gimnastyka 9.30 
Domowe przedszkole 9.55 Porozma
wiajmy o dzieciach 10.05 “Doktor Qu- 
inn” - serial prod. USA /powt./10.50 Mu
zyczna Jedynka 11.00 Programik dla 
zwierzątek 11.20 Małe spojrzenie 11.30 
Ludzki świat 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.15 Indeks - telewizyjny 
magazyn finansowy 12.40 Szkoły za 
oceanem 13.05 Magazyn Notowań : 
Kropla po kropli 13.20 Kuchnia. Jaka 
jest biel? 13.35 Wielka historia małych 
miast - Miasta kresowe. Szczebrzeszyn
14.00 Księga niewiedzy : Jak działa 
mózg 14.25 Dzieje Zamku Żupnego w 
Wieliczce 14.40 Heidrun 14.50 Pro
gram dnia 15.00 Dla młodych widzów: 
- Drgawy 15.30 “Moda na sukces” - 
serial prod. USA/pow t./16.00 Ferie z 
miliardem - teleturniej dla dzieci 16.25 
Teleferie - Baw się z nami 16.45 Halo, 
Koalo - quiz dla dzieci 16.50 Kalenda
rium XX wieku 17.00 Teleexpress
17.20 Forum - program publicystycz
ny 18.10 “Murphy Brown”[47/52] - se
rial prod. USA 18.35 Powidoki Marka 
Nowakowskiego - EKD 19.00 Wieczo
rynka 19.30 Wiadomości 20.10 Teatr 
Telewizji Antoni Czechow - “Iwanow”
21.45 Puls dnia 22.00 Tydzień Prezy
denta 22.10 Miniatury: Krzysztof Dydo 
“Mistrzowie polskiej szkoły plakatu”
22.20 MdM, czyli Mann do Materny, Ma

terna do Manna 22.45 Przegląd militar
ny : Awangarda 23.00 Wiadomości
23.20 Mistrzowie kina: - Louis Maile - 
“Atlantic City” - film fab. prod. kanad.- 
francuskiej 1.05 Przeboje Bogusława 
Kaczyńskiego

PROGRAM  II
7.00 Panorama 7.10 Sport - telegram
7.15 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Zdrówko" /5/- serial 
komediowy prod. USA 9.00 Świat kobiet
9.30 “Nasza wielka rodzina” /11/"Gala- 
pagos: ochrona czy zysk?" - serial dok. 
prod. japońskiej 10.00 “Krzyżówka 13- 
iatków” - program dla dzieci 10.25 Ferie 
na sportowo 10.35 Familiada - teletur
niej /powt./11.00 Skrzydła bliżej marzeń
11.25 Wspólnota w kulturze: Tadeusz 
Koper - podróż do źródeł 12.00 Biogra
fie:- “David Wark Griffith - ojciec filmu” 
[3]- film dok. prod. USA 13.00 Panora
ma 13.20 ‘Tajny agent” [3-ost.j - serial 
prod. angielskiej 14.10 Clipol - magazyn 
muzyczny 14.40 Muzyczne nowości 
Dwójki 14.55 Powitanie 15.00 “Rebo- 
ot”[6/13] “Odebrana siła” - serial anim. 
prod. USA 15.25 Akademia Zdrowia “2"
15.35 Sportowe hobby Telewizyjny Klub 
Sportowy Dwójki 16.00 "Twój telefon 
bezpieczeństwa" - wojskowy program 
publicystyczny 16.30 Być Mozartem - 
Ewa Pyrek - młoda skrzypaczka 16.55 
“Ukochany kraj" [1/6] - “Tango”- serial 
dok. prod. angielskiej 18.00 Panorama
18.10 Program lokalny 19.05 Koło fortu
ny - teleturniej 19.35 “Krzyżówka 13-lat- 
ków” - program dla dzieci (powt.) 20.00 
“Zdrówko” 151 - serial prod. USA 20.30 
Auto - magazyn motoryzacyjny 21.00 
Panorama 21.30 Sport telegram 21.40 
“Przystanek Alaska” [19/22] - serial 
prod. USA 22.25 Ogród sztuk 23.00 
Tropy 23.30 997 - magazyn kryminalny
24.00 Panorama 0.05 “Dawid Ojstrach - 
artysta ludowy”- film dok. prod. francu
skiej

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domości 9.10 Program dnia 9.15 ‘Taje

mnice Wiklinowej Zatoki” odc.6171 - se
rial animowany dla dzieci (powt.) 9.45 
“Krzyżówka szczęścia” - teleturniej 
(powt.) 10.15 Radio Romans odc.2 
I32J - ‘Taśma Stefana” - serial produkcji 
polskiej 10.45 Blok programów eduka
cyjnych 12.00 Wiadomości 12.10 Pro
gram dnia 12.15 PREMIERY SATELI
TY: Album polski - film fabularny pro
dukcji polskiej (powt.) 13.30 “Żurawie” - 
film przyrodniczy 14.10 Auto - Moto - 
Klub - magazyn sportów motorowych 
(powt.) 14.25 Rozmowa dnia 14.55 Po
witanie, program dnia 15.00 Panorama
15.20 Filmy z Niepokalanowa - Bazyli
ka Grobu Pańskiego 15.50 Aby dać 
świadectwo - reportaż 16.20 Gość TV 
Polonia 16.30 Pejzaże wsi polskiej - wi
zja lokalna - reportaż 17.00 Teleex- 
press 17.15 Janka ode. 3 /15/ - “Ala
ska przeciw Herze” - serial dla młodych 
widzów 17.45 “Krzyżówka szczęścia” - 
teleturniej 18.15 Janosik odc.4 /13/ - 
Porwanie - serial TVP 19.00 Zaprosze
nie 19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomo
ści 20.00 Sportowy tydzień 20.20 Czy 
nas jeszcze pamiętasz...? - program 
Witolda Pogranicznego 20.40 Spojrze
nia na Polskę 21.00 Panorama 21.30 
CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE: Mat
ka Joanna od Aniołów - dramat produ
kcji polskiej 23.15 Program na wtorek
23.20 ‘Tele - Rinn” - piosenki Urszuli 
Dudziak 23.35 “Psychodrama - film do
kumentalny Marka Piwowskiego 0.05 
Camerata 2 0.35 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 7.45 Teleshop
8.10 Filmy dla dzieci 9.50 Film doku
mentalny 10.40 Magnum - serial 12.20 
Filmy animowane dla dzieci 14.00 Film 
dokumentalny 15.35 Teleshop 16.00 Fil
my dla dzieci 17.30 “MacGyver” - serial
18.20 “Maria” - serial 19.10 “Drużyna 
specjalna” - serial USA 20.00 Film fab. 
21.50, 3.00 Mac Gyver - serial 22.45, 
3.50 “Drużyna A" - serial 23.35, 5.10 
“Maria” - serial 0.20,4.40 “Drużyna spe
cjalna” - serial prod. USA 1.10 Film fa
bularny 3.00, 3.50 MacGyver - serial
5.10 “Maria” -serial

PO LSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe! 7.30 
Kalambury - program rozrywkowy 8.00 
Czarodziejk z księżyca, ode. 21 8.30 
Grace w opałach - serial 9.00 “Na po
łudnie” - serial 10.00 “Za wszelką cenę”, 
39/40 - Brazylia 11.00 Disco Relax
12.00 As, dama, walet - program rozry
wkowy 13.00 Jesteśmy - program katolicki
13.30 Tylko dla dam 14.00 Oskar - maga
zyn filmowy 14.30 Kuba zaprasza 15.00 
HaloGralMy 15.20 YelYelYe! 15.30 Stra
chy z Transylwanii, ode. 2 116.00 Informa
cje 16.15 Twój lekarz 16.45 “I wszyscy 
razem” - serial USA 17.15 Kalambury - 
próg. rozrywkowy 17.45 Webster, ode. 67
18.15 “Pomoc domowa” - serial amery
kański 18.45 Informacje 18.55 “Prawo 
Burke’a” - serial 19.50 Informacje 20.05 
Film na telefon: “Hotel Bel Horizon” 22.00 
Informacje i biznes informacje 22.25 ‘Ży
cie jak sen" - serial amerykański 22.50 
Egzamin dojrzałości - program rozry
wkowy 23.50 Na każdy temat 0.50 Tur
bo Trans Gra!My

W OT 51
9.00 Retransmisja TV Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.15 Powita
nie i program dnia 14.25 Rozmowa dnia
15.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
15.10 “Maluchy” - serial 15.35 “Król Artur i 
rycerze okrągłego stołu” - animowany se
rial 16.00 “Miód i pszczoły” - serial 16.30 
Po lekcjach: W Pałacu Młodzieży - pra
cownia scenografii 16.45 Teleturniej War
szawski 16.55 Komunikaty i ogłoszenia
17.00 Telewizyjny Kurier Bielan 17.10 Te
leturniej Warszawski cz. I117.20 “Crystal” - 
serial 17.55 Sprawa dnia 18.10 Dziś w 
programie 18.10 Telewizyjny Kurier War
szawski 18.40 Pytanie do prezydenta
18.45 Reportaż dnia 19.00 Warszawski 
Magazyn Wojskowy 19.20 Co, gdzie, kie
dy ...? 19.30 Rytmy przyrody - serial doku
mentalny 20.00 “Czerwone i czarne” - se
rial 20.55 Poza rok 2000, ode. 11/26 21.45 
Telewizyjny Kurier Warszawski 22.00 
Rozmowa dnia 22.30 “Detektywi” ode. 
18/18 23.00 Patrol miejski 23.15 Nocne 
studio Marii Czarneckiej 23.45 Tele-Sprint- 
Sport 00.10 Gazeta Telewizyjna WOT

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY im. J. SZANIA

WSKIEGO, ul. Nowy Rynek 11, tel. 62-60-71: 
23, 24 i 25.01. godz. 9 i 12 - Gwałtu co się 
dzieje. 26, 27 i 28.01. godz. 18 - Gwałtu co 
się dzieje.

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tumska 
2, tel. 62-44-91: nieczynne z powodu re
montu.

SPICHLERZ, ul. Kazimierza Wielkiego 
11 b, 62-25-95: czynny codziennie (oprócz 
wtorków) w godz. 10-15: wystawa “Gren
landia dzisiaj". Od 15 do 29.01. czynna wy
stawa pokonkursowa “Nasze Boże Naro
dzenie” (prace malarskie, szopki, maski ko
lędnicze wykonane przez uczniów płockich 
szkół podstawowych).

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tumska 
3a, tel. 62-26-23: wystawy stałe. Muzeum 
czynne codziennie oprócz poniedziałków w 
godz. 10-15, niedziele 11-16.

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI, ul. 
Nowy Rynek 11, tel. 62-89-82: czynna wy
stawa Edwarda Hartwiga “Fotografia” oraz 
VIII Biennale Plakatu Fotograficznego zor
ganizowane przez Płockie Towarzystwo 
Fotograficzne.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLI
CZNA, ul. Kościuszki 6: czynna wystawa 
poświęconej twórczości duńskiej pisarki 
Karen Blixen oraz wystawa “Czas porażki, 
czas nadziei". W każdy piątek godz. 17 - 
spotkania członków Klubu Fantastyki.
27.01. godz. 10 - impreza karnawałowa dla 
dzieci. W programie m.in. “Kopciuszek”, kon
kursy, wręczenie nagród laureatom konkursu 
plastyczno-literackiego. Filia nr 1: od 29.01. 
do 9.02. - poniedziałki, wtorki i środy w 
godz. 9-11 - ferie dla dzieci. Filia nr 3: 
czwartki w godz. 10-12 - ferie na wesoło; 
Filia nr 4: codziennie (prócz sobót) w 
godz. 9-11 i 16-18 - ferie dla dzieci. Filia 
nr 7: codziennie (prócz czwartków) w 
godz. 10-16 - ferie dla dzieci; Filia nr 9 
(ul. Orzechowa 5a): codziennie (prócz 
sobót) w godz. 11-14 - ferie dla dzieci. 
Filia nr 13: - codziennie (prócz sobót) w 
godz. 13-17 - ferie dla dzieci; Oddział 
dla dzieci: codziennie (prócz czwartków) 
w godz. 11-14 - ferie dla dzieci (gry kompu
terowe i telewizyjne, gry i zabawy stolikowe, 
bale, konkursy literackie, plastyczne, proje

kcje filmów, wycieczki).
BIBLIOTEKA im. Zielińskich TNP, PI.

Narutowicza 8: wystawa “Malarstwo i kon
serwacja dzieł sztuki Ewy i Jacka Waśko ze 
zbiorów Biblioteki TNP”.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY:
23.01. godz. 17 - spotkanie w KPJ z okazji 
Dnia Babci i dziadka, 30.01. godz. 17 - wie
czorek taneczny w KPJ, 31.01. godz. 16 - 
finał festiwalu piosenki dziecięcej. Od 29.01. 
do 9.02. - akcja “Zima”. Codziennie w godz. 
10-13 i 16-18 zajęcia dla dzieci, gry stoliko
we, zawody sportowe, turnieje tenisa, filmy, 
dyskoteki, zabawy na lodowisku itp.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA:
23.01. godz. 15 - konkurs tańca, 25.01. godz. 
17 - spotkanie w KZW, 26.01. godz. 15 - kurs 
tańca towarzyskiego, 29.01. godz. 16 - proje
ktujemy strój karnawałowy, 31.01. godz. 17 - 
choinka noworoczna.

KLUB OSIEDLA KOCHANOWSKIEGO:
25.01. godz. 15 - wycieczka do BWA, 26.01. 
godz. 16 - turniej gier stolikowych.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. 
Tumska, tel. 62-28-30: Do 31 stycznia czyn
na pokonkursowa wystawa plastyczna 
“Najładniejsza karta świąteczna”. 24.01. 
godz. 18 - koncert młodzieżowego ze
społu muzycznego, 27.01. godz. 10 - 
konkurs dziecięcych parodii. Od 29.01. 
do 10.02. - ferie zimowe dla dzieci w 
wieku 8-13 lat. W programie: wycieczki, 
konkursy, zabawy, imprezy sportowe. 
Dzieci objęte są opieką pedagogiczną w 
godz. 9-15. Zapisy codziennie w godz. 
9-20. Od poniedziałku do piątku w godz.
9,30 - 20,00 - zajęcia dla dzieci i mło
dzieży w 70 sekcjach i kołach zaintereso
wań.

OGRÓD JORDANOWSKI (Rogatki W- 
wskie) zaprasza codziennie w godz. 13-18, w 
soboty 9-14 na zajęcia rekreacyjne i świetli
cowe pod opieką nauczycieli - instruktorów.

GALERIA a.r.t., ul. Rybaki 7, tel. 63-63- 
03 - wystawa prac Jarosława Kuźmińskiego 
(udostępniana na kontakt telefoniczny).

OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. Warsza
wska 30, tel. 62-41-63: czynny codziennie od 
godz. 9 do zmierzchu.

KINO “PRZEDWIOŚNIE”, ul. Tumska, 
tel. 62-25-65: do 25.01. godz. 11, 13, 15, 
17,15 i 19,30 - Mortal Kombat, USA od lat 15, 
godz. 21,15 - Showgirls, USA od lat 18,
26.01. - 8.02, godz. 11, 13 i 17,15 - Ace

Ventura, USA od lat 12. (26.01. od godz. 16 
wszyscy chętni za okazaniem biletu do kina 
będą mogli uczesać się - gratis! na Ace Ven- 
turę), godz. 15,19 i 21 - Młodzi gniewni, USA 
od lat 15.

KINO “SFINKS”: do 25.01. godz. 17,15 i 
19,30 - Showgirls, USA od lat 18, 26.01. - 
8.02. godz. 13,15 i 17,15 - Babę - świnka z 
klasą, austral. b.o., godz. 19 - Ace Ventura", 
USA od lat 12.

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE, PI. Marsz. J. 

Piłsudskiego 21, tel. 54-79-64: w salach Ra
tusza czynna wystawa stała “Wnętrza ekle
ktyczne” oraz czasowa “Tradycyjne rybołów
stwo ludowe”. Muzeum czynne codziennie 
(prócz poniedziałków i dni poświątecznych) w 
godz. 10-16.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ, Park 
Wiosny Ludów, tel. 53-31-41: Wystawa stała 
“Bitwa nad Bzurą” czynna codziennie oprócz 
poniedziałków w godz. 10-16.

KUTNOWSKI DOM KULTURY, ul. Żół
kiewskiego 4, tel. 54-21-37,53-30-64: czynny 
codziennie w godz. 8-20, w niedziele 15-20.

GOSTYNIN
DOM KULTURY, tel. 20-14: czynna po- 

plenerowa wystawa prac GTPTP.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ, tel. 75- 

28-83: czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 8-15, soboty i niedziele 8-16. 
Czynna wystawa “Boże Narodzenie na Ma
zowszu” (aranżacja wnętrz w 10 chałupach).

RATUSZ, tel. 75-28-26: czynna wystawa 
“Puszcza Biała i jej kultura" połączona z pro
jekcją filmu. Ratusz czynny z wyjątkiem po
niedziałków i dni poświątecznych (od wtorku 
do czwartku) w godz. 8-16, piątki 8-18, sobo
ty 14-18 i niedziele 10-14.

DOM KULTURY, ul. Piastowska 37, tel. 
75-24-93: wystawa prac poplenerowych. Ka
wiarnia “Kulturalna” czynna w godz. 16-20.

ŁĘCZYCA
MUZEUM REGIONALNE, ul. Zamkowa:

ekspozycje stałe oraz wystawa czasowa 
“Śpiewacy pól, lasów i łąk".

BIELSK
GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. Glin- 

ki 1, tel. 61-55-74: czynny wtorki, środy, 
czwartki godz. 11-19, piątki i soboty 11-20.

KROŚNIEWICE
MUZEUM im. J. DUNIN-BORKO- 

WSKIEGO, Pi. Wolności 1 - unikalna kole
kcja malarstwa, wyrobów rzemiosła artysty
cznego, militaria, numizmaty, pamiątki po 
wielkich Polakach. Czynne od wtorku do piąt
ku oraz w niedziele w godz. 10-16 (w soboty i 
poniedziałki nieczynne).

W AŻNE TELEFO N Y
POGOTOWIE

WODOCIĄGOWE
Płock 62-68-89, Gostynin 33- 

66, Kutno 54-74-61 do godz. 15 i 
351-89 po godz. 15, Łęczyca 26-
76, Sierpc 75-28-01.

POGOTOWIE 
CIEPŁOWNICZE 

Płock 62-43-80, Gostynin 27- 
69, Kutno 53-32-22, Łęczyca 34- 
81, Sierpc 75-21-61.

POGOTOWIE 
ENERGETYCZNE 

Płock 62-34-60, Gostynin 27-
77, Kutno 54-24-40, Łęczyca 20- 
69, Sierpc 75-21-61. 991 - bez
płatny numer telefonu dla Pło
cka, Gostynina, Kutna, Łęczycy, 
Sierpca

POGOTOWIE GAZOWE
Płock 62-24-38. 

INFORMACJA PKS
Płock 62-57-35, Gostynin 26- 

49, Kutno 54-28-06, Łęczyca 25- 
94, Sierpc 75-29-51.

OPORÓW
ZAMEK, tel. 18-22 - czynny codziennie w 

godz. 10-15,30.

Za zmiany w programie redakcja nie po
nosi odpowiedzialności.

opr.(dr)

DYŻURY APTEK
Płock - do 29.01. - Kobyliń

skiego, od 29.01. - Miodowa
Gostynin - do 28.01. - Legio

nów, od 29.01. - Czapskiego
Kutno - do 28.01. - Barlickie- 

go, od 29.01. - Tarnowskiego
Sierpc - do 4.02. - Tułodziec- 

kiego

INFORMACJA PKP
Płock 62-37-52, Gostynin 20-16, 

Kutno 53-39-74, Łęczyca 34-32 (w 
godz. 6-19) i 27-46 po godz. 19, 
Sierpc 75-32-16.

TELEFON ZAUFANIA 
w Płocku

dla ludzi z problemem alko
holowym nr 62-82-91 czynny w 
godz. 7-20. “W” - 62-40-76 czyn
ny codziennie w godz. 18-19 (in
formacje o chorobach przenoszo
nych drogą płciową i AIDS). 

Poradnia
zdrowia psychicznego:

62-85-52 w godz. 8,00 - 14,00, 
czwartki: 14,00 - 20,00.

INFORMACJA 
O PRYWATNYCH 

USŁUGACH MEDYCZNYCH 
- 63-61-29 (czyni a całą dobę)

HOSPICJUM PŁOCKIE
Płock ul. Bielska 19 
dyżury w każdą środę 
w godz. 16.00-18.00 
tel. 63-14-06, 62-46-64,62-36-79
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KARNAWAŁ

Leczenie muzyką

Uzdrawiające nuty
Już w 1824 roku francuski psy

chiatra Jean Etienne Esąuirol eks
perymentował na szeroką skalę skutki 
leczenia muzyką, zapraszając muzyków 
do grania w szpitalu psychiatrycznym w 
Paryżu. W 1833 roku progi tego szpitala 
przestąpił nawet Franz Liszt.

Muzyka od zawsze poprawiała 
samopoczucie człowiekowi. Ale czy 
można uznać muzykę za prawdziwe

narzędzie terapeutyczne?
Leczenie muzyką na pewno nie 

może być podnoszone do rangi je 
dynej metody leczniczej. Przepro
wadzono wiele prób terapii muzy
cznej; wszystkie okazały się bardzo 
interesujące, ale nie uzyskano jesz
cze jasnych i dostatecznych wska

zówek. Pacjenci wykazywali 
wyraźne reakcje, choć trudno je  je 
szcze ocenić na poziomie klinicz
nym.

Na jakim mechanizmie może 
opierać się efekt terapeutyczny le
czenia muzyką? Z jednej strony ma
my korzyść wewnętrzną związaną 
ze słuchaniem, czyli uspokajenie 
rozedrganych nerwów; z drugiej 
działanie rehabilitacyjne uprawiania 
muzyki.

Ten ostatni aspekt coraz częściej 
jest brany pod uwagę, tak jak zre
sztą i inne formy

leczenia przez sztukę.
Psychologowie wychodzą z za

łożenia, że jeśli udaje się włączyć oso

bę z problemami psychicznymi w 
działalność rozrywkową a zarazem 
zajmującą, pomaga się w rozwoju i 
regeneracji jej czynności mental
nych i uczuciowych. Poza tym dzia
łalność w grupie daje również pozy
tywny skutek przebywania razem z 
innymi.

Jedną z najbardziej ciekawych 
technik jest improwizowanie grupo
we, kiedy to wiele osób, niekonie
cznie bardzo utalentowanych z- pun
ktu widzenia artystycznego, gra

wspólnie improwizując.
W taki sposób każda z nich ma 

możliwość wyrażenia siebie w naj
lepszy sposób, a przede wszystkim 
każdej daje się możliwość potwier
dzenia się jako jednostce i jako czę
ści grupy.

Bardzo często muzykoterapia łą
czona jest z innymi psychoterapia
mi ukierunkowanymi na rozwój 
kreatywności, jak terapia tańcem. 
Celem takiego leczenia jest zmniej
szenie psychicznych mechanizmów 
obronnych jednostki, aby mogła 
ona wyjść ze swojej izolacji.Masaż Shiatsu

Jak nauczyć się 
radości

Oto "przykazania radości"
- Nie będziesz stawiał cudzych racji nad potrzebami własnej na

tury. (Poświęć czas i energię na rozpoznanie ukrytych obszarów swej 
duszy, myśli, zachowań).

- Nie będziesz używał słowa "radość" nadmiernie. (Zrozumiesz, 
iż radość jest czymś innym niż satysfakcja, przyjemność, zaspokoje
nie, uciecha).

- Pamiętaj, żebyś dzień, który przyniósł ci radość, godziwie 
uświęcił, przeżywając tę radość do końca, nie "rozcieńczając jej, nie 
zastępując, nie wstydząc się tego uczucia.

- Czcij źródła własnej radości jak ojca swego i matkę swą. Każda 
chwila, w której rodzi się radość, niech będzie znana i doceniana jako 
ważny moment w życiu, bo i twoje narodziny były dla twych rodzi
ców radością.

- Nie zabijaj... radości w sobie.
- Nie zdradzaj siebie i własnych uczuć z pozorami i substytutami 

prawdziwej radości.
- Nie kradnij... radości innym i nie pozwól się z niej okradać.
- Nie mów fałszywego świadectwa o stanach swych emocji, prze

żywaj to, co w twoim sercu zrodziło się naprawdę. - Nie pożądaj 
radości bliźniego swego. Szukaj własnej, by pozostała twoją towa
rzyszką życią.

 ̂ Pozwól sobie na przeżywanie radości i ucz się, jak ją  osiągnąć. 
Pokonuj przeszkody, które cię od niej dzielą.

Bo umiejętność przeżywania radości to umiejętność życia, które 
tylko my potrafimy określić jako cenne i wartościowe, to poszerza
nie rozmiarów naszego człowieczeństwa.

Miernik starości
Nasze tętnice pod pewnym względem przypominają rury wodo

ciągowe, z tą różnicą, że zamiast rdzy czynnikiem destrukcyjnym 
jest cholesterol, który ma tendencję do odkładania się w ściankach 
naczyń krwionośnych, powodując miażdżycę. Wiele przypadłości 
nasilających się z wiekiem, takich jak osłabienie pamięci, nadciśnie
nie, niemiarowość tętna jest bezpośrednio lub pośrednio skutkiem 
wzrostu poziomu cholesterolu w organiźmie. Mimo, że generalnie 
jest to proces nieodwracalny, niemały wpływ na jego tempo ma tryb 
życia i dieta. Dlatego też często pomiar cholesterolu, zwłaszcza u 
ludzi w wieku podeszłym, ma tak duże znaczenie diagnostyczne i 
profilaktyczne. Amerykańska firma ChemTrak, wychodząc naprze
ciw tym potrzebom, opracowała i produkuje tani przyrząd do po
miaru cholesterolu w warunkach domowych. Do wykonania bada
nia wystarczy jedna kropla krwi, wynik uzyskuje się po 15 minu
tach, a wtedy już wiadomo, o ile postarzał się w ostatnim czasie nasz 
organizm.

Abdomenizer - na mięśnie brzuchaOprócz oficjalnej nauki me
dycznej dobrze ugrunto
wanej przez wiele nauk, 

istnieją jeszcze inne metody lecz
nicze wywodzące się z wielolet
niej tradycji, oparte na doświad
czalnej wiedzy i sprawdzone w 
praktyce. Taką osobliw ą i dla 
nas egzotyczną metodą jest ma
saż "Sh iatsu ". Należy go tra
ktować pow ażnie, a w iele osób 
wyniesie z jego stosowania du
żo pożytku. Poświęcenie co
dziennie kilku minut koncen
tracji choćby tylko na m ięś
niach, ścięgnach i stawach 
zapobiega dokuczliw ym  bólom 
i pozwala siedzieć, leżeć i spać 
spokojnie. Masaż shiatsu, który 
można nazw ać również aku
presurą oparty jest na doświad
czalne wiedzy medycyny chiń
skiej, która rozwinęła się na 
gruncie anatom ii, fizjologii, pa
tologii, biochem ii i różnorakich 
doświadczeniach.

Co oznacza Shiatsu?
Słowo "Shiatsu" składające 

się z "sh i" (palce) i "atsu" (ucisk) 
oznacza metodę leczenia chorób 
przez ucisk palcami.

Przed zastosowaniem masa
żu należy zaznajomić się dokład
nie z odpowiednim rysunkiem. 
Zabieg wykonuje się w miejscu 
pokazanym na rysunku, przez 
naciskanie; palcem wskazują
cym, kciukiem lub środkowym, 
trzema palcami lub dłonią.

Naciskając dany punkt nale
ży wykonać lekkie ruchy obroto
we (wiercenie palcem), co imitu
je masaż. Bardzo ważna jest 
umiejętność zróżnicowania na
cisku naszych palców. Przy za
biegach Shiatsu są stosowane 3 
wielkości nacisku to jest 5 kg, 7 
kg i 9 kg. Zabiegi można wyko
nać samemu lub też może go 
przeprowadzić inna osoba. Wła
ściwie naciśnięty punkt daje 
szybki efekt w postaci ustąpienia 
bólu. Nacisk powinien trwać 2 - 
3 minuty, a w niektórych przy
padkach może być dłuższy aż 
do 20, a nawet do 30 minut. Od 
jakości wykonania nacisku zale
ży skuteczność jego działania.

Metody “Shiatsu” 
NIE MOŻNA  
stosować 

w następujących 
przypadkach:

• ciężkich schorzeniach ser
ca, wątroby, płuc, nerek

• raka żołądka, jelit i pod
brzusza

• krwawieniach wewnętrz
nych (np. wrzody żołąd
ka), chorobach zakaźnych

• świeżych złamaniach i usz
kodzeniach wnętrzności.

Mirosław Brzeziński 
masarzysta 

cdn.

Wystający brzuch zakłó
ca harm onię sylw etki. 
W iększość z nas w sty

dzi się go, za w szelką cenę 
starając się zam askow ać ubra
niem . A czy nie lepiej po pro
stu pozbyć się tego co zbyte
czne?

W każdym zestawie ćwiczeń 
gimnastycznych pojawiają się 
ćwiczenia na mięśnie brzucha, 
ale wykonywanie ich na podło
dze jest bolesne, ponieważ po
woduje ucisk na kręgi 
lędźwiowe kręgosłupa oraz na 
kość ogonową.

Jeśli kupisz ABDOMENIZER, 
urządzenie bardzo popularne w 
Ameryce, ćwiczenie mięśni 
brzucha stanie się prawdziwą 
przyjemnością. Usiądziesz jak w 
siodełku, co zredukuje ucisk na 
kość ogonową, pozwalając tym 
samym uzyskać większy kom
fort podczas ćwiczeń.

Ćwiczenia te nie zastąpią gi
mnastyki porannej, ale polecam 
je  jako bardzo ważny element w 
zestawie porannym. Jeśli chcesz 
szybko pozbyć się nadmiaru 
tkanki tłuszczowej, która najczę
ściej gromadzi się na brzuchu, 
ćwicz nie tylko rano, ale dwa, 
trzy razy dziennie.

Proponujemy powtarzać ćwi
czenia 120 razy w ciągu dnia -

efekt gwarantowany! Twój 
brzuch będzie płaski, a jego 
mięśnie znacznie się wzmocnią i 
nabiorą elastyczności. Zyskasz 
podwójnie, bo to właśnie te 
mięśnie, tworząc naturalny gor
set, utrzymują kręgosłup w pra

widłowej pozycji.
O czym należy pamiętać 

przed rozpoczęciem ćwiczeń?
1. Jeśli cierpisz na schorzenie 

kręgosłupa, to najpierw zasięg
nij porady lekarza.

2. Ćwiczenia należy rozpo
czynać od poziomu dla począt

kujących, dochodząc stopniowo 
do pożądanej liczby powtórzeń. 
Nie należy wykonywać szyb
kich, gwałtownych ruchów.

3. Dzieci nie powinny uży
wać przyrządu.

4. Nie zaleca się również uży
wania go przez osoby o wadze 
przekraczającej 136 kg.

A oto pierwsze ćwiczenie:
Siadam y na ABDOM ENIZE- 

RZE jak w siodełku, uginamy 
nogi w kolanach - na począt
ku lekko. Pam iętajm y: im b li
żej pośladków  znajd u ją  się 
nasze stopy, tym  trudniej bę
dzie w ykonać ćw iczenie. D ło
nie op ieram y na uchw ycie 1: 
uchw yty 2 i 3 są przeznaczo
ne dla osób bardziej zaaw an
sow anych.

Kładziem y się na plecach i z 
tej pozycji pow oli unosim y 
tułów  do góry, pod kątem  45 
proc. nad pow ierzchnią pod
łogi. N astępnie, w ciąż pow oli, 
opuszczam y tułów  na pod ło

ga •
Starajcie się w ykonać to ćwi

czenie rytm icznie, około 15 mi
nut w ciągu minuty. Ć w iczcie 
we w łasnym  tem pie, unikając 
gw ałtow nych ruchów. Spró
bujcie  w ykonać tyle pow tó
rzeń, na ile pozw oli Wam or
ganizm .
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Recenzje

Wielkie ściganie 1995
Staraniem wydawnictwa Mo- 

topress z Warszawy, ukazała się 
na rynku książka Mirosława 
Rutkowskiego pod wszystko 
mówiącym tytułem “Wielkie Ści
ganie 1995". Znana polskim kibi
com rajdowym toyota celica 
Krzysztofa Hołowczyca, którą 
umieszczono na okładce rozwie
wa wszelkie przypuszczenia, co 
do zawartości tej cennej pozycji.

Dotychczas żaden znawca 
■ sportu samochodowego w Pol
sce nie wpadł na pomysł opisa
nia przebiegu całego sezonu raj
dowego i poczynań startujących 
w nim załóg. Jedyne pozycje, ja
kie ukazały się w ostatnich la

tach to: Oesy “Bubla" autorstwa 
Z. Próchniaka i J. Śmiłowskiego 
oraz Odcinek specjalny spółki 
G. Gac - H. Gawuć. Obie te 
książki dotyczyły kariery tragi
cznie zmarłego kierowcy rajdo
wego - Mariana Bublewicza.

"Wielkie ściganie" to książka 
napisana przez znanego fotore
portera i dziennikarza tygodni
ka Motor, który specjalizuje się 
w rajdach samochodowych. Dla
tego przeważają w niej relacje z 
rajdów zaliczanych do Mi
strzostw Polski i Mistrzostw Eu
ropy. W tym roku w ME starto
wał ze znakomitym skutkiem K. 
Hołowczyc, zostając I wicemi

strzem Europy 1995 r. Opisy raj
dów rozgrywanych poza grani
cami kraju dotyczą właśnie im
prez, w których startował ołszty- 
nianin.

Oprócz relacji z rajdów, czy
telnicy mogą zapoznać się z pod
stawowymi zasadami rozgrywa
nia takich dyscyplin sportu mo
torowego jak: Rallycross, Puchar 
Cinąuecento i Cinąuecento 
Sporting, wyścigi płaskie i gór
skie, rajdy terenowe oraz motoc- 
ross. Na kilku stronach Rutko
wski omówił także tegoroczną 
Sześciodniówkę Enduro i Rajdo
wy Puchar Cinąuecento. Przed
stawił większość liczących się 
zawodników we wszystkich 
dyscyplinach motorowych, kuli
sy każdej z imprez oraz zmiany, 
jakich kibice mogą oczekiwać w 
nadchodzącym sezonie.

Mocną stroną tej pozycji jest 
niesamowita ilość znakomitych 
zdjęć (oczywiście wykonanych 
przez autora), na których zare
jestrowane są zmagania za
wodników z konkurencją, au
rą, sprzętem i... zmęczeniem. 
Nawet wytrawny kibic sportu 
samochodowego dowie się z tej 
publikacji kilku szczegółów, któ
re z pewnością umknęły jego 
uwadze podczas obserwacji im
prez samochodowych.

Oprócz licznych zalet, książ
ka posiada jedną zasadniczą wa
dę. Jest mianowicie droga. W 
księgarniach można ją  kupić za 
około 40 zł. Niewątpliwie na ce
nę tej unikatowej książki złożyła 
się wspomniana wcześniej liczba 
zdjęć i kredowy papier, na któ
rym została wydrukowana. Na
leży przypuszczać, że jej cena

Kalendarz imprez samochodowych 
w sezonie’96

Rajdowe Mistrzostwa Polski
23 - 24 lutego: Rajd Zimowy
26 - 27 kwietnia: Rajd Krakowski

Załoga Renault E lf Polska: Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon 
mieli bardzo udany sezon...

byłaby jeszcze wyższa, gdyby 
nie reklamy sponsorów zamiesz
czone na okładkach i w środku.

“Wielkie ściganie 1995" to, dla 
kibica rajdowego, prawdziwa 
skarbnica wiedzy, bowiem au
tor przedstawił w niej także wy
niki imprez krajowych, z uwz
ględnieniem klasyfikacji gene
ralnej i poszczególnych klas. Na

ostatniej stronie znajduje się 
wypowiedź Prezesa Polskiego 
Związku Motorowego - Andrze
ja Witkowskiego, podsumowu
jąca sezon sportowy '95 roku.

Publikacja ukazała się zale
dwie w kilka tygodni po zakoń
czeniu sezonu rajdowego, co do
datkowo podnosi jej wartość.

Drogowcy - solą 
w oku...

Coraz gorsze warunki atmosferyczne sprawiają, że jazda samo
chodem po płockich drogach wymaga opanowania i sporych umie
jętności; Zmieniająca się z dnia na dzień temperatura powoduje za
marzanie rozpuszczonego wcześniej śniegu i tworzenie się na jezd
niach prawdziwej tafli lodowej. Sytuację pogorszyły opady deszczu 
zamieniającego się niemal natychmiast w lód. Tymczasem jedna z 
lokalnych rozgłośni radiowych podała kilka dni temu sensacyjną 
wiadomość, iż płockim drogowcom zabrakło soli do posypywania 
oblodzonych ulic. W dodatku są ponoć problemy z zakupem tego 
cennego surowca. Co może z tego wyniknąć, nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Z takiego obrotu sprawy zadowoleni mogą być jedynie 
właściciele warsztatów blacharskich, ale nie kierowcy. Wydaje się, że 
odpowiedzialnym za utrzymanie dróg służbom, oprócz soli zabrak
ło także...oleju (w głowach). Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie w 
najbliższych dniach, to drogowcy staną się przysłowiową solą w oku 
płockich kierowców.

Wieści z motoryzacyjnego świata
17 - 18 maja:
6 - 9  czerwca:
5 -  6 lipca:
6 -  7 września:
27 - 28 września:
19 - 20 października

Rajdowe imprezy towarzyskie:
26 - 27 października: Rajd Żubrów
9 listopada: Wyścig - Maraton
7 - 8  grudnia: Rajd Barbórka

W yścigowe Mistrzostwa Polski:
11 -1 2  maja: Poznań
25 - 26 maja: Poznań
1 4 -1 5  czerwca: Kielce
29 - 30 czerwca: Poznań
1 0 -1 1  sierpnia: Opole
31 sierpnia -1  września: Opole
1 3 -1 4  września: Kielce
5 - 6  października: Poznań

W yścigi górskie:
19 - 20 kwietnia: Góra Św. Anny
1 - 2  czerwca: Krosno
20 - 21 lipca: Wyścig Podkarpacki,

Rajdowe Mistrzostwa Polski
samochodów terenowych:

26 - 27 kwietnia: Gorzów
18 - 19 maja: Karkołom
29 - 30 czerw/ca: Polskie Safari
17 -1 8  sierpnia: Rzemieślnik (Warszawa)
21 - 22 września: Autotraper (Łódź)
19 - 20 października: Gorzów
1 - 3  listopada: Rajd Jelcza

Rallycross:
30 - 31 marca: Słomczyn
4 - 5  maja: Słomczyn
22 - 23 czerwca: Słomczyn
27 - 28 lipca: Słomczyn
24 - 25 sierpnia: Słomczyn
12-13 października: Słomczyn

Rajd Koszyce 
Rajd Polski 
Rajd Kormoran 
Rajd Karkonoski 
Rajd Wisła 
Rajd Elmot

Salon Nissana
W tym roku pierwszym wy

darzeniem motoryzacyjnym w 
naszym mieście było otwarcie 
salonu samochodowego firmy 
Nissan. Mieści się on przy ul. 
Kobylińskiego i jest własnością 
znanej spółki Trident.

W salonie Nissana klienci 
mogą wybierać między małą 
micrą, nieco większą primerą, 
terenowym patrolem czy coraz 
popularniejszym vanem - sere- 
ną. Flagowym modelem firmy 
jest oczywiście maksima QX V6 
z silnikiem o pojemności 2.0 lub
3.0 i mocy odpowiednio: 140 lub 
193 KM. Niebawem powinien

się także pojawić następca popu
larnego w Europie nissana sun
ny - almera.

Przypomnijmy, że do tej pory 
jedynym przedstawicielem ma
rek japońskich na lokalnym ryn
ku, był dealer Toyoty w Górach 
koło Płocka.

Toyota natomiast stara się 
zwiększać sukcesywnie swoje

udziały w innym koncernie ja
pońskim - Daihatsu. W niedale
kiej przyszłości najmniejsze mo
dele Daihatsu mają się stać głów
ną bronią Toyoty na rynku 
samochodów typu compact. Co 
z tego wyniknie, czas pokaże.

kolumnę opracował: 
Michał Jackiewicz

Sprostowanie
W artykule p.t: Daewoo w Płocku z nr 2 Tygodnika wyd. 9 stycznia 1996r. 

wymieniając płockich dealerów pominęliśmy Autoryzowanego Dealera Daewoo Mo
tor - firmę Auto Naprawa Andrzeja Magierskiego, za co szerdecznie przeprasza
my. Ponadto tytuł artykułu mylnie sugerował, że to firma Trident będzie pierwszym 
Autoryzowanym Dealerem Daewoo w naszym mieście.
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Własna siedziba, a już wkrótce 5 wydziałów, 6 tysięcy studentów

“Profesor” 
nie zwalnia tempa

Miały powstać nowe kierunki 
kształcenia - politologia oraz infor
matyka. Zaczęto o nie starania już w 
kwietniu ubiegłego roku, do tej pory 
otrzymano pozytywną odpowiedź 
co do jednego kierunku - politolo
gii, który 1 października zostanie 
uruchomiony. MEN nadal zwleka z 
odpowiedzią, jeśli chodzi o infor
matykę, choć uczelnia - Szkoła Wy
ższa im. Pawła Włodkowica posiada 
dobre notowania na rynku edukacyj
nym. Jak przypuszcza się w grę wcho
dzi ogólna niechęć polskich władz do 
szkolnictwa prywatnego. Wynik sta
rań o te dwa nowe kierunki można 
zaliczyć do ubiegłorocznych porażek, 
jakich doznał Zespół Oświatowo - 
Konsultacyjny “Profesor”, który jest 
założycielem Uczelni. Wydaje się 
jednak, że sukcesów było więcej, 
choć skalę i jednych i drugich (tj. i 
sukcesów i porażek) należałoby 
brać pod uwagę osobno.

Dr Zbigniew Kruszewski - pre
zes Zespołu, a jednocześnie Kanc
lerz Szkoły Wyższej ma problem z 
syntetycznym podsumowaniem 
ubiegłego roku: - Ja k  powiem, że 
rok się udał, to zyskam sobie wro

gów. W naturze Polaka leży przecież 
skłonność do ciągłego narzekania. 
Jak  powiem natomiast, że rok był 
niekorzystny dla nas - to nie do koń
ca powiem prawdę.

Spróbujmy wobec tego nie war
tościować pochopnie, a rzetelnie 
przedstawić fakty...

Trzeba oddać Zespołowi spra
wiedliwość - nie dość, że rozwija się 
niesłychanie dynamicznie, to jesz
cze nie zauważa się, jakoby robił to 
kosztem jakości swojej pracy i pozio
mu kształcenia w podległych mu 
szkołach. Jesteśmy świadkami nie
słabnącego zainteresowania społe
czeństwa płockiego nauką w Szkole 
Wyższej im. Pawła Włodkowica, a 
także rozwoju uczelni, rozszerzania 
przez nią oferty kształcenia, stopnio
wego nabywania przez nią coraz wię
kszego prestiżu, zdobywania renomy. 
To nie są czcze słowa. A jeżeli są na to 
dowody, nie ma powodu do tego, aby 
krytykować, szukać przysłowiowej 
dziury w całym i narzekać.

W październiku 1995 roku odby
ła się w Uczelni czwarta już inaugu
racja roku akademickiego. Uroczy-, 
stość połączona została z nadaniem 
Szkole imienia oraz wręczeniem 
sztandaru. To samo już wyraźnie 
świadczy na korzyść wcześniej posta
wionej tezy. Obecna Szkoła Wyższa 
im. Pawła Włodkowica nazywała się 
przecież wcześniej Wyższą Szkołą 
Zarządzania i Bankowości. Potem 
profil kształcenia został na tyle roz
szerzony, że stara nazwa nie była 
adekwatna do charakteru uczelni, 
musiała więc zostać zmieniona.

“Profesor” działa, a nie tylko 
planuje: - W Płocku od dawna p o ja 
wiały się pomysły powołania do ży
cia nowej uczelni. Nigdy nie zostały 
jednak skonkretyzowane. Powstanie 
naszej uczelni stało się faktem - 
dumnie zaznacza prezes Krusze
wski. I ma rację, choć nie przez 
wszystkich przyjmowana jest ona 
entuzjastycznie, zwłaszcza przez 
tych, którzy w nowo tworzonych 
przez Uczelnię kierunkach studiów 
widzą zagrożenie dla swojej działal
ności. Tak przynajmniej odbierane 
jest utworzenie Wydziału Pedagogi

ki - uniemożliwia podobno rozwój 
działającemu w Płocku od kilku lat 
Kolegium Nauczycielskiemu.

Pedagogika okazała się “strza
łem w dziesiątkę”. Sami inicjatorzy 
nie przypuszczali, że studenci tego 
najmłodszego wydziału stanowić 
będą blisko 1/3 liczby wszystkich 
studiujących w Uczelni. A jeśli mo
wa o liczbach - warto również zwró
cić uwagę na fakt, że w ciągu 1995 
roku przybyła prawie połowa stu
diujących. Dziś kształci się ogółem 
blisko 3600 studentów.

Oczywiście, ilością nie można 
mierzyć jakości, nie ona przecież 
decyduje o znaczeniu i roli danej in
stytucji. Dlatego dla uzupełnienia 
sukcesów uczelni “Profesora” do
dajmy jeszcze dwa fakty: jedna ze 
studentek Agnieszka Chocimska 
otrzymała w październiku ubiegłe
go roku stypendium Ministra Edu
kacji Narodowej (do tej pory tylko 
jeden płocki student został w ten 
sposób wyróżniony), zaś jeden ze

studentów - Wojciech Miedziński 
otrzymał od Ministra list gratulacyj
ny. Zważając na krótki okres istnie
nia uczelni i na jej status (uczelnia 
niepaństwowa), można te fakty zali
czyć w poczet sukcesów.

Szkoła . Wyższa prowadzona 
przez Zespół “Profesor” jest uczel
nią nie tylko z nazwy, statusu pra
wnego. Można nazwać ją  uczelnią, 
bo oprócz funkcji kształcenia rozwi
ja także działalność naukowo - ba
dawczą. Wykonana już została pra
ca badawcza pt: “Transformacja sy
stemu elektroenergetycznego”, której 
zleceniodawcą były Polskie Sieci Ele
ktroenergetyczne SA z Warszawy. 
Dobiegają końca prace nad kolejną, 
wykonywaną na zamówienie Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej. Re
alizowanych jest ponad dziesięć 
grantów rektorskich, wydawane są 
zeszyty naukowe, skrypty dla stu
dentów, pod egidą Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica ukazują się 
też książki (np. “Perspektywa edu
kacji z komputerem...”).

Aż dziwią się niektórzy, że Szko
łę Wyższą prowadzi “jakiś tam” Ze
spół Oświatowo - Konsultacyjny. 
Prawda jest taka, że Zespół nie jest 
wcale “jakiś tam”, a stanowi silny i 
rozbudowany ośrodek edukacyjny. 
Ma swoje placówki nie tylko w 
Płocku, ale też w Kutnie, Sierpcu, 
Gostyninie, Łęczycy i Włocławku. 
Istnieje dopiero niespełna 5 lat, a 
zdołał się już rozwinąć w takim sto
pniu, że w obecnej chwili stanowi 
polski ewenement.

Uczelnia stanowi jeden z filarów 
“Profesora”, choć jej Kanclerz - dr 
Zbigniew Kruszewski twierdzi, że 
“oczkiem w głowie” Zespołu jest Li
ceum Ogólnokształcące. Jest to naj
większa tego typu szkoła prywatna w 
Płocku. Obecnie myśli się o zmianie 
charakteru Liceum. W założeniach 
stać się ma szkołą elitarną - z małą 
ilością słuchaczy i podwyższonym 
standardem nauki. “Oczko w głowie” 
wymaga sporych inwestycji, czego 
“Profesor” jest w pełni świadom i dla
tego jego władze myślą już o moder
nizacji pracowni komputerowej, 
biblioteki,' pracowni przedmioto
wych (fizyki, chemii, biologii).

Powinniśmy cieszyć się, że Ze
spół Oświatowo - Konsultacyjny 
jest placówką płocką, choć chwila
mi wydaje się, że jego lokalna rola i 
ogromne znaczenie dla miasta nie są 
w pełni doceniane. Niektórym wy
daje się, iż “Profesor” jest tylko pry
watny, a nie jest płocki. Takie opinie 
mają posmak anachronizmu.

Zespół boryka się z brakiem do
statecznej akceptacji, szczególnie ze 
strony lokalnych decydentów. Pre
zes Kruszewski mówi: - Urząd Mia
sta wcale nie ułatwia nam naszej 
działalności. O ile w innych miastach 
są pewne preferencje dla tego typu 
działalności, u nas tego nie ma. 
Uczelnia w Pułtusku na przykład od  
Urzędu Miasta wszystkie pomieszcze
nia otrzymała za symboliczną złotów
kę. Tamtejsze władze zapewne wie
działy, że trzy czy pięć tysięcy ludzi, 
które uczelnia wykształci, nie będzie 
bez znaczenia dla miasta. Nasze wła
dze nie myślą chyba takimi kategoria
mi. A prz.ecież powinno być ważne dla 
Płocka, że nasze placówki zatrudnia
ją  tutejszych mieszkańców. Codzien
na działalność obydwu instytucji - 
Zespołu i Uczelni zapewnia zatrud
nienie dla blisko 40 pracowników  
administracji i obsługi.

Inaczej wygląda współpraca z 
organami administracji rządowej. 
Dzięki osobistemu zaangażowaniu 
Wojewody Płockiego i Dyrektora 
Urzędu Wojewódzkiego, Szkoła

Wyższa im. Pawła Włodkowica 
mogła kupić od Skarbu Państwa 
dwa budynki po zlikwidowanej jed
nostce wojskowej. O tym fakcie 
Zbigniew Kruszewski mówi, że jest 
“krokiem milowym” w rozwoju 
placówki: - Jest to fak t nie do prze
cenienia. Przejdzie do historii mia
sta i województwa. Jest w końcu j a 
kaś baza będąca naszą własnością.

To była optymistyczna chwila, 
potem nastąpił gorszy moment - 
dwukrotne podwyższenie przez 
Urząd Miasta czynszu za wynajem 
lokalu w budynku przy ul. 3 Maja. 
Chwile sukcesów przeplatają się z 
chwilami porażek, najważniejsze 
jest jednak to, że “Profesor” pnie się 
coraz wyżej.

- Może nie wszystko, co planuje
my udaje się nam w pełni zrealizo

wać, ale takie jest życie - napotyka
my wciąż na nowe przeszkody i ba
riery, nie zawsze zrozumiałe. Cięgle 
się jednak udoskonalamy. Aktualnie 
reorganizujemy struktury poszcze
gólnych komórek Uczelni, sposoby 
zarządzania nią i całym Zespołem - 
mówi dr Kruszewski. Spytany o 
kierunek i cel, do jakiego prowa
dzić mają zmiany, odpowiada: - 
Założenie jest jasne: sześć tysięcy 
studentów studiujących na pięciu 
wydziałach, własne budynki, włas
ne siedziby dla pozostałych szkół.

Cóż do tej ostatniej wypowie
dzi można dodać? Chyba tylko 
życzyć spełnienia ambitnych za
mierzeń.

Agnieszka Kaniewska
fot. archiwum  " Profesora” 

SA-56

Spółdzielnia Inwalidów 
“NOWATOR”

w Płocku, ul. Dworcowa 2

zakupi na terenie Płocka

LOKAL
nadający się do produkcji 

* przemysłowej
o powierzchni 300 rrr do 500 rrr.

Informacje pod nr tel. 62-87-03 
oraz 62-20-11 wew. 205 lub 211.

SA

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko - Własnościowa 

w Gostyninie
ogłasza przetarg nieograniczony 

na kompleksową realizację inwestycji: 
budynek mieszkalny 36-rodzinny 
na Os. Czapskiego w Gostyninie.

1. Dane ogólne obiektu:
pow. zabudowy - 703,06 m2 
pow. użytkowa -1.951,91 rrr 
kubatura - 10.900,00 m3
ilość izb -1 2 0 sz t
ilość mieszkań - 36 mieszkań

technologia wykonawstwa ściany nadziemia tradycyjne 
z wkładką styropianową wzmacniane słupami żelbetowymi, 
stropy żelbetowe prefabrykowane.

2. Zakres prac do wykonania określa szczegółowo doku
mentacja oraz specyfikacja warunków zamówienia. 
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Spół
dzielni - Gostynin, ul. Dąbrowskiego 25a, pokój nr 2 
(tel. 39-60, 20-26). Materiały przetargowe do nabycia 
za odpł. 15 zł.

3. Termin wykonania budynku i przekazania do eksplo
atacji ustala się na 10 grudnia 1996r.

4. Termin przyjmowania ofert - 7 luty 1996r. godz. 14,00. 
Termin przetargu - 8 luty 1996r. godz. 10,00 w siedzibie 
SMLW.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty 

bądź unieważnienia przetargu.
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ZARZĄD MIASTA PŁOCKA
ogłasza sprzedaż nieruchomości w formie publicznego 

przetargu ustnego - licytacji, 
który odbędzie się w dniu 9 lutego 1996r. o godz. 12,00 

w sali nr 44 (I piętro), Stary Rynek 1.

Przedm iotem  sprzedaży są działki budow lane położone w Płocku przy 
ul. Zam enhoffa przeznaczone w m iejscow ym  planie zagospodarowania 
przestrzennego pod budow nictw o m ieszkaniow e jednorodzinne.

Nr działki Pow. wmkw. Rodź. zabud. Cena wy w. Wadium Postąpienie

159/2 434 bud. jedn. bliźniacze 8.700,00 1.000,00 100,00
159/3 386 // // // 7.400,00 1.000,00 100,00
159/4 389 // // a 7.400,00 1.000,00 100,00
159/5 393 a  // a 8.300,00 1.000,00 100,00
159/7 389 a  n a 7.800,00 1.000,00 100,00
159/8 393 a  // a 8.300,00 1.000,00 100,00
159/6 446 bud. jedn. wolnostojące 9.800,00 1.000,00 1 00,00

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium do Kasy Urzędu Miasta 
Płocka w terminie do dnia 8 lutego 1996 r. w wyżej określonej wysokości oraz 
zapoznać się z regulaminem przetargu.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Referacie Obrotu 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, tel. 62-50-42.

Zarząd Miasta Płocka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyn.

SA-51

; Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa i i
w Gostyninie

! informuje, iż zamierza realizować
j budynki wielorodzinne do 5 kond. usytuowane na Osiedlu Czapskiego w Gostyninie o i 
j mieszkaniach typu własnościowego, z sukcesywnym finansowaniem budowy przez i I 
| przyszłych użytkowników.
i Zainteresowanych prosimy o składanie podań w biurze Spółdzielni - ul. Dąbrowskiego 25a i j 
j z określeniem powierzchni użytkowej mieszkania do dnia 20 lutego 1996r.

Informacji udziela Dział Członkowski i Inwest. - tel. 20-26, 20-27.

P R ZEDSIĘB IO RSTW O  P R O D U K C Y JN O -H A N D LO W E
HURTOWNIA NARZĘDZI

l i f t  1 .  | M  Płock, ul. Kostrogaj 5,
tel. 62-80-00, tel/fax 64-06-10W

Świąteczna oferta specjalna

BLACK & DECKER
- elektronarzędzia najnowszej generacji
- 2 lata gwarancji
- najniższe ceny

wiertarka 430 W 
lewe, prawe obroty 
udar
elektr. regulacja obrotów
199 zł +  VAT

Zapraszamy codziennie w godz. 8-16, sobota 8-13

z t p I

X<
6299 2o
* bezpłatny dojazd do Klienta
* karta Stałego Klienta • GRATIS

OPONY
WULKANIZACJA

czynne codziennie 8.00 - 20.00 
soboty 9.00-15.00

H U R T ■ DETAL
* P I R E L L I  * S E M P E R I T  
* S T 0 M ! L  *M I C H E L I N
*G00DYER *TC DĘBICA 
‘ CONTINENTAL ‘ DUNLOP

- komputerowe wyważanie kół
- montaż ogumienia
- naprawa ogumienia
- prostowanie felg

FAKTURY VAT 

NAJNIŻSZE CENY
Płock ul. Obrońców Płocka 9 

tel/fax 62-75-49 
tel. kom. 090-250-714

OBNIŻKA CEN
SZNUREK ROLNICZY
do pras i snopo

oferuje
s.c. “AG R O -B UD ”

Punkty sprzedaży:
- W oźniki 24, tel. 63-44-42
- Ś lepkowo (Kółko Rolnicze), 
tel. 61-36-27

- Bodzanów (Witamina), 
wieczorem 637-221 Płock

to znacznie mniej 
niż proponują inni
Wystarezy tylko chcieć, 
żeby mieć samochód.

Wymień swój stary samochód 
na nowy.
*  Koszty manipulacyjne liczone od wartości samochodu. 
Oferta specjalna - ograniczona ilość kontraktów!

S A L O N  IN FO R M A C JI A U T O  S Y S TEM U  FS O : P Ł O C K  pl. Narutowicza/ul. Tumska, tel. 64-75-26

(  AUTO )
Stać C if
na samoch

JUCE KONSORCJUM
ul. Stawki 2, INTRACO J (31  piętro ), 00-193 Warszawa, 
tel. 635-89-33, 635-19-02, 635-12-60, fax 635-60-86
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R Ó Ż M E
ŻALUZJE poziome i piono
we. Najtaniej, ul. Morykonie- 
go 5/56, tel. 638-423.

011361

LOMBARD “CENT.UŚ” - 
Jachowicza 27 

(Cech Rzemiosł) - 
tel/fax 62-62-39.

POŻYCZKI 
POD ZASTAW.

SA-330

LOMBARD - KOMIS 
“AMICUS” - Płock, 

Grodzka 15, tel. 62-82-72. 
Pożyczki pod zastaw, 
złoto, broń, artykuły 

przemysłowe. 
Zapraszamy 

od 10,00 do 18,00, w 
soboty od 10,00 do 14,00.

SA-331

MASZYNOPISANIE
(komputerowe).

Płock, ul. Grodzka 15, 
tel. 62-82-72.

SA-331/1

PIECZĄTKI - tanio! ksero + 4 
kolory. Art. biurowe, druki 
VAT, folie, litery samoprzyle
pne, kalkulatory. Płock, ul. 
Bielska 61, tel. 64-36-72.

SA-336

CYKLINOWANIE - 
77-15-86.

011504/1

WIDEOFILMOWANIE - te
lewizyjna jakość. Roszko, tel. 
62-28-34. oii529
USŁUGI komputerowe, 
skład, reklamy video, tłuma
czenia. Roszko, tel. 62-28-34.

011529a

NAPRAWA telewizorów. Tel. 
62-99-05 - Stypik.

011540

“IZA”
- usługi towarzyskie 
(zapewniamy lokal). 

62-24-42.-
011547

CYKLINOWANIE (220V) - 
tel. 62-71-33.

011594

VIDEOFILM O WANIĘ
64-34-81.

011602

MALOWANIE, tapetowanie,
układanie glazury. Tel. 64-27-51.

011611

DOMOWE naprawy telewi
zorów. Adamski - tel. 64-33-10.

011626

NAPRAWA telewizorów - 
62-32-84.

011630

ZESPÓŁ muzyczny "Mel- 
ton" - wesela, bale. Płock, 
64-10-20, 8,00 - 17,00.

011638

MAGISTER - korepetycje: 
matematyka, fizyka, chemia. 
Płock, 627-351.

011639

KREŚLENIE na ploterze - 
615-536.

011643

NAPRAWA
lodówek, zamrażarek, 

pralek automatycznych. 
Bieńkowski, tel. 636-758.

011658

KURSY:
* podstawowy kurs 

komputerowy
* językowe (angielski

i niemiecki)
* prawa jazdy kat. “B” 
(młodzież do lat 19-tu -

zniżka)
* palaczy kotłów c.o.
* kierowców wózków 
akumulatorowych i

spalinowych
* prowadzenia ksiąg

podatkowych 
* inspektorów ochrony 

p/pożarowej
* obsługa suwnic, 

podnośników
samochodowych
* BHP-dla kadry 

kierowniczej i służb bhp
* kroju i szycia oraz 

szkolenie podatkowe - 
zmiany w podatkach

w 1996 roku. 
“WUR-POL”

Płock, ul. Gradowskiego 
5/7, tel. 62-01-54, '  

62-50-78.
011648

MAGISTER matematyki - 
egzaminy ósmoklasistów. 
Płock, tel. 628-321.

011649

KOREPETYCJE z matematy
ki. Tel. 62-81-81.

011651

KOREPETYCJE - angielski. 
Tel. 636-318.

011656

VIDEOFILMO WANIĘ -
Płock, tel. 61-23-95.

011660/1

AUTORYZOWANY
serwis

PREDOM - TERMET 
Świebodzice: 

naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne. 

Montaż i doradztwo 
kompleksowe, 

wykonawstwo instalacji 
sanitarnych i gazowych.

OFERUJEMY 
również wszystkie typy 

kotłów i części 
zamiennych. 

Ciecierski Tomasz, 
Płock, ul. Konopnickiej 9, 

tel. 630-176.
011662

MALOWANIE, tapetowa
nie, kasetony, glazura. Tel. 
62-45-97.

011669

USŁUGI stolarskie. Tel. 
634-565.

011670

STOLARSTWO - 
remonty. Solidnie. VAT. 

Tel. 64-59-52.
011673

LOKAL
sklepowy 105 m kw. 

do wynajęcia.
PI. Narutowicza 1 

(dawny antykwariat). 
Tel. 64-75-82.

011676

ABSOLUTNIE 
bezkonkurencyjna 

całodobowa 
Agencja Towarzyska 

“Wiola”.
63-67-50. Nowe twarze.

011679

DOMOWE
naprawy telewizorów. 

Piórkowski, 
tel. 62-38-29.

011680

AGENCJA zatrudni Panie. 
Zakwaterowanie. Włocła
wek, (054) 344-348.

SA-24

MALOWANIE, tapetowanie, 
kasetony. Rachunki. 64-75-94.

011683

GABINET 
Masażu Mirosława 

Brzezińskiego 
oferuje

szybkie i skuteczne 
usuwanie 

- bólu pleców, 
kręgosłupa, głowy 
- ischias czyli rwy 

kulszowej
- bezbolesne ustawianie

kręgów
- bezsenności, depresji,

lęków za pomocą 
hipnozy.
Gabinet

Płock, Piaska 4, 
pon. - pt. 15-18, 

tel. dom. 635-035.
SA-28

PIECZĄTKI 
- ładne i tanie.

Płock, Tumska 6. 
Zapraszamy.

011692

USŁUGI glazurnicze, tel.
61- 24-85.

011695

INSTALACJE sanitarne, c.o., 
tradycyjnie, plastyk, remonty 
- tanio. Faktury VAT. Tel.
62- 76-96.

011700

MŁODZI całodobowo umilą 
czas paniom. 09-400 Płock, 
skr. 103.

011706

POSIADAM do wynajęcia 
pomieszczenia magazynowe 
(garaże) ok. 80 m kw. Tel.
63- 30-39.

011710

“BALEX”
zaprasza na kursy:
* nauki jazdy (Uno) -

1.02.96r.
* księgowości 

komputerowej - 
27.01.96r.

* supersekretarki -
27.01.96r.

* komputerowe - 
27.01.96r.: I° (DOS,

WORD, WINDOWS), II0 
(EXCEL, ACCESS),
* komputerowy dla 

młodzieży (w czasie ferii
zimowych) - 1.02.96r.: 

DOS, WINDOWS;
* komputerowe 

maszynopisanie.
ul. Padlewskiego 2, 

tel. 64-39-17, 62-94-07, 
poniedziałek - piątek 
8-16, sobota 10-14; 
ul. Królewiecka 15, 

tel. 62-45-86, 
poniedziałek - piątek 
10-18, sobota 10-14.

SA-47

PROWADZENIE ksiąg podat
kowych Biuro rachunkowe - Ma
jewski, Ogonowski, Płock, Tum
ska 6,62-31-90,63-57-87.

011715a

KURSY komputerowe:
- podstawowy

- drugiego stopnia
- księgowość 

komputerowa.
Firma “MAGISTER”, 

Płock, 63-57-87.
011715

' ZATRUDNIĘ 
pracowników do działu 

obsługi klienta. 
Potrzebna umiejętność 

kierowania ludźmi, 
wykształcenie średnie 
techniczne lub wyższe.

Kontakt:
Jarosław Brzeski 

w godz. 9,00 -16,00: 
tel. 64-13-93.

SA-54

KURSY samochodowe 
wszystkie kategorie. Liceum 
Ekonomiczne. Rozpoczęcie: 
30.01.96r. godz. 16,00. Tel. 
62-50-99.

011720

KOREPETYCJE: język pol
ski, matematyka, egzaminy 
wstępne. Tel. 62-64-27.

011721

ZATRUDNIĘ 
KIEROWCÓW 
w transporcie 

międzynarodowym. 
Oferty nr 011723 wraz 
z życiorysem, kopiami 

świadectw pracy proszę 
składać w redakcji 

“Tygodnika Płockiego”, 
Stary Rynek 27.

011723

TYLKO dla Ciebie 
Agencja Towarzyska 

“Hostessa” - 
całodobowo. 64-51-76. 
Panie dla pań, panów, 
par. Cichy, dyskretny 

lokal. Całodobowy 
dojazd do klienta. 
Zatrudnię panie 
- miła atmosfera, 
zakwaterowanie.

011726

KUPNO
SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ piecyków gazo
wych. Płock, Wyszogrodzka 71,
62- 42-74.

011512

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne o pow. 12,26 ha wraz z 
budynkami. Barbara Mura
wska, Nagórki - Olszyny, 09-
210 Drobin, woj. płockie.

011622/1

SPRZEDAM w Płocku 0,4 ha 
w całości lub na działki bu
dowlane. Tel. 64-25-59.

011634

KUPIĘ MERCEDESA 207D,
rocznik 1983 do 1985, krótki, 
niski, przeszklony. Płock, tel.
63- 15-27 po 19,00.

011641

ISSA - Biuro Nieruchomości - 
poszukujemy ofert. Kutno, 
Królewska 16, tel. 533-554.

K-168/95

KUPIĘ działkę o powierzch
ni około 0,50 ha z przezna
czeniem pod działalność. Tel. 
625-517.

011704

AUTO KOMIS "Pod Topola
mi" - Bielska 60 (Lotnisko) i 
Kolejowa 3 (Radziwie - sta
dion). OFERUJEMY kredyty 
i kupno na raty już od 10% w 
skali roku. Uwaga! Za wsta
wione auta nie pobieramy
żadnych opłat. Tel. 64-59-85.

011661

SPRZEDAM samochód 
Toyota Corolla, 

trzydrzwiowa, biała, 
1994 rok prod., 

27.000,-zł.
Tel. 64-68-86, 64-52-14 
w godz. 10,00 -18,00.

011664

PAWILONY, kioski (kre
dyt) - producent, tel. (0-22) 
786-17-18.

SA-16

SPRZEDAM  
ciągnik rolniczy U-902, 

tel. Kutno 521-791.
K-1/96

SPRZEDAM  
działki budowlane 

w Boryszewie Starym 
k/Płocka.

Wiadomość: Płock, 
tel. 64-00-46 

po 17-tej.
011675

SPRZEDAM słomę prasowa
ną w ilości 20 t w hałdach. 
Sierpc, 75-23-78 w godz. 8,00 
- 9,00.

011678

OLEJ - grzewczy 
EKOTERM - napędowy 

ciężki z dowozem, 
najtaniej.

Płock, 623-736.
SA-22

M-4 z telefonem II piętro w 
centrum Gostynina SPRZE
DAM. Gostynin, tel. 25-86 
wieczorem.

011686

TANIO SPRZEDAM gospo
darstwo o powierzchni 2 ha, 
budynki nowe, w miejsco
wości Bromierzyk gm. 
Staroźreby oraz 1 ha ziemi z 
możliwością zabudowy w 
Staroźrebach. Ciarkowski.

011689

SPRZEDAM dobermany.
Sierpc, 75-29-29.

S-4/96

SPRZEDAM Robury LD- 
3000, rok prod. 1982, 1979. 
Wiadomość: Sierpc, ul.
Staszica 43, tel. 75-45-10 
w ieczorem .

S-6/96

KOMIS 
RTV, AGD
KOMPUTERY

i inne
Grodzka 9, tel. 64-51-53

SA-149

SPRZEDAM gospodarstwo 
warzywnicze 2,40 ha z bu
dynkami w Żychlinie. Tel. 
(024)85-25-68.

K-4/96

SPRZEDAM willę w Górach 
k/Płocka. Tel. 64-14-63.

011722
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SPRZEDAM dom ze sklepem 
na działce 400 m kw. w cen
trum Drobina. Tel. 625-517.

011704a

SPRZEDAM przyczepę 4,5 
wywrotkę, kombajn zie
mniaczany dwurzędowy. 
Jaszczak Grzegorz, Umieni- 
no, gm. Bielsk.

011707

SPRZEDAM w Staroźrebach 
dom mieszkalny wraz z bu
dynkiem gospodarczym.
Płock, tel. 633-223.

011708

TANIO SPRZEDAM działkę 
budowlaną z rozpoczętą bu
dową w Gozdowie. Tel. 
63-70-43.

011709

SPRZEDAM ciągnik C-360, 
kombajn ziemniaczany "An
na", kosiarkę rotacyjną. An
drzej Pietrzak, Kosino, gm. 
Radzanowo.

011711

SPRZEDAM pawilon hand- 
lowo-mieszkalny w cen
trum Sierpca z możliwością 
rozbudowy. Tel. 75-11-22 
wieczorem.

SA-46

SPRZEDAM pustaczakę kro
czącą, silos 25 ton. Tel. 75-11-22 
wieczorem.

SA-46a

M-3 parter, telefon w Gosty
ninie SPRZEDAM. Gąbin, tel. 
771-518.

011712

SPRZEDAM ŻUKA skrzynio
wego. Lutocin, tel. 34.

S-7/96

SPRZEDAM działkę 6,18 ha
w Skłótach k/Kutna, przy 
trasie A-2, w całości lub w 
częściach. Ziemia pszenno- 
buraczana. Wiadomość: Kut
no, tel. 523-367.

K-5/96

SPRZEDAM dom jednoro
dzinny 104 m kw. na działce
800 m kw. w Rogozinie (8 km 
od Płocka) lub zamienię na 
mieszkanie własnościowe. 
Wiadomość: 61-36-16.

011716

SPRZEDAM dom jednoro
dzinny wraz z działką i bu
dynkiem gospodarczym, po
łożony w Wyszogrodzie, ul. 
Słoneczna 7. Telefon + kanali
zacja. Cena do uzgodnienia 
na miejscu - Wyszogród, ul. 
Słoneczna 7, tel. 314.

011717

BECZKĘ aluminiową 4,5 tys. 
litrów i beczkowóz 4,5. tys. 1 
SPRZEDAM. Tel. 85-29-48.

011718

SPRZEDAM 7 ha ziemi we
wsi Słomin, gm. Wyszogród. 
Cena atrakcyjna. Wiadomość: 
Jarzębowski Janusz, Nakwa- 
sin, gm. Mała Wieś.

011719

SPRZEDAM gospodar
stwo rolne o pow. 12 ha 
gruntów ornych wraz z 
budynkam i, położone we 
wsi Ślepkowo Szlacheckie. 
Płock, tel. 63-41-47.

011724

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne 16 ha, nowe zabudowa
nia. Zygmunt Toruniewski, 
Polesie, 09-500 Gostynin.

G-2/96

SPRZEDAM działkę 36 arów 
wraz ze starymi budynkami.
Wiadomość: Dąbrówki 27, 
gm. Sierpc, tel. 75-64-91.

S-8/96

Z G U B Y
ZGINĘŁO pozwolenie na broń
gazowąNAF053618/3674 wy
dane przez KWP w Płocku 
2.06.1995r. na nazwisko Ko
walski Grzegorz, Drobin, ul. 
Padlewskiego 3..

011705

ZGUBIONO legitymację 
"Społeczna Straż Rybacka"
wydaną przez Urząd Woje
wódzki w Płocku Wydział 
Ochrony Środowiska na na
zwisko Słowikowski Marek.

011713

Uczestnicy Balu 
Sylwestrowego 

w Szkole 
Podstawowej nr 10

w Płocku
\

pragną serdecznie 
podziękować 

Organizatorom 
Balu

za wspaniałą 
zabawę, miłą obsługę 
i ciepłą atmosferę, z 
jaką spotkaliśmy się 
podczas przyjęcia.

011725

Super atrakcyjne ceny na markowe komputery^ 
IBM i Hewlett-PackardE 3

-e-

m

IBM

Hewlett-Packard

- legendarna jakość
- gwarancja do 3 lat
- super wydajny sprzęt za rozsądną cenę

Nasza oferta obejmuje także:
- komputery "BAZA" - dwa lata gwarancji,

pełny serwis, najniższe ceny;
- drukarki Hewlett-Packard, Lexmark i Epson;
- akcesoria sieciowe i budowę sieci komputerowych pod klucz;
- jesteśmy jedynym dostawcą systemów RISC w regionie płockim;
- specjalistyczną obsługę zakładów przemysłowych i banków,

programy finansowo-księgowe;
- szkolenia

T= = = ZaWa(l w Noc,lll> «!■ Jachowicza 18 tel./fax (024)-64-75-09
- autoryzowany dealer Hewlett-Packard i IBM

SA-45

I .
1 OBWIESZCZENIE SI

1
1
I I Zarządu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 1

I I

1 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 1
I I

1
przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415) oraz Uchwały Rady Gminy w Wyszogrodzie 
nr 65/X/95 z dnia 15 września 1995r.

■
I I

1
1

I I

1

Z A W I A D A M I A M
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wyszogrodu zatwierdzonym Uchwałą nr II/5/84 Miejsko-

I I

1
■ 1 

1
Gminnej Rady Narodowej w Wyszogrodzie z dnia 25 września 1984e. w zakresie 
dotyczącym zmiany lokalizacji ogródków działkowych w Wyszogrodzie w sąsie-

I B

1
I I

1

dztwie boiska sportowego na terenie objętym działkami nr 286, 287 i 288 położonymi 
po północnej stronie drogi.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/wym. zmiany w planie

8
I I

1
I I

1
w terminie od 23 stycznia do 16 lutego 1996r. w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, pokój nr 10, w godzinach urzędowania.
P I

1
I I

I
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz inne dane mające wpływ na zmianę w planie.
Z a Zarząd

8
I I

1
I I

1
Przew odn iczący Zarządu
B urm istrz G m iny i M iasta  w  W yszogrodzie
m gr Andrze j Szym ański

I I

I
!■ SA-53 ■ a

SZKOŁA WYŻSZA 
im. Pawła Włodkowica 

w Płocku

ogłasza rekrutację na I rok studiów zaocznych 
w semestrze letnim roku akademickiego 

1995/96 na następujące kierunki:

• PEDAGOGIKA
• ZARZĄDZANIE I MARKETING

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandy
datów codziennie w godz. 10.00 - 14.00 w terminie 
do 15 lutego 1996 roku.

Adres uczelni:
09-400 Płock, ul. 3 Maja 18 

pok. 22 /I piętro/ 
tel. /024/ 64-31-27

_ _ _ _ _  SA-44

HISZPAŃSKI TEM PERAM ENT - NIEM IECKA PR EC YZJA

KONTYNGENT ’96

ROLSERWIS S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO-PRODUKCYJNE
09-400 PŁOCK - NIEGŁOSY, ul. Sierpecka 10

tel. 62-50-63, tel. 62-94-83, fax 62-50-63

PE A IEN  - "BIZO z  a a
OFERUJE

po rewelacyjnie niskich cenach kombajny zbożowe 
SAMPOZ020

ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY NA KORZYSTNYCH 
WARUNKACH RATALNYCH

SA-48

Ibiza - już od 26.200 zł" 

Cordoba - już od 31.800 zł" 

Toledo - już od 38.500 zł"

AU TO  B ARC ELONA D E A LE R : TR ID EN T, Płock, Rembielińskiego 1 0 , tel. 62-13-54

CENA wg bieżącego kursu marki tj. 1,72 zł

Spółdzielnia Techniczno-Usługowa 
w Likwidacji

09-500 Gostynin, ul. Płocka 62

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg 
ofertowy na sprzedaż samochodów  

ciężarowych:

1/ Star A200 - cena wyw. 6.500,00 zł + VAT 
2/ Jelcz 325 DH - cena wyw. 6.500,00 zł + VAT 
3/ Przyczepa HL 8011 - cena wyw. 1.000,00 zł + VAT

Termin składania ofert z ceną i wadium  
w wysokości 10% upływa 14 dnia 

od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Miejsce składania ofert i dodatkowa informacja 
w biurze Likwidatora Spółdzielni w Gostyninie,

^ ul. Płocka 62, tel. 38-82.__________________ __ /
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

T iP  - T o V
SER W IS - SPRZED A Ż
OGUMIENIA NOWEGO

UŻYWANEGO I BIEŻNIKOWANEGO DO SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH, TIR, CIĄG. ROLNICZYCH

- Wulkanizacja ogumienia
- Wyważanie komputerowe kół (wszystkie typy)
- Nacinanie bieżnika
- Skup opon do bieżnikowania
- Naprawa sprzętu turystycznego
- Naprawa kół: ciągniki, koparki, fadromy, itp.
- Prostowanie felg

09-421 PŁOCK - NIEGŁOSY, ul. Sierpecka 2, tel. 64-51-52 
Czynny: w godz. 8,00 - 18,00, soboty godz. 8,00 -14,00

A U TO R Y ZO W A N Y
D E A L E R

STOM IL- OLSZTYN S .A . ,  CENTRA S .A . - POZNAŃ 
TC DĘBICA S .A . ,  P ZL - SĘDZISZÓW

oraz firmy C  O O D Ć Y E A R

OPONY
AKUMULATORY 
FILTRY

BIEŻNIKOWANIE OPON
osobowych, ciężarowych, rolniczych, dostawczych

U N I G U M  L U B I C Z
ODDZIAŁ PŁOC K, ul. Przemysłowa 2 1 , 

te l.6 2 -6 6 -5 7

Zapraszamy
do nowego punktu sprzedaży w Płocku

ul. KILIŃSKIEGO 6
BEZPŁATNY.SERWIS OGUMIENIA

Zakład Obsługi 
Urzędu Wojewódzkiego

w Płocku, ul. Otolińska 10
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż samochodów:
1 /POLONEZ 1,5 LE 1500, rok prod. 1988, nr rej. PBC 4529 
2/ POLONEZ 1,5125PN 1500, rok prod. 1989, nr rej. PLC 060E

Przetarg odbędzie się 7 lutego 1996 roku 
o godz. 11,00 w siedzibie Zakładu Obsługi UW 

- ul. Otolińska 10.
Samochody można oglądać na dziedzińcu Zakładu Ob

sługi w dni pracy w godz. 9,00 - 14,00.
Informacje o pojazdach - tel. 62-83-01 

- Sekcja Techniczna.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy 

wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10,00 
w kasie Zakładu Obsługi UW - ul. Otolińska 10.

Zakład Obsługi UW nie ponosi odpowiedzialności za 
stan techniczny, ani nie uzupełnia braków.

RADIO
TAXIPETRO
ZA P R A S ZA -ZN ĘK A  50%

T e l. 9 6 -2 5
64-69-69

Taxi osobowe i bagażowe
Realizujemy wszelkie zamówienia 

PT Klientów

STUDIUM PODYPLOMOWE  
EKONOMIKA I SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
Ukończenie studium umożliwi ubieganie się o uprawnie

nia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. 
Podania o przyjęcie - do 2 lutego 1996 roku.

S z cz eg ó ło w e  in form acje:

Instytut Budownictwa Politechniki Warszawskiej 
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 305 

tel/fax 624-226, tel. 626-061 wew. 305.

O

o
o
o
o
o

Przedsiębiorstwo Handlowe

\ y ,PPOL
reg iona lny  p rzed s taw ic ie l n iem ieck ie j firm y

D r e s c h e r .
ZAPRASZAMY
09-407 PŁOCK, ul. Jesienno 6, tel. 63-63-54

Oferuje: p a p ie ry  i  fo lie  do drukarek  
laserou/ych i  atram entow ych N €U S i€D l€ fi

- papier do drukarek komputerowych
- papier XERO DRESCHER
- papier do telefaksów i teleksów
- formularze celne SAD, SAD BIS
- kasety barwne do drukarek 

komputerowych i maszyn liczących
- druki samokopiujące
- rolki do kalkulatorów i kas fiskalnych

O

o
o
o
o
o

DEKORO®S.C.

► GLAZURA 
TERAKOTA

► GRESY
Bezpośredni importer z Włoch 

wyłączny dystrybutor w woj. płockim 
Zrzeszenia

SMOV CISA-CERD1SA 
INDUSTRIE

MONTECCH1CERAMCHE

Nowe wzory 2 razy w miesiącu

Płock, Przemysłowa 19 
tel. 64-57-15

Gospodarstwo Pomocnicze 
przy Zespole Szkół Rolniczych 

w Trzepowie
09-421 Trzepowo, tel. 61-38-70

ogłasza przetarg pisemny ofert na sprzedaż:

1. Ciągnik Ursus U-914, rok. prod. 1987, cena wyw. - 9.682,-zł
2. Ładowacz “Cyklop”, rok prod. 1985, cena wyw. - 5.297,- zł
3. Prasa zwijająca, rok prod. 1988, cena wyw. - 7.507,-zł
4. Prasa do słomy, rok prod. 1985, cena wyw. - 7.182,-zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Gospodarstwa.

Ofery należy przesyłać pod adresem Gospodarstwa 
z podaniem ceny w terminie do dnia 13 lutego 1996 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 1996 roku 
o godz. 10.00.

Zastrzega się prawo odstąpienia bądź unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn.

011714

Odkryj znacznie więcej w środku.

Autoryzowany Dealer Skoda Auto Poland S.A. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

PI. Wolności 12, tel./fax 322-241, 87-800 Włocławek

FEUCiA Combi
c r  SPRZE0Z RATALNA 
CT KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

SUPER RADIO TAM

640-777
czynny całą dobę

s z y b k o  - tan io  - s o lid n ie
* bezpłatny dojazd do klienta
* zakupy na telefon

S e r d e c z n ie  z a p r a s z a m y

AUTO SALON - Płock, Rembielińskiego 10, tel. 62-13-54

S P R ZED A Ż  -  LEA S IN G  -  AUTORYZOW ANY SERW IS

POLONEZ Caro 
POLONEZ TYuck

CENY FABRYCZNE -  RATY BAZ ŻYRANTÓW  -  WSZYSTKO W AUT0SAL0NIE
MOŻLIWOŚĆ W YM IANY W ROZLICZENIU STAREGO SAMOCHODU (WSZYSTKIE MARKI)

F H U  KEN - KRYŚ
Płock ul. Kostrogaj 6, tel/fax 64 47 15

Oferuje w ciągłej sprzedaży
-  kapcie damskie
-  kapcie męskie
-  kapcie dziecięce
-  obuwie sportowe
-  obuwie tekstylne
- trampki męskie
- tenisówki damskie
- tenisówki dziecięce
-  kurtki

Zapraszam y

W .  A d ®

Hurtownia czynna: 
w godzinach 8.00 -17.00 

soboty od 8.00 -14.00
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Bezpłatna dostawa do domu

ELECTROLAND-DOMINET Płock, ul. Padewskiego 5, tel. 62-72-99, tel/fax 64-52-14
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telewizory, magnetowidy, kamery, 
radiomagnetofony, słuchawki, zestawy Hi-Fi, 
wzmacniacze, tunery, amplitunery, 
odtwarzacze CD, magnetofony, korektory, 
kolumny, midi-, mini,- mikro- wieże, 
odtwarzacze Walkman, Discman, kasety,

Sony, Philips, Finlux, Nokia, Panasonic, 
Sharp, Akai, Aiwa, Sanyo, Thomson, 
Elemis, Unimor, Curtis, Trilux, Samsung, 
Daewoo, GoldStar, Mitsubishi, Grundig, 
JVC, BASF, TDK, Raks, Sennheiser, 
Tonsil, Technics, Pionier, Kenwood,

Polar, Whirlpool, Indesit, 
Bosh, Siemens, Vestfrost, 
Zanussi, Candy, Brandt, 
Ardo, Mastercook, Amica, 
Thomson, Zamex, Gorenje, 
Daewoo, Phillips, Rowenta, 
Samsung, Kenwood, Braun, 
Moulinex, Tefal, Zelmer

lodówki, pralki, kuchnie, mikrofalówki, zmywarki, 
witryny chłodnicze, maszyny do szycia, zamrażarki, 
aparaty fotograficzne, komputery, telefony, telefaxy

okapy, odkurzacze, żelazka, 
roboty, malaksery, sokowirówki, 
opiekacze, ekspresy, frytkownice, 
suszarki, golarki, wentylatory, 
klimatyzatory, grzejniki olejowe, 
gazowe, elektryczne, termonawiewy,



SPORT
Mówią piłkarze ręczni:

Nie ma konflików w drużynie!

Trener Wojno przy telefonie

Trzy treningi dziennie

Od kilku miesięcy jedna z płoc
kich gazet nie ustaje w atakach na 
sekcję piłki ręcznej płockiej Petro
chemii. Nie wiadomo, przynajmniej 
oficjalnie, jakie są tego przyczyny. 
Jednak skutki tego nie są dla zespo
łu pozytywne. Rośnie atmosfera po
dejrzliwości, wkrada się nerwo
wość. Tymczasem drużyna nie za
bierała dotychczas głosu. Za to 
jakby na przekór tym rewelacjom 
prasowym rozgrywa obecnie jeden 
ze swoich najlepszych sezonów. 
Zajmuje pierwsze miejsce w tabeli.

Piłkarze ręczni Petrochemii po
czuli się dotknięci wypowiedziami 
jednego ze swoich byłych kolegów i 
za pośrednictwem Tygodnika Płoc
kiego (chodziło im o największy za
sięg i największą poczytność na 
rynku lokalnym) chcieli przekazać 
kibicom swoje zdanie. Na spotkaniu 
z dziennikarzem był obecny cały 
zespół z wyjątkiem Michała Dęb
skiego, który leczy kontuzję w szpi
talu. W rozmowie nie brali udziału 
trenerzy, ani kierownictwo sekcji i

Mecz Petrochemii z Atlasem Łódź

klubu. Na początku ustaliliśmy, że 
nie będziemy wymieniać nazwisk 
wypowiadających się piłkarzy; bo 
każde zdanie jest opinią całego ze
społu. Warto zatem przeczytać co 
mają do powiedzenia zawodnicy, 
którzy nie oglądając się na całą 
wrzawę wywołaną wokół nich, wy
grywają mecz za meczem i mają 
ogromną szansę na powtórzenie su
kcesu z ubiegłego sezonu. Mimo 
osłabienia, mimo braku Piotra Klu
cznika, Wiesława Michalskiego i 
Krzysztofa Wróblewskiego.

- Nie jest tak ja k  powiedział w 
wywiadzie Piotrek Klucznik, że kie
dyś' w drużynie była zasada jeden  za 
wszystkich, wszyscy za jednego, a 
teraz tak nie jest. Piotrek nie wie, 
jaka  jest atmosfera w tej drużynie. 
Skąd może o tym wiedzieć, skoro z 
nami nie spotkał się ani razu po  
swoim odejściu. Rozstaliśmy się ja k  
koledzy, ja k  przyjaciele, a  teraz 
opowiada o nas nieprawdziwe, nie
sprawdzone rzeczy na nasz temat, 
opierając się na opiniach Krzyśka, 
który także z nami się nie spotyka.

W wywiadzie Klucznik zarzucał 
swoim byłym kolegom, że odwróci
li się od chorującego Wróblewskie
go i nie chcą mu pomóc, choć tak 
wiele mu zawdzięczają.

- Rok temu Michalski i Klucznik 
grali razem z nami. Oni by też mogli 
pom óc Krzysiowi, przecież się 
przyjaźnili. Krzysiek w swoim wy
wiadzie powiedział, że gdyby byt 
zdrowy, to by go nie było wśród nas 
w Płocku. Sam nas odrzucił. Poza 
tym docierają do nas wypowiedzi,

które są jemu przypisywane, ale 
nam się nawet nie chce wierzyć, że 
może mówić tak przykre rzeczy.

- A jeś li ktoś chce się wypowia
dać na temat atmosfery w drużynie, 
to powinien przyjść do nas i poroz
mawiać. Zespól musiał być przebu
dowany, bo odeszło trzech zawodni
ków. Jeś li atmosfera jest taka zła, to 
na jak ie j podstawie my odnosimy 
zwycięstwa? Tam gdzie nie ma zgo
dy, tam nie ma wyników.

- Przed sezonem prawie wszyscy 
nas pogrzebali, przepowiadali miej
sce V- VIII. A jednak pokazaliśmy, że 
choć osłabieni, to jednak potrafimy 
walczyć.

Zdaniem wielu kibiców tak zna
czne osłabienie drużyny uniemożli
wiało odniesienie sukcesu w euro
pejskich pucharach.

- Nie traktowaliśmy ich odejścia 
w tych kategoriach, że nas skrzyw
dzili. Chcieli odejść, odeszli, p o je
chali zarabiać jak ieś  pieniądze i my 
nie wtrącamy się w ich sprawy. Te
go samego oczekujemy od nich.

- Chcieliśmy pokazać się w Eu
ropie z ja k  najlepszej strony. Ale 
wtedy z konieczności skład się do
piero klarował. Niestety, na wiele 
nie mogliśmy liczyć, bo jeszcze nie 
znaliśmy swojej wartości. W tamtym 
składzie, w którym zdobywaliśmy tytuł 
Mistrza Polski, na pewno byłoby ła
twiej, szanse byłyby większe, ale nie 
mamy o to pretensji. Nie chcielibyśmy 
by ktoś uważał, że jesteśmy niezado
woleni z tego, że nasi koledzy poje- 
chali zarabiać pieniądze. Wszystko 
było w porządku do momentu, jak  za
częli zabierać głos w naszych spra
wach, oceniać nasze postępowanie. 
Podobnie jest z Krzyśkiem. Jak  my mu 
możemy pomóc, kiedy on sam wypi
sa ł się ź  drużyny mówiąc w wywia
dzie, że tylko z powodu choroby jest 
jeszcze w Płocku.

- Krzysiek ma pretensje, że się 
za nim nie wstawiliśmy. To nie jest  
prawda, bo Rada Drużyny rozma
wiała w jeg o  sprawie z trenerem, 
ale była ona już zaprzepaszczona. 
Zresztą on nie chciał się z nami spo
tykać. Była tylko jedna wspólna roz
mowa, potem zapraszaliśmy go na 
spotkania opłatkowe, ale nie przy
szedł. Widocznie wolał podzielić się 
opłatkiem ze swoimi kolegami gra
jącym i na zachodzie.

- Z wcześniejszymi artykułami 
się nie zgadzaliśmy, ale one nas nie 
dotyczyły. Wiesiek mówił otwarcie, 
że chce wyjechać i wyjechał. A 
Krzysiek siedział w kraju, ale nie 
deklarow ał powrotu do drużyny. Był 
chory i tylko dlatego nie wyjechał 
za granicę.

- W drużynie nie ma żadnych 
konfliktów. Owszem jest podział na 
młodych i starszych, ale taki podział 
istniał zawsze. Nikt nie jest dyskry
minowany. Istnieją oczywiście 
przyjaźnie między zawodnikami, ale 
na treningach czy meczach jesteśmy 
jedną, zgraną drużyną, która ma 
wspólny cel - wygrać mecz.

- Wracając jeszcze do pozosta
wienia Krzyśka samemu sobie, to 
trzeba dodać, że to właśnie jeg o  wy
powiedzi zmieniły nasze nastawie
nie do niego. Poza tym boli nas, że 
p o  wywiadzie Piotrka ludzie z zew
nątrz patrzą na nas inaczej, tak ja k 
byśmy nie chcieli mu pomóc, a to 
przecież on sam od nas odszedł. 
Nieprawdą jest, że został wyrzucony 
z klubu. Krzysiek ma zwolnienie le
karskie do 19 stycznia, a  potem nikt 
mu nie da wymówienia. To jest głu
pota takie mówienie w prasie. Żad
ne decyzje przecież nie zostały jesz
cze podjęte. Dopiero będą rozmowy, 
ja k  Krzysiek wróci po  zwolnieniu.

- Wydaje mi się, że nasi koledzy 
są zaskoczeni, że wygrywamy i j e 
steśmy na czele tabeli. Prawdopo
dobnie gdyby wiedzieli, że tak b ę
dzie, to by nie wyjechali, albo się 
wcale nie wypowiadali na nasz te
mat. Być może są zazdrośni o to, że 
sobie radzimy bez nich, choć na 
pewno z nimi byłoby łatwiej.

- Piotrek powiedział w wywia
dzie takie zdanie, że tam gdzie są 
pieniądze, kończy się przyjaźń. Ale 
wcześniej sam powiedział, Że wyjeż
dża żeby zarobić. Pojechał tam, 
gdzie mu będzie lepiej, a nie myślał 
o tym] że nas osłabił. Ale nikt nie ma 
o to do niego pretensji. Pewnie gdy
byśmy byli niżej w tabeli, to nikt by 
nie rozgrzebywal bez potrzeby tych 
spraw.

- Wydaje nam się, że skoro jeste
śmy na I miejscu w lidze, to choć  
prasa lokalna powinna nam sprzy
jać . Mamy dość tych śmiesznych ar
tykulików.

Nic dodać, nic ująć.
m.

Od redakcji: W rozmowie ucze
stniczyli: Artur Góral, Andrzej Mar
szalek, Jarosław  Krzemiński, Domi
nik Jakubiak, Robert Jankowski, 
Krzysztof Kisiel, Marek Krysiński, 
Piotr Mańkowski Tomasz Marci
niak, Marek Misiak, Artur Niedziel
ski, Maciej Nowakowski, Piotr 
Piórkowski, Konrad Tokarski, Ma
rek Witkowski.

W ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej odbyły się ostatnio finały 
wojewódzkie dziewcząt i chłopców 
w tenisie stołowym w kategorii 
szkół podstawowych. Jeśli chodzi o 
dziewczęta, to w turnieju wojewó
dzkim wzięło udział 9 drużyn, które 
podzielone zostały na 3 grupy. Me
cze w grupach rozgrywano syste
mem “każdy z każdym”. Ostatecz
nie do ścisłego finału awansowały: 
Szkoła Podstawowa Kuchary, SP 
Giżyce, SP Gledzianów.

Zanotowano następujące wyniki: 
SP Kuchary - SP Giżyce 3:0 
SP Giżyce - SP Gledzianów 1:3 
SP Kuchary - SP Gledzianów 1:3 
Mistrzem województwa w kate

gorii szkół podstawowych dziew
cząt została drużyna ze Szkoły Pod-

Futboliści płockiej Petrochemii prze
bywają w Jaszowcu na pierwszym zgru
powaniu zimowym. W ostatnich dniach 
na obóz dojechał Jacek Popek, który 
został w Płocku nieco dłużej z powodu 
spraw związanych z jego szkołą. Z kolei 
zabrakło Jarosława Gierejkiewicza, 
który powoli dochodzi do siebie po kon
tuzji. Oto, co na temat zawodnika Ja- 
giellonii powiedział trener Petrochemii 
Wiesław Wojno.

- Jarek wykonywał badania w Wied
niu. Lekarz określił jego przydatność do 
gry na dzień dzisiejszy na 70-80%, a to 
oznacza, że chłopak nie jest w pełni 
zdrów. Obecnie trenuje w Białymstoku z  
Jagiellonią. Około 15 lutego podjęta zo
stanie decyzja o jego ewentualnej grze 
w Petrochemii.

Płoccy piłkarze trenują podczas zgru
powania 3 razy dziennie: rano w terenie, 
po południu przychodzi czas na halę, a 
wieczorem na basen. W tej fazie przygo
towań chodzi przede wszystkim o budo
wanie siły i wytrzymałości, a także, jak po
wiedział trener Wojno,... o spokój.

Czynione są starania, aby płoccy pił
karze mogli podczas tego zgrupowania 
rozegrać jakiś mecz sparingowy. Naj
prawdopodobniej takim sparingpartne- 
rem będzie drużyna Górnika Zabrze. 
Mecz ma się odbyć w środę 24 stycznia.

“Przegląd Sportowy” doniósł ostat
nio, że na obóz do Jaszowca dotarł za-

Odbyły się półfinały wojewódz
kie dziewcząt i chłopców w koszy
kówce w kategorii szkół podstawo
wych. O rozgrywkach chłopców 
postaramy się poinformować w na
stępnym numerze, natomiast w 
przypadku dziewcząt rozegrane zo
stały pojedynki w trzech (z czte
rech) grupach półfinałowych.

Grupa półfinałowa I 
Turniej odbył się 18 stycznia w 

Kutnie, w Szkole Podstawowej Nr 
9. Wzięły w nim udział: SP 9 Kut
no, SP ł Płock, SP Łęg. Na turniej 
nie dojechała drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Łęczycy.

A oto wyniki:
SP1 P łock-SP  Łęg 54:13 
SP 9 Kutno - SP Łęg 127:2 
SP9 Kutno - SP 1 Płock 60:15 
Do finału wojewódzkiego awan

sowała SP Nr 9 Kutno.
Analizując wynik pojedynku 

Kutna z Łęgiem, trzeba wyjaśnić, że 
kutnowska “dziewiątka” to szkoła z, 
ogromnymi tradycjami koszykar
skimi. Z kolei Szkoła Podstawowa z 
Łęgu do półfinału weszła bez elimi
nacji, bo z rejonu wyszogrodzkiego, 
do którego należy Łęg, nie zgłosiła 
się żadna (oprócz wyżej wymienio
nej) szkoła. Uczennicom z Łęgu na
leżą się więc tym większe brawa, że 
od razu pojechały do “jaskini lwa 
(SP Nr 9) płockiej koszykówki. A 
trzeba jeszcze dodać, że w szkołach

stawowej w Kucharach, która wy
stępowała w składzie: Marlena Stel- 
maszewska, Ewa Dominiak. Opie
kunem dziewcząt jest Janusz Kaw- 
czyński.

W turnieju wojewódzkim chło
pców udział wzięło aż 15 szkół. Tu
taj poziom był o wiele bardziej wy
równany, drużyny toczyły ze sobą za
cięte pojedynki. Chociaż późniejszy 
mistrz wygrał wszystkie swoje mecze 
zdecydowanie. Turniej rozgrywano 
systemem pucharowym.

Do finałowej czwórki zakwalifi
kowali się faworyci: SP 21 Płock, 
SP Szewce, SP Siemienice, SP Ma- 
zew.

A oto wyniki półfinałów:
SP 21 - SP Szewce 3:0
SP Siemienice - SP Mazew 3:2

wodnik Widzewa Łódź Dariusz Podol
ski. Pisaliśmy wielokrotnie, że piłkarz 
ten chce reprezentować barwy Petro
chemii. Problem był tylko taki, że Podolski 
gra najczęściej defensywnego pomocni
ka. Z kolei wcześniej do tej pozycji przy
mierzano Jarosława Gierejkiewicza. Ale w 
aktualnej sytuacji Podolski byłby Petro
chemii bardzo przydatny. Tym bardziej, 
że chłopak ten może grać również kryją
cego obrońcę, a przecież piłkarzy na tę 
pozycję działacze klubu w dalszym cią
gu szukają.

Szukają, szukają, ale te poszukiwa
nia wcale nie są łatwe. Okazuje się bo
wiem, że obecnie najtrudniej w polskich 
klubach znaleźć właśnie bocznych ob
rońców, i to na dodatek wartościowych. 
Pisaliśmy wcześniej, że aktualna jest 
sprawa Adamusa z Siarki Tarnobrzeg. 
Ostatnio doszły nas słuchy, że do wzię
cia jest Przemysław Bereszyński z Le
cha Poznań. Chłopak ma 27 lat, 183 
centymetry wzrostu i 84 kilo wagi. Jest 
wychowankiem poznańskiego klubu. 
Problem w tym, czy działacze Lecha 
zgodzą się w ogóle na rozmowy w tej 
kwestii, bowiem pertraktacje z pozna
niakami zawsze były trudne. A potwier
dza to sprawa Remienia, w przypadku 
którego płoccy działacze musieli użyć 
całej siły argumentów i dyplomacji, by 
przekonać upartych, poznaniaków do 
transferu.

wiejskich warunki do uprawiania 
koszykówki są praktycznie żadne.

Grupa półfinałowa II
W tej grupie spotkania odbywały 

się wczoraj, w SP Nr 3 w Gostyni
nie; z tej przyczyny nie jesteśmy w 
stanie podać wyników.

Grupa półfinałowa III
Zawody odbyły się w Płocku, w 

Szkole Podstawowej Nr 21. Do ry
walizacji z gospodyniami zgłosiła 
się tylko SP 1 Gostynin. Nic doje
chała “dwójka” z Żychlina. Jak tele
fonicznie poinformował opiekun tej 
drużyny, zabrakło 10 zł do opłace
nia autokaru...

Na turniej nie dotarła także ekipa 
ze Szkoły Podstawowej w Bielsku. 
W tej sytuacji odbył się tylko jeden 
mecz. Drużyna z Płocka pokonała 
Gostynin 86:8 i płocczanki awanso
wały do finału wojewódzkiego.

Grupa półfinałowa IV
Turniej rozegrany został 17 sty

cznia w Pacynie. Zagrały w nim go
spodynie oraz SP 17 Płock i SP 3 
Łęczyca. Nie zgłosiła się drużyna z 
rejonu wyszogrodzkiego. Turniej 
rozgrywano systemem “każdy z 
każdym”. Pierwsze miejsce i awans 
do finału uzyskała “Siedemnastka” 
z Płocka, drugie SP Pacyna, trzecie 
SP 3 Łęczyca.

Finał zostanie najprawdopodob
niej rozegrany 20 lutego w Kutnie.

W meczu o 3 miejsce drużyna z 
Mazewa pokonała drużynę z Szewc 
3:2. To był bardzo zacięty pojedy
nek. Dość powiedzieć, że o wszy
stkim decydowała gra na przewagi 
w piątym secie. Mariusz Komoro
wski (Szewce) spotkał się z Pawłem 
Wacławskim (Mazew). Komoro
wski prowadził 20:18, jednak Wac
ławski wyrównał i wygrał ostatecz
nie 24:22.

W meczu o pierwsze miejsce 
płocczanie zdecydowanie - 3:0 - po
konali swoich kolegów z Siemienie.

Mistrzowska drużyna z Płocka 
grała w następującym składzie: Se
bastian Kopacki, Krzysztof Nie- 
dzielak. Trenerem chłopców jest 
Grzegorz Lipczyński.

Zwycięskie drużyny w kategorii 
dziewcząt i chłopców walczyć będą 
o mistrzostwo Makroregionu Cen
tralnego 23 marca w Łasku (woj. 
sieradzkie).

kolumny sportowe opracował 
Tomasz Szatkowski

fot. Paweł Bromka

Tenis stołowy

Faworyci nie zawiedli

Koszykówka dziewcząt

Rozgrywki półfinałowe
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Adam Dąbrowski i Marek Jakóbczak przed wyjazdem na zimowe zgrupowanie

Grać jak Zagłębie Lubin...

w _________y 1 MS m m  ymm m . memsmm

Adam Dąbrowski, obok trener Wojno.

Adam Dąbrowski ma 25 lat. 4 
lata temu stanął na ślubnym kobier
cu - żona ma na imię Ewa.' Córka 
Gabriela (trzy i pół roku) chodzi do 
przedszkola na Podolszycach.

Marek Jakóbczak jest 2 lata 
starszy od Adama, urodził się w 
1969 roku. Ze swoją żoną Beatą 
związał się węzłem małżeńskim 3 
lata temu. Ma dwóch synów: 2,5- 
letniego Adriana i 9-miesięcznego 
Damiana.

Obu piłkarzy łączy fakt, że jesz
cze w rundzie jesiennej występowa
li razem w zespole Stali Stalowa 
Wola. W rundzie wiosennej na boi
sko wybiegną już w barwach płoc
kiej Petrochemii. Z zawodnikami 
rozmawialiśmy jeszcze przed wy
jazdem na zimowe zgrupowanie do 
Jaszowca.

- Jakie były początki waszych 
piłkarskich karier?

Adam Dąbrowski:
- Ja jestem wychowankiem Le

gii Warszawa. Grałem w warsza
wskich klubach: Gwardii i Hutniku. 
Później postanowiłem trochę 
pojeździć po Polsce. Grałem w Błę
kitnych Kielce, następnie w Piase
cznie, potem przyszedł czas na Sta
lową Wolę, no i w końcu znalazłem 
się w Petrochemii.

Marek Jakóbczak:
- Ja również zaczynałem w War

szawie; jako junior grałem w Dru
karzu Warszawa. Potem przeszed
łem już jako senior do Polonii, 
gdzie grałem 3 lata i gdzie zrobili
śmy awans do II ligi. Następnie 
przeszedłem do Radomiaka Radom, 
t którym również awansowałem do 
II ligi. Grałem rok w II lidze, prze
szedłem do FC Piaseczno, potem 
trafiłem do Stalowej Woli i w końcu 
do Petrochemii.

- Czy zanim zainteresowała się 
wami Petrochemia, po spadku 
“Stalówki” do II ligi mieliście ja
kieś propozycje zmiany barw klu
bowych?

Adam Dąbrowski:
- Ja przyszedłem do Stalowej 

Woli już po spadku tej drużyny z I 
ligi, więc ciężko mi coś powiedzieć 
na ten temat.

Marek Jakóbczak:
- Ja miałem propozycję przejścia 

do Bełchatowa, jednak ostatecznie 
nie doszło do transferu. Tydzień by
łem także w olsztyńskim Stomilu.

- A w jaki sposób znaleźliście 
się w orbicie zainteresowań płoc
kiego klubu?

Marek Jakóbczak:
- Mnie się wydaje, że stało się to 

po meczu “Stalówki” z Zagłębiem 
Lubin; rozegrałem jedno z moich 
najlepszych spotkań. Zagłębie pro
wadził obecny trener Petrochemii 
Wiesław Wojno. Nawet chciał że
bym przeszedł do Zagłębia po spad
ku Stali z I ligi, ale się chyba kluby 
nie dogadały. Myślę, że o moim 
przejściu do Płocka zadecydował 
także dobry mecz w Stalowej Woli z 
Petrochemią.

Adam Dąbrowski:
- Ciężko mi powiedzieć; z tego 

co się zorientowałem, to płoccy 
działacze znali nas już wtedy, kiedy 
graliśmy w Piasecznie. Myślę jed
nak, że konkretniejsze decyzje za
padły po meczu w Stalowej Woli. A 
także po meczu pucharowym z Wi
dzewem.

- Jakie zadania postawił przed 
wami płocki klub?

Adam Dąbrowski:
- Na pewno przyszliśmy tutaj, 

żeby pomóc w awansie. Moim ma
rzeniem jest gra w 1 lidze, jeszcze nig
dy nie grałem. Chciałbym w końcu 
spróbować pierwszoligowej piłki. I 
żeby to wypadło jak najlepiej.

- Czego oczekujecie po wystę
pach w płockiej “jedenastce”?

Marek Jakóbczak:
- Przede wszystkim oczekujemy 

awansu do I ligi. Co poza tym? 
Zgrania się w drużynie, żeby nas

drużyna przynajmniej zaakceptowa
ła. Czego jeszcze sobie życzyć? No, 
na pewno dłuższego pobytu Petro
chemii w I lidze niż jeden rok, jak to 
było poprzednio.

- Jak  zostaliście przyjęci przez 
kolegów w nowym zespole?

Adam Dąbrowski:
- Wydaje mi się, że bardzo do

brze. Parę osób znało się z boiska, z 
widzenia, więc ten pierwszy kontakt 
był bardziej płynny. Teraz gramy, 
trenujemy razem, więc powoli te 
przyjaźnie z boiska się zawiązują.

- No właśnie. Z którymi piłka
rzami Petrochemii najchętniej 
przebywacie?

Marek Jakóbczak:
- Z Andrzejem Przeradą... A pra

ktycznie biorąc ze wszystkimi. Nie 
dokonujemy wyszczególnienia, kto 
będzie w naszym gronie przyjaciół. 
Zobaczymy, jak to się rozwinie da
lej. Na razie jesteśmy dopiero dwa 
tygodnie, to ciężko cokolwiek po
wiedzieć.

- W której części Płocka klub 
wynajął wam mieszkania? Gdzie 
kibice piłki nożnej będą was mo
gli najczęściej spotkać?

Adam Dąbrowski:
- Ja mam mieszkanie na osiedlu

Podolszyce, na ulicy Baczyńskiego: 
dwa pokoje z kuchnią - jestem z te
go zadowolony. A gdzie mnie moż
na spotkać? Na razie jeszcze nie 
znam Płocka... Na pewno, gdy bę
dzie cieplej, to będę jeździł na ryby. 
Niestety, na razie jeszcze nie wiem, 
gdzie tu najlepiej biorą. \

- Aha, czyli tu wiadomość dla 
wędkarzy i jednocześnie kibiców 
piłkarskich, że Adama Dąbro
wskiego można spotkać na ry
bach?

- No, tak się składa...
- A Marek Jakóbczak?
- Klub wynajął mi już mieszka

nie. To jest na tej ulicy głównej, któ
rą się wjeżdża od Warszawy, tam 
gdzie jest restauracja Piastowska, w 
tym 10-piętrowym wieżowcu (Łu- 
kasiewicza 12 - podpowiedź auto
ra). A gdzie mnie będzie można 
spotkać? W tej chwili również, tak 
jak Adamowi, ciężko mi powie
dzieć. Na razie jestem jeszcze bez 
rodziny. Kiedy rodzina sprowadzi 
się do Płocka to, podejrzewam, że 
jak będzie ciepło będziemy chodzili 
na deptak, na spacery. Słyszałem, że 
można tu pojechać do lasu na spa
cer... Może też na ryby z Adamem 
będę jeździł. A najpewniej to... moż
na nas spotkać na treningu.

- Płock słynie między innymi z 
tego, że na mecze przychodzi bar
dzo wielu kibiców. Wszyscy bez 
wyjątku oczekują awansu Petro
chemii do I ligi. Czy nie boicie się 
tej presji? Widzowie gotowi są no
sić swoich ulubieńców na rękach, 
kiedy ci wygrywają, ale bezlitoś
nie gwiżdżą, gdy piłkarzom nie 
wychodzą najprostsze zagrania.

Adam Dąbrowski:
- Tyle lat się gra, że w zasadzie 

podczas meczu człowiek skupia się 
na grze i nie słyszy tego co wołają 
kibice. Choć z drugiej strony pewne 
docinki mogą być deprymujące. Ale 
do nich częściowo przyzwyczaili
śmy się w Stalowej Woli. Kibice 
“Stalówki” też należą do jednych z 
wybredniejszych. Gdy było wszy
stko dobrze, to można powiedzieć, 
że nosili nas na rękach. Ale po nie
udanym początku rundy jesiennej 
ciężko było współżyć z kibicami...

Marek Jakóbczak:
- Myślę, że się do presji kibiców 

przyzwyczaiłem. Czas pokaże, jak 
to się wszystko w Płocku rozstrzyg
nie. Jeżeli będzie dobrze, to i kibice 
okażą swoją wdzięczność. Jeżeli bę
dziemy grali źle to kibice muszą gwiz
dać. Przecież w końcu płacą za to pie
niądze, żeby oglądać dobrą piłkę.

- Pan, pytanie do Adama Dą
browskiego, strzelił w rundzie je 
siennej w Stalowej Woli 10 bra

mek. To chyba spory wyczyn jak 
na pomocnika....

- Jestem zadowolony z tego, że 
strzeliłem 10 bramek. W poprze
dnim sezonie przez cały rok strzeli
łem 9. A tutaj? Miałem trochę szczę
ścia - tak można powiedzieć. Wyko
nywałem większość stałych 
fragmentów gry.

- No właśnie. Czy bramki 
strzela pan z akcji, czy ze stałych 
fragmentów gry?

- 1 tak, i tak. Z akcji i ze stałych 
fragmentów gry. Wykonuję rzuty 
karne, wolne. Drużyna mnie wysta
wiła do strzelania rzutów karnych, 
podjąłem się tego i na szczęście 
wszystko wyszło.

- Mówią, że pańskie uderzenia 
mają atomową siłę, że rozrywają 
siatkę. Jak to z tym jest?

- No nie, bez przesady. Na pew
no staram się podczas treningu spo
ro uderzać z dystansu, żeby te ude
rzenia mieć jakoś opanowane.

- Pamięta pan gole, które 
strzelił pan w przegranym przez 
Petrochemię meczu?

- Oczywiście że pamiętam. Jed
na bramka z rzutu karnego, druga z 
rzutu wolnego. No i trżecia z takiej 
akcji indywidualnej, też z okolicy 
16 metrów.

- Po przegranym wyjazdowym 
meczu Petrochemii z waszym po
przednim klubem trener Wiesław 
Wojno powiedział na konferencji 
prasowej rozmarzonym głosem: 
“Gdybym ja miał takiego napast
nika jak Jakóbczak, to...” Co pan 
na to?

Marek Jakóbczak:
- No nie wiem, to jest bardzo 

miłe. Wydaje mi się, że mecz z Pe
trochemią był jednym z lepszych 
moich Występów. Myślę, że jeżeli do
stanę szansę gry, to postaram się grać 
nawet lepiej niż w tym spotkaniu

, przeciwko Petrochemii. Żeby pomóc 
w awansie naszemu zespołowi...

- Razem z Wojciechem Mało- 
chą będziecie tworzyć jedną z naj
wyższych w Polsce par napastni
ków. Czy, pańskm zdaniem, bę
dzie to miało wpływ na ilość 
zdobywanych przez was bramek?

- Na pewno będzie miało 
wpływ, ponieważ teraz wzrost w I 
czy II lidze bardzo dużo znaczy. Bo 
połowę bramek strzela się głową. 
Jeżeli się dobrze gra głową, to jed
nak dwóch takich jak ja  i Wojtek 
daje w sumie dużo plusów.

- Przyglądacie się obecnie war
sztatowi trenerskiemu Wiesława 
Wojno, który znany jest z twardej 
ręki wobec zawodników. Jakie wi
dzicie różnice w metodzie trener
skiej Wojny i poprzedniego wa
szego trenera?

Adam Dąbrowski:

- Na razie ciężko coś powiedzieć, 
bo nie byliśmy na obozie zimowym z 
trenerem Kocąbem. Z nim nie prze
pracowaliśmy okresu przygotowaw
czego. Ale w lidze - podczas rundy, 
mogę to powiedzieć, treningi były do
syć intensywne. No a ten tydzień u 
trenera Wojny też zaczęliśmy z duże
go pułapu. Myślę, że okres przygoto
wawczy będzie jednym z cięższych, 
jakie przeżyłem podczas okresu mo
jego grania w piłkę do tej pory.

- Ale to może chyba wyjść tyl
ko na dobre? /

Adam Dąbrowski:
- Ja liczę na to, że będziemy 

grali jak Zagłębie Lubin rok temu w 
rundzie wiosennej...

- Kibice też na to liczą. Macie 
na swoim koncie mecze I i II-ligo- 
we. Staliście naprzeciw bramka
rzy wielu drużyn. Między innymi 
z waszymi obecnymi kolegami. 
Oko w oko z Jackiem Przybyl
skim, który grał w Lechu Poznań, 
oko w oko z Krzysztofem Koszar- 
skim z Petrochemii. Któremu z 
polskich bramkarzy najtrudniej 
jest strzelić bramkę?

Adam Dąbrowski:
- Trudno mi powiedzieć,'bo wię

kszość najlepszych bramkarzy gra 
w I lidze, a ja  w tej lidze jeszcze nie 
grałem. Muszę powiedzieć, że zaim
ponował mi Andrzej Woźniak w 
meczu pucharowym. Uważam, że 
całkowicie zasłużenie występuje w 
reprezentacji.

Marek Jakóbczak:
- Andrzej Woźniak na pewno. 

No i jaki Maciek Szczęsny jest to 
jest, ale jemu też jest bardzo trudno 
strzelić bramkę. Czyli te preferencje 
reprezentacyjne są tutaj na pewno 
uzasadnione.

- Co byście na koniec chcieli 
przekazać czytelnikom “Tygodni
ka Płockiego”, jednocześnie wa
szym kibicom, kibicom całej dru
żyny Petrochemii?

Adam Dąbrowski:
- Chciałbym, żeby kibice przy

jęli nas jak najlepiej, na każdym 
meczu dopingowali tak jak potrafią. 
Żeby jak najwięcej ludzi przycho
dziło. No i żeby jednak w tych trud
nych chwilach nie byli przeciwko 
nam, tylko dążyli razem z parni do 
wspólnego celu. A w czerwcu bę
dziemy wszyscy zadowoleni.

Marek Jakóbczak:
- My, czyli piłkarze, zrobimy 

wszystko, żeby wywalczyć ten 
awans. Może nam raz iść lepiej, raz 
gorzej, to jest przecież sport. 
Chciałbym, żeby kibice bez wzglę
du na wszystko byli razem z nami, 
bo nieraz tak jest, że jak jest 0:0 to 
wszyscy gwiżdżą. A nieraz tak jest, 
że nie wychodzi. Można mieć słaby 
dzień lub jakąś niedyspozycję. Dla
tego chciałbym, żeby kibice nam 
pomagali, żebyśmy się w czerwu 
wszyscy wspólnie cieszyli.

- Dziękuję za rozmowę.
Tomasz Szatkowski
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POZIOMO: 1 /  owoc pestkowy, 5 /  kolor w kartach, 7 /  owocowy 
symbol zdrowia, 8 /  cygarniczki wspak, 9 /  duży magazyn zbożowy, 
10 / owoc palmy wspak, 13 / morza słyszysz muszli, 14 / minerał, 
fosforan wapnia, używany do produkcji nawozów sztucznych, 19/ 
złośliwy demon zniewalający kobiety podczas snu, 2 0 / on to pie
niądz, 2 1 / nauka zajmująca się analizą budowy i proporcji ciała 
zwierząt na podstawie pomiarów.

PIONOWO: 1 / wśród mew, 
2 /  zakażenie organizmu drob
noustrojami, 3 /  błazny, pajace, 
4 /  talerze perkusyjne, 5 /  jedno
stka stosowana w obrocie kamie
niami szlachetnymi, 6 /  pierwia
stek promieniotwórczy, 11 /  kra- 

, dzież rzeczy opuszczonych 
przez właściciela, 12/ okrasa, 
1 5 / ułożenie ciała, 16 / prysznic, 
17 / jugosłowiański przywódca, 
1 8 / kochanka Nerona.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru 
nadeślą na adres redakcji 
(PŁOCK, STARY RYNEK 27) 
rozwiązania na kartkach poczto
wych z dopiskiem “KRZYŻÓW
KA nr 4 " wezmą udział w losowa
niu nagród książkowych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1: 
Poziomo: 1/ dukat, 5/ dudy, 7/ 

rondo, 8/ salwa, 9/ dewiacja, 10/ 
korty, 13/ soda, 14/ trasat, 19/ roz
mowa, 20/ sago, 21/ kalendarz.

Pionowo: 1/ dyszkant, 2/ kalare
pa, 3/ tradycja, 4/ wino, 5/ dotyk, 6/ 
Dacja, 11/ Sobota, 12/ badacz, 15/ 
Real, 16/ smok, 17/ troi, 18/ czyn.
Za rozwiązanie krzyżówki 
nr 1 nagrody wylosowali

1/ Tadeusz Przepałkowski,
zam. 09-402 Płock, ul. Jachowicza 

2/ Zofia Bacińska, 
zam. 09-500 Gostynin, ul. Jana Pawła 

3/ Marek Jasiński,
zam. 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza

Ostatnio sporo spraw masz na 
głowie, ale nie przesadzaj, nie 
można tylko myśleć o obowiąz
kach, potrzebny jest Ci relaks. Po
staraj się koniecznie obejrzeć kino
wy bestseller, albo wybierz się do 
teatru, najlepiej wspólnie z Wagą, 
która lubi się pośmiać. W sobotę 
uważaj na przejściu dla pieszych.

Coś ostatnio za bardzo zajmu
jesz się innymi, plotkowanie na
wet nieszkodliwe to jednak 
zwykła strata czasu. Zwłaszcza, 
że jeśli chodzi o poprawianie 
modelu prawie doskonałego za 
jaki się uważasz, to też byłoby co 
nieco do zrobienia. Zdobądź się 
na chwilę refleksji, warto.

1 21.m1.01 i& iw M

1. JA CIĘ KOCHAM, A TY Tony Bill, wyst: James Woods,

L I S T A  P R Z E B O J Ó W  N R  16 7
SPISZ /W HILE YOU WERE  
SLEEPING/

prod. USA 1995, komedia, reż: 
Jon Turteltaub, wyst: Sandra Bullock, 
Bill Pullman, dystr: IMPERIAL .

Lucy pracuje na stacji metra jako 
bileterka. To właśnie tu widuje mężczy
znę swojego życia: przystojnego, ele
ganckiego i zupełnie je j nieznanego. 
Lucy nie wierzy w to, że mogła by się 
spodobać takiemu mężczyźnie. Jednak 
pewnego dnia zostaje on napadnięty 
prz.ez. bandytów, a od śmierci pod kołami 
pociągu ratuje go właśnie Lucy. Męż
czyzna nie wie jednak, komu zawdzięcza 
życie, gdyż. zapada w długotrwałą śpią
czkę. Sytuacja komplikuje się gdy do Pe
tera prz.yjeżjdż.a rodzina i bierz.e Lucy za

[
iego narzeczoną. Jakby tego było mało 
brat Petera, Jack zakochuje się w Lucy.

2. KSIĄDZ /PRIEST/
prod. W.Brytania 1994, oby

czajowy, reż:Antonia Bird, wyst: 
Linus Roache, Tom Wilkinson, 
dystr: SOLOPAN

G reg to młody katolicki ksiądz, 
pragnący ponad wszystka) kierować się 
w życiu nakazami Ewangelii. Greg bez
skutecznie stara się wprowadzić w swo
jej parafii nowy zwyczaj odwiedzin du
szpasterskich. Jedynymi osobami wpusz
czającymi go do mieszkań są 
Świadkowie Jehowy. Przeżywając ostry 
kryzys wartości i wiary, Greg ulega swo
jej osobistej słabości. Okazuje się, ż.e 
jest homoseksualistą. Najbardziej kon
trowersyjny film ubiegłego roku.

3. INTELIGENT W ARMII 
/RENAISSANCE MAN/

prod. USA 1994, komedia, reż: 
Penny Marshall, wyst: Danny De Vi- 
to, Gregory Hines, dystr: YISION 

Komedia nawiązująca do pamiętne
go STOWARZYSZENIA UMARŁYCH 
POETÓW. Bill Rago nie bardz.o radzi 
sobie z. życiem. Pochodzi z. zamożnej ro
dziny, ma doskonałe wyksziałcenie i 
otwartą drogę do kariery. A jednak mar
nuje kolejne szanse, traci pracę. Przyj
mując posadę nauczyciela rekrutów ar
mii USA, nie spodziewa się, że czeka go 
najzabawniejsza przygoda życia.

4. PO SĄSIEDZKU /NEXT  
DOOR/

prod. USA 1994, komedia, reż:

Randy Quaid, dystr: ITI
Dzieli ich wszystko: Matt jest na

uczycielem akademickim, człowiekiem 
delikatnym i wrażliwym, Lenny pracuje 
w rz.eź.ni, jest rubasznym osiłkiem. Łączy 
jedno: ich posesje przylegają do siebie. 
Wydaje się, ż.e mimo dzielących ich róż
nic obie rodziny są w stanie się 
zaprzyjaźnić. Wystarczy jednak drobny 
konflikt by skrywane animozje przero
dziły się w sąsiedzką wojnę.

5. STRAŻNIK PRAWA 
prod. USA 1995, akcja, reż: Rick

Kathy Morris, dystr: IMPERIAL
8. EGZORCYSTA 3 /THE 

EXORCIST 3/
prod. USA 1990, horror, reż: Wil

liam Peter Blatty, wyst: George C. 
Scott, Brad Dourif, dystr: IMPERIAL

9. MEWY
prod. Polska obyczaj, reż: Je

rzy Passendorfer, wyst: Urszula 
Kowalska, Robert Inglot, Lidia 
Kossakówna, dystr: NVC

10. NIEWŁAŚCIWA KOBIE
TA /THE WRONG WOMAN/

prod. USA 1995, sensacyjny, 
reż: Douglas Soesbe, wyst: NA
NCY McKEON, MICHELE SCA- 
RABELLI, dystr: JACK VIDEO 

ZAPRASZAMY DO NAJ
W IĘKSZEJ PŁOCKIEJ WYPO
ŻYCZALNI KASET VIDEO - 
“VIDEO-CENTRUM”, UL. 
TUMSKA 13, CZYNNEJ OD
10.00 DO 19.00, W SOBOTY OD
10.00 DO 18.00, TEL.: 64 75 19.

Przeboje działu sprzedaży: 
KACPER I PRZYJACIELE -

Może zrobisz sobie podsta
wowe badania, bo coś ze zdro
wiem kiepsko. Jesteś podrażnio
ny, zdenerwowany, trzeba po 
prostu szukać przyczyny Twoje
go złego samopoczucia. Kozio
rożec uważa, że go zaniedbu
jesz, więc może znajdziesz choć 
kwadrans na Wasze sam na sam, 
pomyśl o tym na przykład w 
czwartek.

b  m ż o ią n  22.09-21M
Tylko żyjąc z kalendarzem w 

ręku będziesz w stanie jakoś po
rządkować sprawy wokół siebie. 
Inaczej perspektywy kiepskie, a 
rok wygląda na pracowity, przy
najmniej część z danych sobie 
obietnic warto zrealizować. I nie 
staraj się niczego przyspieszać w 
sprawach serca, niech będzie tak 
jak ma być, zobaczysz, że horo
skopy nie kłamią.

O T 22M-22.07
Tydzień trudny, ale i pro

miennych kilka dni znajdzie się 
w kalendarzu. Spojrzysz inaczej, 
życzliwiej na świat i przestaniesz 
mieć pretensję, że wstałeś z łóż
ka lewą nogą, a to już początek 
zmian na lepsze. Inne od ponie
działku. Przygotuj się!

I znowu niepowodzenia 
przeplatane sukcesam i, ta 
huśtaw ka je s t m ęcząca, ale 
tak m usi być, trzeba zaakcep
tow ać ten stan. W ybierz się 
choćby na ostatn i bal w tym  
karnaw ale, m oże tam  zn aj
dziesz szczęście , którego szu
kasz. N aw et jeś li ty lko złudne 
- to też m oże w arto.

$  SB Z iL K  23.11-21.12
Taki jesteś niecierpliwy, 

chciałbyś tylko liczyć swoje wy
grane, a tu nie zawsze dopisuje 
szczęście. Ale nie martw się, 
wyjdź na spacer, popatrz jak pa
da śnieg, a później zaproś się na 
gorącą herbatę do Ryb, które ma
ją Ci wiele do powiedzenia, tyl
ko trzeba je trochę ośmielić.

$  f O Z U K O Ż K  22.12-20.01

Inaczej m iało  być z tą m iło
ścią, ale ostatnio brak  Ci 
szczęścia, cóż robić, na nią na
praw dę nie ma jed nej recepty. 
M oże zresztą lepiej, bo cóż 
m ieliby robić n ieszczęśliw i? 
Na razie zajm ij się pracą za
w odow ą, przeczytaj w reszcie 
tę odkładaną na półkę książkę 
i pom yśl, że ju tro  będzie do
bry dzień.

King, wyst: Lorenzo Lamas, Chris 
sarandon, dystr: BEST FILM

W niezbyt odległej przyszłości, po  
brutalnej wojnie przeciwko kartelom na
rkotykowym wszystko rozgrywa się w rze
czywistości wirtualnej, sztuczny jest sex i 
narkotyki. Wydaje się, ż.e rzeczywistość ta 
nie jest niebezpieczna. Ale to tylko pozory. 
Policja zasypywana jest doniesieniami o 
zbrodniach. W takich warunkach pracuje 
detektyw Bobby Chase. Przyjdzie mu się 
zmierzyć z. niezwykłymi zjawiskami i si
łami, które pobudza piekielny narkotyk 
zwany Hellreiser.

6. PRETTY WOMAN
prod. USA 1990, komedia, reż: 

Garry Marshall, wyst: Richard Ge- 
re, Julia Roberts, dystr: IMPERIAL

7. HISTORIA DENNISA 
BYRDA /RISE & WALK: THE 
DENNIS BYRD STORY/

prod. USA 1994, obyczajowy, reż: 
Michael Dinner, wyst: Peter Berg,

rysunkowy, dystr: IT I ; LABAM- 
BA - muzyczny, dystr: ITI; BIN
GO - przygodowy, dystr:ITI

Pytanie konkursowe:
Który z wymienionych akto

rów występuje w filmie MA
SKA ŚMIERCI ?

1. DONNY DE VITO
2. LORENZO LAMAS
3. JEAN CLAUDE VAN 

DAMME

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru 
nadeślą na adres redakq'i (Płock, 
Stary Rynek 27) odpowiedzi na 
kartkach pocztowych z naklejo
nym kuponem, wezmą udział w 
losowaniu filmu na kasecie vi- 
deo.

Kasetę za prawidłową 
odpowiedź na hasło z listy nr 
165 otrzymuje:

Danuta Kołtyńska
ul. Dąbrowskiego
Kutno
Po odbiór nagrody zaprasza

my do redakcji

I B / 23.0l-22.0S 21.01-20.02
Walczy o Twoje uczucia jakiś 

uparty Bliźniak, chce żebyś 
zwrócił na niego uwagę, a nie 
wie, że serce już zajęte i na razie 
bije dla kogo innego. Postaraj 
się, aby zrozumiał, że to nie taka 
prosta sprawa, ale życzliwy je
steś mu zawsze. Taki objaw 
wielkoduszności wyjdzie Ci tyl
ko na zdrowie.

i  W ffll 23.0S-22.09
A może właśnie tej zimy na

uczysz się jeździć na nartach al
bo łyżwach? Ferie już niedługo, 
nie tłumacz się więc brakiem 
czasu, chęci liczą się przede 
wszystkim. Zacznij już w naj
bliższą niedzielę i nie zrażaj się 
drobnymi niepowodzeniami. 
Dasz sobie radę, a Wodnik bę
dzie zachwycony.

Chciałbyś się pogrążyć w 
smutku, ale tak nie m ożna, po
patrz na św iat troszeczkę ży
czliw iej. W sobotę oczekuj go
ści z daleka, przy jad ą by ła 
twiej Ci było znieść 
sam otność. Kocha się w Tobie 
Baran, ale w rodzone poczucie 
skrom ności zabrania m u m ie
rzyć tak w ysoko.

A
V

Jakiś miły telefon wprawi 
Cię w znakom ity hum or pod 
koniec tygodnia. Poza tym nie 
zdarzy się nic niezw ykłego, dni 
podobne do siebie, ale jednak 
nie nudne, dlatego postaraj się 
odpędzać złe myśli i złe nastro
je, Uda Ci się to z pewnością. A 
przede wszystkim dbaj o zdrowie, 
nikt ża Ciebie tego nie zrobi.

21.02-20.03

'PonauUp

Panno Ado, pomagałaś wielu lu
dziom samotnym, zakochanym, po
móż i mnie. Choć jest to sprawa nie
typowa do tej rubryki, ale bardzo 
proszę Cię - pomóż!

Wychowuję samotnie dziecko, 
które chodzi do szkoły średniej i je 
stem w bardzo trudnej sytuacji ma
terialnej, gdyż nie mam pracy. M o
że, Droga Panno Ado wydrukujesz 
mój list w Tygodniku Płockim i mo
że znajdzie się ktoś, kto da mi pracę 
fizyczną, np. szatniarki, sprzątaczki 
w biurze, a może inną, bo podjęła
bym każdą pracę, jestem uczciwą, 
pracowitą kobietą w sile wieku.

Tobie, Panno Ado, z góry dzięku
ję  za luydrukowanie mego listu.

"Iga"
(imię, nazwisko i adres znane redakcji)

Od redakcji: Panna Ada po dłu
giej przerwie powraca na łamy nasze
go tygodnika Rubryka cieszyła się du
żą poczytnością, szczególnie wśród 
młodych Czytelniczek, które za po
średnictwem Panny Ady dzieliły się 
swymi przeżyciami, kłopotami i tro
skami. Dominowały oczywiście pro
blemy uczuciowe, przeżycia i zawody 
miłosne, pierwsze doświadczenia ży
ciowe. Panna Ada żadnego listu nie 
pozostawiła bez odpowiedzi i tak bę
dzie również teraz.

Wznawiamy rubrykę listem nie
typowym, ale traktujemy go jako zna
mię czasu - w wielu domach i rodzi
nach brak pracy jest problemem rzu
tującym na wszystkie inne sprawy. W 
tym konkretnym przypadku Igi - oso
by, które mogłyby i chciały Jej po
móc, prosimy o kontakt z redakcją.

Naszych Czytelników, a zwłasz
cza dziewczyny i panie, Panna Ada 
prosi o listy, bo bardzo się za Wami 
stęskniła.


