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My jesteśmy z  polskiej Florencji

Na lwowską nutę 
w Płocku
Jeszcze kilka lat temu poeta 

Adam Zagajewski, w przej
mującym wierszu o 

ojczyźnie podzielonej pytał: Je
chać do Lwowa, z którego dworca je
chać do Lwowa? Dzisiaj autobusy 
rejsowe z Przemyśla kursują kil
ka razy dziennie do Lwowa, od
dalonego od granicy tylko o 90 
km. We Lwowie mieszka około 
30 tysięcy naszych rodaków, któ
rzy przez trudne lata mieli odwa

gę zachować polskość. W woje
wództwie lwowskim mieszka 45 
tysięcy Polaków. Znacznie wię
cej przyznaje się teraz do pol
skich korzeni i pragnie zrealizo
wać największe marzenie, by 
dzieci mogły studiować w ojczy
stym kraju. Istniejące w mieście 
dwa polskie licea, równocześnie 
z egzaminem maturalnym, z 
udziałem przedstawicieli MEN, 
kwalifikują abiturientów na stu

dia do Polski. Młodzi lwowianie 
najchętniej wybierają prawo i 
medycynę. Syn pana Jarmiłko 
studiuje konserwatorstwo w To
runiu.

Zbigniew Jarmiłko, aktor 
Polskiego Teatru Ludowego ze 
Lwowa pierwszy raz gości w 
Płocku, podobnie jak inni człon
kowie zespołu.

dokończenie na str. 4

Scena zbioroioa z “Szopki lwowskiej'

Tragedia dymem pisana
Kilkanaście dni temu nie

wielką wsią Słupia, w 
gminie Szczutowo wstrząs

nęła straszna wiadomość. Śmier
telnemu zaczadzeniu uległy trzy 
dziewczynki w wieku 2, 3 i 5 lat. 
Mimo, że dzieci, tak jak naj
szybciej było można, przew ie
ziono do szpitala w Sierpcu, 
akcja reanim acyjna nie przy
niosła pozytyw nych rezulta
tów.

32-letnia obywatelka Słupii - 
pani M. K., z mężem nie miesz
kała długo. Młody jeszcze wiek i 
zbyt małe doświadczenie życio
we sprawiły, że nie umiała 
znaleźć się w nowej roli żony i 
matki. Na tym  tle dochodziło 
między m ałżonkam i do licz
nych nieporozum ień. Nie skut
kowały prośby, rozmowy, tłu
maczenia. Z tygodnia na ty
dzień stosunki w rodzinie 
stawały się coraz bardziej na
pięte, a atmosfera w domu trud
na do wytrzymania. Ojciec,

chcąc zapewnić dziecku właści
wy rozwój psychofizyczny, po
stanowił zmienić otoczenie. Zo
stawił żonę, zabrał dziecko i wy
jechał. Wkrótce sąd orzekł 
rozwód, a prawo opieki nad 
dzieckiem powierzył ojcu.

Trudno dziś powiedzieć, jak 
długo M.K. przeżywała rozsta
nie z mężem i dzieckiem , ale 
faktem  jest, że niebawem za
częto ją  widywać u boku star
szego od niej mężczyzny. 
W praw dzie nie brali ślubu, jed

nak na świat zaczęły przycho
dzić dziewczynki. Przez jakiś 
czas mieszkała u konkubina.

- Była to dla nas rodzina p ro
blem ow a  - pow iedziała Bożena 
Łepkow ska, kierow niczka 
G m innego O środka Pom ocy 
Społecznej w Szczutow ie. - 
D o c h o d z iły  do nas s y g n a ły , 
że k o n k u b in  z n ę c a ł  s ię  nad  
n ią  i tr ó jk ą  n ie le tn ic h  d z ie w 
cz y n ek .
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TECHNIKA BIUROWA I SKLEPOWA
KOPIARKI, TELEFAKSY, CENTRALE I TELEFONY, 

MASZYNY DO PISANIA, ZPCZA RK II TESTERY
KASY FISKALNE I REJiiSTRUJĄCE, WAGI, 

METKOWNICE, DRUKARKI KOMPUTEROWE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE AKCESORIA KOMPUTEROWE
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Przymiarki 
do budżetu
Podczas 32 Sesji Rady Miasta płoccy rajcy zapoznali się z proje
ktem budżetu, podnieśli opłaty targowe i rozszerzyli granice 
miasta. Natomiast o stawkach podatku od środków transportu 
będą dyskutować na kolejnej sesji.

Założenia nowego projektu 
budżetu przedstawił prezydent 
Dariusz Krajowski-Kukiel. Mó
wił także o tajnikach jego przy
gotowywania. - Budżet był kon
struowany w sposób zadaniowy. 
Nie jest wymyślony przez Zarząd. 
Staraliśmy się, aby był samodzielnie 
przygotowywany w poszczególnych 
pionach. Dopiero później dokony
waliśmy zestawienia potrzeb i mo
żliwości.

Dodatkowym utrudnieniem 
było zwiększenie zakresu zadań 
własnych gminy, która - po wej
ściu w życie tzw. ustawy miej
skiej - przejęła m.in. większość 
szkół średnich, instytuq'i kultu
ralnych i Zespół Opieki Zdro
wotnej. - Dotacja z budżetu cen
tralnego jest zbyt mała. Z naszych 
szacunków wynika, że zabraknie 
345 tys. zł na oświatę, 76 tys. na 
kulturę i 1.460 tys. zł iv służbie 
zdrowia. Będziemy musieli ciąć in
westycje. W czasie konstmowania 
budżetu Zarząd starał się utrzymać 
wskaźnik inwestycji na poziomie 
30-33 proc. Teraz spadł on do 20,5 
procent co oznacza, że zaledwie pią
tą część dochodu gminy możemy 
przeznaczyć na inwestycje - mówił 
prezydent.

Priorytety
Na inwestycje miasto chce w 

tym roku przeznaczyć 293 mld 
starych zł. - Potrzeby wynoszą 407 
mld st. zł, a więc prawie diua razy 
tyle - stwierdził wiceprezydent 
Krzysztof Kamiński. Sama 
szkoła nr 22 na Podolszycach 
pochłonie 70 mld zł, a więc 
czwartą część tej sumy.

Za priorytetowe inwestycje 
Zarząd uznał:

- budowę i modemizaqę Oczy
szczalni Ścieków w Maszewie

- budowę Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Ko- 
biernikach

- zabezpieczenie i konserwa
cję Skarpy Płockiej

- budowę wspomnianej Szko
ły Podstawowej nr 22 na os. Po- 
dolszyce-Płd.

Na pieniądze i kanalizację sa
nitarną mogą liczyć w tym roku 
mieszkańcy Radziwia, przy ul. 
Rembielińskiego stanie Płockie 
Centrum Handlowe. Wiceprezy
dent Zygmunt Buraczyński za

pewniał, że wyremontuje amfi
teatr, pływalnię miejską i uru
chomi otwarte kąpielisko Sobót
ka. W budżecie znajdą się też 
środki na Dom Harcerza.

Płock w liczbach
Dochody budżetu w 1996 r. 

zamkną się kwotą 133.368.014 zł, 
wydatki - 136.396.280 zł.
Źródłem pokrycia wynoszącego 
3.028.266 zł niedoboru stanie się 
nadwyżka budżetowa osiągnię
ta w 1995 r.

Od 15 do 50 proc. - w zależ
ności od koniunktury rynkowej - 
rosną opłaty na miejskich targo
wiskach. Za wjazd na giełdę sa
mochodową - jeśli jesteśmy po
siadaczami auta osobowego - za
płacimy od 1 lutego 13 zł. 
Natomiast na giełdzie towaro
wej - jeśli chcem y coś sprzedać - 
przy bram ie w ydam y (w najle
pszym  razie) 5 zł, w najgor
szym 13. Jeśli przyjechaliśm y 
tylko po tow ar - w ystarczy 
nam złotów ka. Ratusz przew i
dział w tym punkcie 50-pro- 
centow ą ulgę dla inwalidów I i 
II grupy. Rosną również opłaty 
na pozostałych targow iskach - 
m.in. przy sprzedaży naręcznej 
i obwoźnej.

Radni - po interwencjach 
rad osiedlow ych - zmienili 
swoją uchwałę dotyczącą kwiet
niowej podwyżki czynszów w 
mieszkaniach komunalnych. 
Podwyżki nie będą tak duże, jak 
pierwotnie planowano. Obniżył 
się tzw. wskaźnik przeliczenio
wy - z 1,4 do 1,3 proc. i wskaźnik 
regulujący stan techniczny bu
dynku. W efekcie ceny metra 
kw. budynku, zwłaszcza lokali o 
średnim i niższym standardzie, 
zmaleją nawet o kilkadziesiąt 
groszy.

Radni jednogłośnie wyrazili 
zgodę na przyłączenie do Płocka 
osad: Ciechomice, Ciechomice 
Nowe, Dolne Budy, Góry, Lon- 
ginus. Mieszkańcy czynili wielo
miesięczne starania o zmianę 
przynależności administracyj
nej. Starania te - mimo zrozu
miałego skądinąd oporu ze stro
ny ich macierzystej gminy Łąck - 
zakończyły się sukcesem.
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CUKROWNIA 
B0R0WICZKI

SPÓŁKA AKCYJNA
09-408 PŁOCK, P I. W. WITOSA 1 

te l. 62-52-81, fax 62-52-85, 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
*  ul. Bielska 30/3
*  ul. Bielska 51

Większe ilości cukru kupić można bezpośrednio w Cukrowni 
Z NAMI ŻYCIE JEST SŁODKIE
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Odbudowa masztu 
w Konstantynowie wstrzymana

Naczelny Sąd Administracyjny w  Lo
da postanowieniem z dnia 19 grudnia

1995 r. wstrzymał wykonanie decyzji 
Wojewody Płockiego w sprawie odbu
dowy masztu radiowego w Konstanty
nowie koto Gąbina. Powyższe stanowi
sko było wynikiem odwołania Stowarzy
szenia Ochrony Żyda Ludzi przy 
Najwyższym Maszde Europy.

O jego odbudowie zadecydował 
Parlament, a zgodę na rozpoczęcie 
prac wydał w grudniu 1994 r. Urząd 
Rejonowy w Płocku. Decyzję zaskar
żono do Wojewody, który utrzymał ją 
w mocy. Również ta decyzja została 
zaskarżona.

NSA w uzasadnieniu postanowienia 
stwierdził, że 7 . J  przesłankami wstrzy
mania wykonania zaskarżonej decyzji 
byty: możliwość jej wykonania, a także 
prawdopodobieństwo wyrządzenia 
skarżącemu szkody (...}. Realizacja de
cyzji (o odbudowie masztu - przyp. red.) 
może utrudnić Stowarzyszeniu obronę 
jego uzasadnionych interesów, a w re
zultacie narazić mieszkańców wsi są
siadujących z masztem na szkody (...}”.

Masztowe przepychanki trwają już 
kilka fat. Członkowie Stowarzyszenia 
przedstawiają opinie specjalistów i 
wyniki badań, świadczące o negatyw
nym oddziaływaniu masztu. Innego 
zdania są specjaliści z Telekomunika
cji Polskiej, twierdząc, że obawy mie
szkańców są nieuzasadnione, a wy- 
twarźane przez maszt promieniowanie 
elektromagnetyczne nie jest szkodliwe.

Jak się dowiedzieliśmy w Urządzie 
Miasta i Gminy w Gąbinie, o postano
wieniu NSA nikt nic nie wie. - Oficjalnie 
nie dotarła do urzędu żadna decyzja 
NSA w tej sprawie, stąd zarząd póki co 
nie ma się do czego ustosunkować - 
powiedziała sekretarz Teresa Nowak.

Członkowie Stowarzyszenia są za
dowoleni z takiego obrotu sprawy. 
Twierdzą jednak, że to nie koniec. Zro
bią wszystko, by maszt nie powstał. 
Czas płynie, a ceza w eterze trwa...

(dap)
PS. NSA w Łodzi odesłał do rozpatrze

nia przez NSA w Warszawę wniosek Sto
warzyszenia Mieszkańców w części odno
szącej się do zakwestionowanych opinii, 
wydanych przez Min. Ochrony Środowi
ska

Przygotowania 
do referendum

Miejski Zespół do spraw Refe
rendum informuje, że sprawdzanie 
spisu osób uprawnionych do udzia
łu w nim odbywać się będzie w 
dniach od 5 do 8 lutego 1996 r. w 
godz. 12.00 - 16.00 w Sali Sejmowej 
Urzędu Miasta Płocka osobiście lub 
telefonicznie, nr teł. 62-78-91 oraz w 
dniu 9 lutego 19% r. w godz. 12.00 - 
16.00 w Wydziale Spraw Obywatel
skich Urzędu Miasta Rocka pok. 
54, piętro II, osobiście lub telefoni
cznie, nr teł. 62-27-85.

Ponadto Miejski Zespół do 
spraw Referendum informuje, że 
osoby przebywające czasowo na 
obszarze gminy w okresie obejmu
jącym dzień referendum, lub nig
dzie nie zamieszkujące, mogą być 
dopisane do spisu osób uprawnio
nych do udziału w referendum na 
własny wniosek, wniesiony 
najpóźniej wr dziesiątym dniu przed 
dniem referendum tj. do dnia 8 lute
go 19% r.

Płockim drogowcom

Soli nie brakuje

II

ROLSERW IS S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO

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

tel. 62-50-63, tel. 62-94-83, fax 62-50-63
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OFERUJE
po rewelacyjnie niskich cenach kombajny zbożowe 

SAM POZ020
ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY NA KORZYSTNYCH 

WARUNKACH RATALNYCH

SA-48

Warunki pogodowe w ostatnich 
dniach są dla wielu kierowców, szcze
gólnie tych mniej doświadczonych, du
żym zaskoczeniem. Mróz i w konse
kwencji oblodzone jezdnie powodują, 
że jazda samochodem stała się sztuką, 
która nie przez wszystkich jest opano
wana. Dlatego sporo pretensji kieruje 
się pod adresem służb odpowiedzial
nych za utrzymanie dróg.

- Jesteśmy chyba jedynym miastem 
w Polsce, które nie ma problemów z  
brakami soli do posypywania jezdni - 
mówi Bogdan Chyczewski, dyrektor 
Muniserwisu, który na zlecenie Urzędu 
Miasta zajmuje się utrzymaniem w okre
sie zimowym płockich dróg. - Przyznać 
jednak muszę, że w obecnym sezonie 
zimowym już do tej pory wysypaliśmy 
więcej piasku i soli niż zrobiliśmy to 
podczas caiej ubiegłorocznej zimy. No, 
ale takiej zimy dawno w Polsce nie byto. 
Jednak zdajemy sobie sprawę, że może

być jeszcze gorzej. Pamiętam takie zi
my, kiedy w Płocku pokazały się sanie 
na ulicach.

Pracę płockim drogowcom utrudnia
ją częste awarie instalacji wodociągo
wych. Oczywiście zamarzająca woda 
przysypywana jest piaskiem lub solą, 
jednak przy temperaturze -1 8  °C. nie 
przynosi to praktycznie żadnych rezulta
tów. Trzeba na dodatek pamiętać, że 
działanie soli nie jest dla środowiska na
turalnego korzystne,

(t)

W Gostyninie

Ferie na sportowo
Program imprez rekreacyjno- 

sportowych planowanych do reali
zacji przez: Ośrodek Sportu i Rekre
acji w Gostyninie oraz SP Nr 3 w 
ramach akcji “Zima 96” pn. ”Ferie 
na sportowo"

31.01. (środa) g. 10.00 - sala SP 
Nr 3 - Turniej tenisa stołowego 
dziewcząt i chłopców

1.01. (czwartek) g. 10.00 - hala 
SP nr 3 - Turniej piłki koszykowej 
chłopców Szkół Podstawowych i 
Ponadpodstawowych

2.02. (piątek) g. 10.00 - hala SP 
Nr 3 - Turniej Mini koszykówki 
chłopców w roczniku 1983 i mł.

3.02. (sobota) g. 9 3 0  - hala SP 
Nr 3 - Wojewódzki turniej piłki noż

nej chłopców rocznika 1980 i mł. o 
Puchar Burmistrza m. Gostynina 
(zgłoszenia klubowe)

5.02. (poniedziałek) g. 10.00 - hala 
SP nr 3 - Halowy turniej piłki nożnej 
chłopców' w roczniku 1983 i młodsi

6.02. (wtorek) g. 10.00 - hala SP 
Nr 3 - Turniej mini koszykówki 
dziewcząt w roczniku 1983 i młodsze

7.02. (środa) g. 10.00 - hala SP 
Nr 3 - Turniej piłki koszykowej 
dziewcząt Szkół Podstawowych i 
Ponadpodstawowych

8.02. (czwartek) g. 10.00 - hala 
SP Nr 3 - Turniej w “dwa ognie 
usportowione” dziewcząt w roczni
ku 1984 i młodsze

9.02. (piątek) g. 10.00 - Zalew

Piechota - Zawody saneczkarskie, 
k: lig, ognisko z pieczeniem kiełba
sek

10.02. (sobota) g. 10.00 - hala 
SP Nr 3 - Wojewódzki turniej piłki 
koszykowej mężczyzn o Puchar 
Burmistrza m. Gostynina

11.02, (niedziela) g. 10.00 - hala SP 
Nr3 - Międzyzakładowy halowy turniej 
piłki nożnej (w polu +  bramkarz).

Dla najlepszych upominki. 
Zapraszamy!!!

Dyrektor 
Wiesław Adamski

“INVEST- LEASING’’ s.c.
Płock, ul. Bielska 57A 
tel/fax 62-08-37

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

NAJTAŃSZA OFERTA!!!

Rzecznik wojewody 

informuje

Spotkanie
zasłużonych

W sali Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku odbyło się spotkanie no
woroczne Wojewody Płockiego, 
Ordynariusza Diecezji Płockiej oraz 
Przewodniczącego Sejmiku Samo
rządowego woj. płockiego, z grupą 
ponad 100 osób, które wniosły 
szczególne zasługi dla rozwoju na
szego regionu w minionym roku.

Noworoczne spotkanie uświetnił 
występ chóru “Mistral” z Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Mała
chowskiego w Płocku.

Miejskie 
i odmienione

Trwają przygotowania do restru
kturyzacji miejskich zakładów budżeto
wych. Na pierwszy ogień pójdzie Miej
ski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 
Przetarg na prowadzenie tego procesu 
wygrała poznańska Firma Konsuftin- 
gowo-Prawna “Business-Ekspert”. 
inna firma z tego samego miasta “Dora
dztwo gospodarcze. Andrzej Głowa
cki” będzie przekształcać Miejski Za
kład Gospodarki Komunalnej. Pra
wdopodobnie na bazie MZGK zostanie 
wydzielone kilka różnych działalności.

W fazie wstępnej znajduje się pro
gram przekształceń Zakładu Komuni
kacji Miejskiej, przygotowany przez 
dyrektora Tadeusza Scieszko. - Do 
ZKM podchodzimy bardzo ostrożnie, 
ponieważ tmdno obecnie wskazać przy
kłady, miast, w których restrukturyzacja 
tej dziedziny gospodarki spełniłaby 
oczekiwania - zawsze wynikały jakieś 
uchybienia - mówi wiceprezydent Stani
sław Jakubowski.

W kolejce czekają Miejski Zakład 
Handlowo-Usługowy i Zakład Usług 
Miejskich “Muniserwis”.

Maga

Śmierć na drodze
W Lelicach, gm . Gozdowo, 

Fiat 125p potrącił pieszego 38- 
łetniego mieszkańca Bonisławia 
Sławomira L ., który poniósł 
śm ierć na miejscu.

Napad na plebanię
W  Solcu, gm . Gostynin nie

znani spraw cy włamali się do 
pom ieszczeń plebanii i skradli 
sprzęt fotograficzny, zegar ścien
ny, srebrne sztućce i pieniądze w  
kwocie 293 zł.

Śmiertelne obrażenie
W  Kamionce, gm . Pacyna, 

podczas cięcia drewna elektrycz
ną piłą został uderzony w głowę 
kawałkiem drewna 36-Ietni Wie
sław' O. Na skutek obrażeń 
zm arł w szpitalu.

Potrącony na pasach
W Płocku przy ul. Szopena na 

przejściu dla pieszych samochód 
osobowy Fiat 126p potrącił 14- 
letniego Łukasza B., którego z 
obrażeniami ciała przewieziono 
do szpitala.

Nieudane włamanie
W Płocku, przy ul. Skłodo

wskiej n ieznani spraw cy po 
w yp chnięciu  okna w łam ali się 
do jed nego z tam tejszych  m ie
szkań. U dało im się  zabrać je 
d ynie p ilo t od telew izora, 
gdyż d zięki in terw encji sąsia
dów' nie skrad li n iczego w ię- 
cej. Z biegli z m iejsca zd arze
nia.

Spirytus w płastiku
W Krośniewicach funkcjona

riusze policji zatrzymali miesz
kańca Konina, który w' plastiko
wych pojemnikach przewoził 
145 litrów spirytusu. W podo
bnym płastiku, tym razem 155 li
trowym, również spirytus prze
woził zatrzymany w Kutnie 
przy uł. Łąkoszyńskiej mieszka
niec Białegostoku. Obaj panowie 
pozostają w' areszcie do wyjaś
nienia.

. Skradli samochód
W Radzikowie, gm. Czer

wińsk z otw artego garażu na 
terenie pryw atnej posesji nie
znani spraw cy skradli sam o
chód Polonez. Stratę w wyso
kości 10 tys. zł poniosła właści- 
ciełka Agnieszka B.

Przed feriami
Zapewne mając na uwadze 

zbliżające się ferie nieznani 
spraw'cy włamali się do sklepu, 
przy ul. Tumskiej, skąd skradli 
skórzane torby podróżne, obu
wie i inne przedmioty wartości 
2287 zł.

(dap)

Koledze
TADEUSZOWI BERDYSOWI

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
MATKI

składają
Koledzy i Koleżanki z Wydziału Zaopatrzenia 

Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Płocku
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Uprawniający do uzyskania

bezpłatnej porady prawnej

u naszego prawnika w 
każdą środę w godz. 1530-!6” 

I! piętro, pok. 36

W drugą bolesną rocznicę nagłej śmierci 
naszej najukochańszej Żony, Mamy i Babci 

Ś.P.
ANNY DYTTUS

w n iedzie lę  4 lutego 1996 roku, o godzin ie 1 8 ,00  
w kościele św. Dom inika (N a G órkach), zostanie odpraw iona 
M sza św. za  spokój Jej duszy, o czym  z n ieprzem ijającym  

ża lem  zaw iadam ia ją  i do w spólnej m odlitw y za p ra s za ją
m ąż i synow ie z rodzinam i

011746

*
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Tragedia dymem pisana
dokończenie ze str. 1

Ulegając namowom pracow
ników ośrodka pani M.K. po 
trzech m iesiącach w róciła do 
sw ojego domu. Był spokój, 
dopóki nie w p row adził się 
konkubin. Znow u dochodziło 
do aw antur. Próbow ano 'w y
stąpić do sądu o odebranie 
m atce w ładzy rodzicielskiej, 
jednak skończyło się tylko na 
próbach.

- Bił ją  regularnie, często cho
dziła posin iaczona  - p ow ied zia
ła Bożena Łepkow ska. - Tak 
było i tego dn ia , g roz ił, że ją  
zabije.

W samej wsi niew iele chcą 
mówić na ten temat. Nie za
przeczają, że jak na m atkę trój
ki m ałych przecież dzieci, M.K. 
prowadziła nader beztroskie ży
cie. Lubiła wypić. Do zadrażnień 
dochodziło zwykle po alkoholu.

A pożar? Przecież tam nie by
ło żadnego pożaru - mówią. - Ot 
wytliła się podłoga przy piecu 
do samego piachu.

Komunikat Komendy Woje
wódzkiej Państwowej Straży Po
żarnej informował, że około

godz. 13.00 kobieta zamieszkała 
w Słupii wyszła z domu, pozo
stawiając bez opieki troje sw o
ich dzieci w wieku 5, 3 i 2 lata. 
W cześniej w piecu typu troci- 
niak rozp aliła  ogień. W ycho
dząc z dom u zam knęła ten 
pokój na haczyk , a drzw i 
w ejściow e do bu d ynku na 
klucz. W róciła po god zin ie  i 
s tw ierd ziła  siln e  zad ym ienie  
p o m ieszczeń . Z orien tow ała  
się , że p łon ie  pod łoga przy 
p iecu . C h w yciła  w iad ro i k il
kom a stru m ien iam i w ody 
stłu m iła  ogień . O tw orzyła  
okna i drzw i, aby przew ie
trzyć pom ieszczenie i w ów 
czas zauw ażyła, że leżące trzy 
dziew czynki nie dają oznak 
życia. Kobieta pobiegła po p o
moc do sąsiada, który sw oim  
sam ochodem  zaw iózł dzieci 
do szpitala w Sierpcu. Tam na 
pom oc było już za późno. Le
karz stw ierdził zgon.

Na miejsce zdarzenia przy
były jednostki PSP, policja oraz 
prokurator.

- Jeszcze tego samego dnia ce
lem przeprowadzenia wywiadu do

Słupii pojechał nasz pracownik - 
powiedziała kierowniczka
GOPS. - Przed południem  była u 
nas M.K. i złożyła podan ie o 
przyzn an ie pom ocy. Do kon ku 
bina pojecha ła  zaw ieźć mu 
śn iadan ie.

W dniu tragedii M.K. zo
stała przesłuchana przez pro
kuratora.

Na pogrzeb, urządzony 
przez gm inę, staw iła się cała 
w ieś. Ludzie tłoczyli się, ba, 
po otw arciu m aleńkich tru
m ienek, każdy chciał zoba
czyć leżące w nich niby w głę
bokim  śnie, trzy m aleńkie cia
ła. Jaka była w ów czas reakcja 
m atki?

- Znając M.K. przez tyle lat 
uważam, że w tym wszystkim coś 
jest nie tak - stwierdziła Bożena 
Łepkowska, która z racji wyko
nywanej profesji nie jedną tra
gedię już widziała.

W szystkie okoliczności tego 
tragicznego wydarzenia bada 
sierpecka prokuratura.

Dariusz Pawlikowski

Bezpieczne miasto
Pod takim hasłem odbyło się 

kolejne robocze posiedzenie Ze
społu do spraw bezpieczeństwa 
publicznego w Płocku. Przewod
niczył mu wiceprezydent Stani
sław Jakubowski a uczestniczyli 
przedstawiciele policji, spół
dzielni mieszkaniowych, ban
ków oraz firm i instytucji, które 
mogą wspomóc finansowo całe 
przedsięwzięcie. Poruszano sze
reg problemów dotyczących sze
roko pojętego bezpieczeństwa 
miasta i jego mieszkańców.

Naczelnik Wydziału Prewen
cji KW Policji - Marian Padłe- 
wski zaproponował wprowadze
nie kodu indywidualnego. Pole
gać miałoby to na oznakowaniu 
indywidualnym znakiem każde
go przedmiotu np. roweru, tele
wizora, magnetowidu itp. i w  
przypadku jego odnalezienia po 
ewentualnej kradzieży, nie byłoby 
problemów z ustaleniem do kogo 
wcześniej należał. Naczelnik Pad- 
lewski zwrócił również uwagę na 
celowość przygotowania krótkie
go filmu instruktażowego, poświę
conego sposobom walki z bezpra
wiem i zagrożeniem społecznym.

- W obecnej sytuacji koniecznym  
jest zainstalowanie kilku kamer w 
najbardziej newralgicznych pun
ktach miasta - powiedział insp. 
Padlewski. Dodał również, że na 
pierwszy rzut poszłyby ulice 
Królewiecka, Tumska i Kolegial
na. W radach osiedli należałoby 
zorganizować spotkania i przy 
dużym zaangażowaniu policji 
stworzyć zespoły d /s  bezpie

czeństwa, w skład których wes
zliby mieszkańcy patrolowane
g o  terenu.

- Społeczna działalność zw ią
zana jest z fu n kcjonow an iem  p o 
licji. O ile skuteczna jest policja, 
o tyle w iększe je st nasze bezp ie
czeństw o  - powiedział radny Z. 
Burdaś. Wskazał, że najbardziej 
niebezpiecznymi miejscami w 
godzinach wieczornych są 
dworce PKP i PKS, gdzie zbiera
ją  się elementy kryminogenne. 
Wyjaśnił również, jak mało skute
czne są porozwieszane na mieście 
aparaty telefoniczne. - Nie każdy 
ma zawsze przy sobie żeton czy kartę 
magnetyczną. Warto zainstalować ta
kie aparaty, w których po podniesie
niu słuchawki zgłasza się policja - do
dał radny. Zwrócił również uwagę 
na niedocenienie roli i znaczenia 
dzielnicowych. Jego zdaniem na
zwisko dzielnicowego oraz nu
mer telefonu, pod którym moż
na go zastać, winien być umiesz
czony w widocznym miejscu na 
każdej klatce schodow ej..

Prezes Płockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej L-W - B. Józefo- 
wski powiedział, że obecność 
dzielnicowych u kierowników 
poszczególnych adm inistracji w 
dniach, kiedy przychodzą do 
nich m ieszkańcy ze swymi pro
blem am i, stanowi doskonały 
moment by wejść w środow i
sko. Poważnym  problem em  je 
go zdaniem  są bezdomni. Zli
kwidowana dzięki pomocy poli
cji "noclegownia", urządzona na 
jedenastym piętrze w jednym z

bloków spowodowała, że prze
nieśli się oni do kanałów zsypo
wych. - Ci ludzie są i będą. Należy 
stworzyć coś zu rodzaju dworcowej po
czekalni pod dachem, z węzłem sani
tarnym i dozorem - postulował pre
zes spółdzielni.

Zasadne było zaproszenie do 
udziału w spotkaniu przedsta
wicieli banków, działających na 
terenie Płocka. PBG jest zdania, 
że informacje z Wydziału Pre
wencji winny być przekazywane 
społeczeństwu, a w miejscach 
najbardziej niebezpiecznych na
leży zainstalować sygnalizatory 
świetlne i dźwiękowe.

Szef jednej z Agencji Ochrony 
Mienia stwierdził, że problem 
przestępczości narasta i narastać 
będzie. - Ważnym elementem jest 
edukacja. Warto również sięgnąć do 
przepisóio, które mówią, że to instytu
cje powinny zajmować się zapewnie
niem własnego bezpieczeństwa, jed
nak często się o tym zapomina - po
wiedział. Dodał również, że sam 
podgląd nie wystarcza. Musi być 
również informacja i interwencja.

Wiceprezydent St. Jakubo
wski ocenił jako isotne i konkre- 
ne zgłaszane przez uczestników 
postulaty i propozycje. Zaapelo
wał do wszystkich o pomoc fi
nansową w realizacji programu 
"Bezpieczne miasto".

Zwrócił jednak uwagę, że 
bezpieczeństwo miasta to nie 
tylko problem władz i policji, ale 
w równej mierze samych jego 
mieszkańców.

Dariusz Pawlikowski

List do redakcji

Walczyliśmy o wolną Polskę
W imieniu zmarłego w dn. 16 

stycznia 1996 r. Józefa Marszała i 
własnym, my niżej podpisani, 
zrzeszeni w Oddziale ZKRP i 
Osób Represjonowanych w Ży
chlinie, dziękujemy serdecznie 
wszystkim wnioskodawcom, któ
rzy przyczynili się do przyznania 
nam symbolicznych odznaczeń to 
jest Krzyży AK.

Nie jest żadną zasługą, ani tym 
bardziej winą, że pokoleniom Pola
ków z rocznika 1915 - 1925 przy
padła żołnierska dola, której sens 
określa zapomniana pieśń z Powsta
nia Listopadowego 1830 r.

"Bo taki los, ach dał nam Bóg,
Że nie wiemy, gdzie nasz grób" (...) 
Jest rzeczą ogólnie znaną, że w 

II Rzeczpospolitej, zwanej wówczas 
PRL, nieomal wszyscy uczyliśmy 
się, pracowaliśmy i dojrzewaliśmy. 
PRL była dla nas Polską, bo innej 
Polski wówczas do 1989 r, nie było. 
Jej gospodarce oddawaliśmy nasze 
siły i pracę. Cieszyliśmy się ze 
wszystkiego, co w niej zmnieniało 
zło na dobre, na lepsze.

Pokolenie, które obecnie od
chodzi, pamięta pierwszy zryw 
Polaków w 1956 r. Pamięta rów
nież wystąpienie Prymasa Ty-

siącleciaks.kardynałaStefanaWy- 
szyńskiego.Zwolnionyzwięzienia 
SBwzywałwszystkichPolakówdo 
zgodyizachowania spokoju.

Wszyscy żołnierze od szeregow
ca do generała, bez względu na 
opcję polityczną, zdawali sobie spra
wę, że w październiku 1956 r. mogły 
nas rozjechać czołgi "Starszego brata” 
i prawdopodobnie upust krwi polskiej 
byłby znacznie większy, niż w Po
wstaniu Warszawskim w 1944 r.

Jeszcze raz dziękujemy wnio
skodawcom za przyznane nam sym
boliczne żołnierskie odznaczenia.

(podpisy nieczytelne)
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dokończenie ze str. 1

Interpelacje
Tym razem przewodniczący An

drzej Bukowski zapisywał chęt
nych do interpelacji w kolejkę. Roz
począł radny Zygmunt Burdaś. - 
To, co  dzieje się na ulicach tej zimy 
to skandal dla władz miasta. Znowu 
zaskoczył nas mróz i śnieg. A jak  
wygląda Tumska? Sami tylko b i
znesmeni w czarnych płaszczach i 
białych szalikach i bizneswomen, a 
ludzie sobie łamią nogi. Kto tego 
pilnuje? - mówił. Ten sam radny 
troszczył się o przyszłość baru mle
cznego na rogu ul. Kwiatka i Tum
skiej. Słyszał, “że są pomysły, aby 
lokal wystawić na przetarg”. Tym
czasem jest on tanią stołówką dla 
wielu uboższych płocczan, dla któ
rych korzystanie z darmowych obia
dów w “Caritasie” jest żenujące.

Radna Maria Pęszyńska wy
znała, że jest w posiadaniu pisma z 
Ratusza w sprawie przekazania mie
szkańcowi wybudowanego przez 
niego garażu. Urzędnik informuje 
owego płocczanina, że przygotowy
wany jest projekt uchwały w tej 
sprawie. Wszystko byłoby w po
rządku, gdyby nie to, że mieszka
niec czeka na ową uchwałę ponad... 
rok. Pismo ma datę 6.01.1995. Rad
na również poruszyła problem 
oczyszczania ulic. - W czasie ostat
niej odwilży byłam w Ratuszu. Wy

chodząc wpadłam p o  kostki u-' błoto. 
Zapytałam wtedy panów ze Straży 
Miejskiej: czy również tu mieszkań
cy muszą wpadać do wody? - mówi
ła.

Dość osobliwą interpelację zło
żył radny Stanisław Skowroński.
Wnioskował o to, aby odpowiednie 
organy składały radnym np. za po
średnictwem przedstawicieli w Sej
miku informacje o nabywaniu przez 
osoby prywatne, zwłaszcza podmio
ty z udziałem kapitału zagraniczne
go terenów rekreacyjnych wokół 
Płocka - Ludzie mówią, że jeden  z 
kandydatów na prezydenta wykupił 
cały Nowy Duninów. Będą tam ba 
seny, pola golfowe, tory wyścigowe. 
A gdzie będą jeździć na wypoczynek 
zwykli ludzie - skoro wszędzie za
trudnią ochroniarzy i postaw ią  
tabliczki: Prywatne! - grzmiał z 
trybuny. - Radny Burdaś pow ie mi 
pewnie, że ten okręt nazywa się 
kapitalizm, a le  j a  na je g o  drodze 
widzę w ielkie rafy koralow e - do
dał.

Na koniec radny Józef Guto
wski postulował, aby miasto było 
promotorem szkolnictwa wyższego. 
- Pułtusk ma Wyższą Szkołę Huma
nistyczną, 23 tys. mieszkańców i 6,5 
tys. studentów. A u nas mieszkańców  
130 tys., a  studentów? - pytał reto
rycznie.

Milena Gurda

Sprostowanie
W artykule "Czarne chmury nad czternastką" wkradł się przykry^ 

błąd we fragmencie odnoszącym się do przyszłego patrona szkoły.
Chodzi o osobę znakomitego botanika profesora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - WŁADYSŁAWA SZAFERA, współautora pomniko
wego dzieła "Szata roślinna Polski, Ochrona przyrody i jej zaso
bów". I jeszcze jedno - prof. Szafer nie był kutnianinem. Za te pomył
ki serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nr 5 30 stycznia 1996 Tygodnik Płocki 3



Leszek Balcerowicz w PłockuNa lwowską nutę w Płocku
dokończenie ze str. 1

Pejzaż Lwowa - mówi - wyzna
czają wieże kościołów, świat trzech 
obrządków: gregoriańskiego, kato
lickiego i prawosławnego. W Kate
drze polskiej, pod pięknymi witra
żami Mehoffera śpiewał Zbigniew 
Jarmułko w chórze. Przez kilka lat 
był także związany z innymi polski
mi chórami: “Echem” i “Lutnią” 
oraz zespołami estradowymi: “We
soły Lwów” oraz “Wesoła Lwo
wska Fala”. W najtrudniejszych 
chwilach zachował polskość i za
świadczał ją  na każdym kroku. Dzi
siaj jest pewien, że Lwowa nie opu
ści, chyba że przyjdzie pójść odpo
cząć na Łyczaków, tam gdzie: U 
Kunopnickiej fest światył si paliZ 
Wieli takty osób przy grobach się

trudzi/ Zapolskiej, Urdona, Szaju- 
nocliy, KubaliZ Gruttgiera, Guszczyń- 
skiego oraz fury innych/ Co si zasłużyli 
dla Polski i LwowaZ Bardzu dobrze 
wimy, co jesteśmy winniZ Tym co na 
cmyntarzu leżu Łyczakowa.

Stanisław Czerkas jest preze
sem Towarzystwa Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej i redaktorem Ga
zety Lwowskiej. Największą bolą
czką w jego działalności jest brak 
środków finansowych. Do niedaw
na pomagała “Wspólnota Polska”. 
Teraz zaprzestała. Władze ukraiń
skie także nie kwapią się dotować 
polskie stowarzyszenie. - Staram  
się znaleźć ja k iś  głos pojednania, 
wbrew tym, którzy chcieliby  nas 
widzieć stojących za węgłem, z p i
stoletem gotowym do strzału. To 
niemożliwe. Nie możemy się rów
nież zgodzić na negow anie p o lsko 
ści, na odrzucenie sześciuset lat 
obecn ości po lsk iej na ziemiach  
wschodnich.

Polskie tradycje teatralne Lwo
wa sięgają korzeniami końca wieku 
XVI, ale największy rozkwit przy
pada na wiek klasycyzmu, kiedy to 
ojciec sceny polskiej Wojciech Bo
gusławski popadłszy w niełaskę w

Warszawie, przeniósł się do Lwowa. 
Publiczność poznała wtedy “Krako
wiaków i górali”, sztuki Moliera i 
pierwszego polskiego “Hamleta”. 
Dzieło kontynuował później Jan 
Nepomucen Kamiński. W roku 
1842 dzięki hrabiemu Skarbkowi 
powstał gmach teatralny, wówczas 
jeden z największych w Europie. Po 
1900 roku na odmienionej i lepiej 
wyposażonej scenie Skarbkowskiej 
występowali: Modrzejewska, Hof- 
fmanowa, Rapacki. Teatr promie
niował na całą Galicję. Zapisały się 
w historii tych lat znakomite nazwi
ska i realizacje: Tadeusz Pawliko
wski, Irena Solska, Karol Adwento
wicz, Ludwik Solski. Debiutowali 
we Lwowie znakomici dramatopi- 
sarze: Zapolska, Rittner, Perzyński.

Zbigniew Chrzanowski, dyre
ktor artystyczny sceny polskiej czu
je  się spadkobiercą tamtych tradycji. 
Miłości do teatru nauczył go na
uczyciel polskiego prof. Piotr Haus- 
vater. Chrzanowski jest absolwen
tem polonistyki lwowskiej. W Pol
skim Teatrze Ludowym 
przygotował m.in. “Pannę Malicze- 
wską” Zapolskiej, “Sen nocy let
niej” Szekspira, “Wesele” Wyspiań
skiego, “Damy i huzary” Fredry. W 
1978 r. Ministerstwo Kultury i Sztu
ki przyznało Z. Chrzanowskiemu 
odznakę “Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Reżyserował także w te
atrach w kraju.

Zespół teatralny tworzą: nauczy
ciele, inżynierowie, studiująca we 
Lwowie młodzież z Polski. Czarne 
chmury zebrały się nad teatrem, gdy 
w Polsce ogłoszono stan wojenny. 
Teatr zamknięto, a młodzieńcze re
cytacje poezji Mickiewicza u stóp 
pomnika poety, uznano za prowoka
cję. Chrzanowski nie ukrywa, że te
atr uratował Walery Bortiakow - 
rosjanin, urodzony w dalekim Kras
nojarsku, a wychowany od dzieciń
stwa we Lwowie i szczerze rozmiło
wany w polskiej kulturze. W ostat

nich czasach pełni funkcję kierow
nika artystycznego i scenografa, 
znakomicie radzi sobie ze sceną ja 
ko aktor, co udowodnił w dwóch 
spektaklach zaprezentowanych na 
płockiej scenie: “Randka z Hema- 
rem” i “Szopka lwowska”.

Publiczność nie zawiodła, przy
jechał nawet-autokar z Gostynina. 
Choć lwowiaków w Płocku na le
karstwo, to dali się zauważyć, prze
de wszystkim Zbigniew Kryda - 
znany fotograf i Jerzy Bielecki - 
aktor naszego teatru oraz panie z 
Towarzystwa Przyjaciół Lwowa.

Wszyscy przyjmowali spektakle 
polskiego Teatru Ludowego we 
Lwowie niezwykle ciepło, nie kry
jąc emocji, a czasami nawet wspól
nie śpiewając znane szlagiery 
Szczepcia i Tońcia oraz wzruszające 
Hemarowskie teksty poświęcone 
ukochanemu miastu. Przejmująco 
zabrzmiała “Madonna” Jerzego Mi- 
chotka w interpretacji Haliny Pe- 
chaty.

Rozbawiła publiczność do łez 
bohaterka wodewilu Budzyńskiego 
“Preclanka z Pohulanki” - Luba 
Lewak, aktorka i naukowiec, a dziś 
kierowniczka polskiego przedszko
la. Jej marzenie - przyjechać z 
dziećmi na wakacje do Polski...

Dwa płockie dni pobytu teatru 
wypełniły liczne spotkania. Natalia 
Kalinowska-Witek, której zawdzię
czamy wizytę lwowian, pragnęła 
pokazać im jak najwięcej Płocka i 
Polski. Zespół gościł więc w Muze
um Diecezjalnym i w Państwowej 
Galerii Sztuki, został przyjęty przez 
Ordynariusza Diecezji Płockiej oraz 
przedstawicieli Sejmiku Samorzą
dowego. Oczywiście najwięcej 
wzruszeń dostarczyło obu stronom 
spotkanie z Zespołem “Dzieci Pło
cka”. Zbigniew Chrzanowski oba
wiał się, że nie zagrają pierwszego 
przedstawienia. Wszyscy aktorzy 
polskiego teatru chcieliby “Dzieci 
Płocka” zawieźć do Lwowa. Znają 
cenę polskiego słowa - tam cenniej
szego niż złoto.

Lwów, Lwi Gródek, o którym 
pisał z dalekiego Londynu Hemar, 
że jest polską Florencją, położoną 
na siedmiu pagórkach fiesolskich, 
ten Lwów przez dwa wieczory 
przypominał się swojsko brzmiący
mi nazwami: Pohulanka, Łyczaków, 
Zamarstynów, Piaski. Tam nawet 
profesorowie uniwersytetu mówią o 
sobie - batiar.

Lwów jest wszędzie - powiedział 
aktor Henryk Błażejczyk, który w 
teatrze płockim żegnał rodaków ze 
Lwowa. - Rozproszone, rozedrgane 
serca polskie biją na całym świecie. 
A kiedy się spotkają, wołają radoś
nie - Ta joj, cip, cip!

Lena Szatkowska 
Zdjęcia: Jan Waćkowski

Artyści ze Lwowa wspaniale czuli się wśród "Dzieci Płocka"

Turniej w Kutnie
W Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Tadeusza Kościuszki w Kutnie 
rozegrano (przy dużym zaintereso
waniu młodzieży) piąty już halowy 
turniej piłki nożnej juniorów “O Pu
char Prezydenta Miasta”, w którym 
uczestniczyły drużyny: Górniczego 
Klubu Sportowego z Bełchatowa, 
Pelikana Łowicz, Łódzkiego Klubu 
Sportowego, Widzewa Łódź. Stocz
niowca Płock, Lecha Rypin, Wisły 
Włocławek i gospodarzy - Miej
skiego Klubu Sportowego “Kutno”.

Eliminacje rozegrano w dwóch 
grupach. Młodzi piłkarze zaprezen
towali zróżnicowany poziom wy
szkolenia technicznego i taktyczne
go. O zwycięstwie w kilku spotka
niach decydowały rzuty karne.

Zwycięzcą turnieju został Stocz
niowiec Płock (Piotr Cichosz, Rafał 
Dylewski, Mariusz Jankowski, Da
riusz Jakubiak, Łukasz Kiełbasa, 
Andrzej Łyziński, Tomasz Niedzie-

lak, Robert Pawelec, Arkadiusz Ra
czkowski, Bogdan Sawiński, Mar
cin Starostka, Hubert Wagner, Mar
cin Wierzchowski, trener - Janusz 
Mikołajczyk, kierownik drużyny - 
Jerzy Pawelec), który w finale po
konał 1:() Pelikana Łowicz.

Rezultatem 7:3 zakończył się 
mecz o III miejsce pomiędzy Łódz
kim Klubem Sportowym i Miejskim 
Klubem Sportowym “Kutno”. W 
meczu o V miejsce Widzew pokonał 
Wisłę Włocławek, a w walce o VII 
miejsce Lech Rypin zwyciężył 
“Górników” z Bełchatowa.

W wyniku plebiscytu obecnych 
na zawodach trenerów wyłoniono 
najlepszych: zawodnika turnieju . - 
Piotra Witczaka z MKS “Kutno”, 
bramkarza - Macieja Sowińskiego z 
Pelikana Łowicz. Koronę “Króla 
Strzelców” zdobył Arkadiusz Racz
kowski ze Stoczniowca Płock.

Poza pucharem wręczonym

zwycięzcom, okazałe trofea ufundo
wane przez Podokręg Piłki Nożnej 
Kutno, MKS “Kutno” i Firmę Fabi- 
mas trafiły do pozostałych zespo
łów. Znaczny udział w sponsorowa
niu zawodów wnieśli również: Ta
deusz Czekalski, Krystyna 
Cegielska, ABC - Universum, Atol, 
ASO - Zachorscy, Budimus, Dro- 
psik, Pall-Male, Wezyr, Coca-Cola.

Szczególne uznanie piłkarzy i ki
biców zaskarbili sobie sprawnie i 
dobrze prowadzący mecze: Włodzi
mierz Błaszczyk, Andrzej Królak, 
Wiesław Wasilewski i Marek Zawa
dzki. Uważnie obserwujący prze
bieg meczów Józef Biedrzycki - wi
ceprezes OZPN Płock wysoko oce
nił kutnowskich organizatorów i 
“sportowych laureatów” turnieju.

Po upływie kilku godzin od 
zakończenia turnieju Prezydent 
Miasta Kutna - Krzysztof Debich 
przesłał Tadeuszowi Smiecho- 
wskiemu - prezesowi Stocz
niowca, list z gratulacjami oraz 
zaproszenie do uczestnictwa w 
przyszłorocznych zawodach.

TWARDY
REFORMATOR
W czwartkowy wieczór przyjechał do Płocka przewodniczący 
Unii Wolności, wicepremier i minister finansów w rządzie T. 
Mazowieckiego, prof, Leszek Balcerowicz. W “Jagiellonce” 
spotkał się z młodzieżą i mieszkańcami Płocka. Rozmowa - 
choć odbywana w tak gorącym momencie - była nadzwyczaj 
spokojna. Dotyczyła głównie przeszłości. Niewiele osób pytało 
o teraźniejszość, o ewentualną rekonstrukcję rządu i nowe wy
bory. Starali się naprawić to płoccy dziennikarze podczas eks
presowej konferencji prasowej. Balcerowicz powiedział m.in.:

O bezrobociu
Nie ma innych sposobów na usuwanie bezrobocia, jak tworzenie nowych 

miejsc pracy przez politykę sprzyjającą ludzkiej aktywności. Wkrótce - co 
wynika z badań demograficznych - na rynek wejdzie grupa młodych ludzi 
poszukujących pracy. Wolność trzeba wykorzystać dla rozwoju i zapewnienia 
uczciwości w gospodarce. To oznacza m.in. zmianę systemu podatkowego. Za 
wysokie podatki napędzają szarą strefę, są prostą drogą do korupcji.

O partiach politycznych
W Polsce jest za dużo partii politycznych. Za dużo ludzi - powodowa

nych ambicją - chce zostać liderami. Doświadczenie pokazuje, że mała 
partia ma dodatkową tendencję do rozdrabniania. Taka partia w ogóle nie 
ma dołów, składa się z samej “góry”. I to ci liderzy mają problemy z 
porozumieniem się. Z tą sytuacją trzeba coś zrobić. Czas na wyciągnięcie 
wniosków choćby z wyborów w 1993 r. Dopiero teraz przychodzi pewne 
otrzeźwienie. Prawie całkowicie zanika agresja w obozie posierpniowym. 
To na tej agresji lewica wygrała ostatnie wybory parlamentarne. Do zwycię
stwa wystarczyło, żeby je j liderzy deklamowali, że serce jest po lewej 
stronie. Nie musieli prowadzić kampanii negatywnej, gdyż to zrobiła za 
nich obecna opozycja. Teraz czeka nas budowa wielu przymierzy. M.in. 
politycznych - w oparciu o programy, choć nie ze wszystkim musimy się 
zgadzać i - jak ja  to nazywam - atmosferycznych - dla poprawy wzajemnej 
atmosfery i unikania agresji.

O wyborach
Przedterminowe wybory nie byłyby obecnie najszczęśliwszym rozwią

zaniem. Polska potrzebuje więcej czasu. Proszę sobie wyobrazić, jaka - za 
3-4 miesiące - byłaby kampania wyborcza. Pełna nienawiści i wzajemnego 
opluwania. Na poważną merytoryczną dyskusję nie byłoby w ogóle miej
sca. Autorytet polityków upadłby zupełnie. A to nie jest dobre dla państwa. 
Bo bez państwa - nie ma społeczeństwa, nie ma narodu. Trzeba więc - w 
interesie wspólnym - dbać o wiarygodność polityków.

O służbie wojskowej
Zawodowa armia dużo kosztuje. Decyzję o wojsku zawodowym czy 

ochotniczym musi poprzedzać rachunek ekonomiczny. On przemawia za 
tym drugim rozwiązaniem. W najbliższym czasie w Polsce można jednak 
wprowadzić elementy zawodowe do niektórych segmentów armii. Państwa 
od nas bogatsze, np. Francja czy Niemcy, także nie mają w pełni zawodo
wej armii.

O emeryturach i rentach
Polska wymaga gruntownej zmiany systemu emerytalnego. U nas skład

ki na ubezpieczenia społeczne są ukrytą formą podatku, obciążają koszty 
pracy. Tymczasem pieniądze powinny być inwestowane w towarzystwach 
emerytalnych, gdzie odpowiednio wyszkoleni ludzie będą je  pomnażać. 
Tak jest w Wielkiej Brytanii, USA, Holandii. Wszystkie systemy emerytal
ne oparte na podatkach bankrutują. Stąd wzięła się np. oglądana przez nas 
wszystkich w TV fala strajków we Francji. Rząd po prostu zbyt późno 
przystąpił do reformy systemu emerytalnego.

O niespójności własnej partii
Partia może działać o tyle, o ile wewnątrz niej obowiązuje minimum 

lojalności. Jan Maria Rokita opracował nawet specjalny Kodeks Dobrego 
Wychowania. Wydawałoby się więc, że ów kodeks powinien obowiązywać 
przede wszystkim członków prezydium. Dlatego zmuszony byłem podjąć 
takie kroki w stosunku do Jana Marii Rokity i został on odwołany z prezy
dium partii. Jeśli natomiast chodzi o list Jacka Kuronia i Karola Modzele
wskiego - to, choć nie w pełni jest on żgodny z linią partii - sprawa Jacka 
nie ma takiego wymiaru jak Rokity. Jacek Kuroń nie jest członkiem ani 
prezydium Unii, ani Rady Krajowej, więc w stosunku do niego tego typu 
decyzje nie wchodzą w grę.

O edukacji
Oświata jest bardzo ważną dziedziną, bo od tego, jak będą pracowali 

nauczyciele, zależy to, jak młodzi ludzie zostaną przygotowani do życia. 
Powinniśmy dążyć do tego, aby każdy absolwent szkoły w Polsce wyniósł z 
niej nawyk dalszego uczenia się. Powinniśmy także premiować dobrych 
nauczycieli, głównie dlatego, że nie wszyscy są dobrzy.

O ewentualnej koalicji z PSL
Grażyna Staniszewska mówi, że wg niej szanse na takie porozumienie są 

minimalne. Ale minimalne to znaczy większe od zera. Wiem natomiast 
jedno: układ, w którym PSL będzie trakowało UW instrumentalnie jako 
kartę przetargową w rozmowach z SLD nas nie interesuje.

O sprawie Oleksego.
Zawieszam sądy w tej sprawie. Nie będę wypowiadał się przedwcześnie 

o tym, czy Oleksy jest winny czy też nie. Unia Wolności uznała jednak, że 
utrzymywanie zażyłych kontaktów z ludźmi, którzy okazują się oficerami 
wywiadu, i to takiego wywiadu, jest wystarczającym powodem do tego, by 
odejść ze stanowiska premiera.

Płocczanie nie atakowali Balcerowicza. Element folkloru wniósł po
stawny, brodaty mężczyzna w sile wieku, który z pasją opowiadał m.in. o 
pomocy UOP dla protestanckich terrorystów w Wielkiej Brytanii. - Podziwiam 
pańską zdolność kojarzenia. Połączyć Mossad, British Airways i zamoknięte 
kable, to doprawdy, duża umiejętność - odpowiedział mu Balcerowicz.

Milena Gurda
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O tym się mówi:

Uwłaszczenie
Z Krzysztofem Zywerem, przewodniczącym Zarządu Regionu Płockiego NSZZ “Solidarność” 
rozmawia Tomasz Szatkowski.

- W połowie ubiegłego roku, 
przed wyborami prezydenckimi, w 
badaniach opinii publicznej prowa
dzonych przez różne jednostki do 
tego upoważnione, “Solidarność” 
cieszyła się oficjalnym poparciem 
około 5 proc. społeczeństwa. Para
doksalnie, po przegranej w wybo
rach prezydenckich Lecha Wałęsy, 
popieranego przez związek, “Soli
darność” zaczęła zdobywać coraz 
więcej głosów. Gdyby obecnie roz
pisane były wybory do parlamentu, 
związek otrzymałby 12 proc. gło
sów wyborców - tak przynajmniej 
mówią ostatnie badania opinii pub
licznej. Czy przegrana Lecha Wałę
sy jest waszą wygraną?

- Nie. Tutaj dokładnie należałoby 
się przyjrzeć sondażom i ich ewentu
alnym wpływom na czyjeś notowania 
czy popularność. Notowania “Soli
darności” w opinii społecznej rosły 
już przed wyborami. I, muszę powie
dzieć, że sięgały one w październiku 
18 proc. A po wyborach prezydenc
kich, jakoby spadły, tak jak pan po
wiedział, do 12 proc. Mnie się wyda
je, że “Solidarność” w ostatnim okre
sie swymi działaniami, jakie 
podejmowała, udowodniła, że staje 
się znów wiarygodną siłą w oczach 
społeczeństwa, w oczach Polaków. 
Gdyż, jak się okazuje, kolejne partie, 
kolejne ugrupowania polityczne, dużo 
obiecują w czasie różnych kampanii, 
natomiast jeśli przychodzi czas reali
zacji, to z tym jest bardzo różnie. 1 
stąd związek zawodowy jako ta orga
nizacja, która ma bronić oprócz inte
resów pracowniczych również intere
sów społecznych, ponownie uzyskuje 
zaufanie. Potwierdza się, że politycy 
mówią to, co ludzie chcą usłyszeć w 
kampanii wyborczej. Natomiast z re
alizacją jest dużo gorzej.

- Sporo emocji budzi ostatnio re
ferendum na temat, powszechnego 
uwłaszczenia, które odbędzie się 18 
lutego. Skądinąd wiadomo, że “So
lidarność” ma sporo różnych obie
kcji co do samego sposobu uwłasz
czenia...

- Najwięcej zastrzeżeń mamy do 
tego, że do chwili obecnej nie nastąpi
ło jeszcze faktyczne uwłaszczenie Po
laków. Ono powinno zacząć się od ro
ku 1990. Druga obiekcja wynika z te
go, że mamy poważne obawy o treść 
ustawy dotyczącej przedmiotu jak i 
podmiotu uwłaszczenia. Jak wiemy, 
to ustawa będzie regulowała te zasa
dy. I my, jako związek zawodowy 
“Solidarność”, na dzień dzisiejszy, ja
ko jedyni mamy opracowany własny 
projekt dotyczący powszechnego 
uwłaszczenia. Natomiast nie bardzo 
wiemy, czy zapisy z naszego projektu 
znajdą przełożenie w projekcie przy
gotowanym przez Sejm. To jest kolej
na obawa. Następne nasze zastrzeże
nie: dlaczego po to, żeby powszechne 
uwłaszczenie zostało przeprowadzo
ne, należy odwoływać się do najwy
ższej instytucji, jaką jest referendum. 
Przecież powszechne uwłaszczenie 
można było przeprowadzić bez refe
rendum. Sejm zgłaszając nasz projekt, 
czy uchwalając własny projekt mógł 
wprowadzić powszechne uwłaszcze
nie. Mam jeszcze jedną obawę. Zasta
nawia nas milczenie na temat referen
dum uwłaszczeniowego, które odbę
dzie się w dniu 18 lutego. Po prostu 
państwo, bo Senat jest instytucją pań
stwową, zarządza referendum, i na 
państwie ciąży odpowiedzialność za 
przeprowadzenie edukacji, informacji 
dotyczących zasad, korzyści wynika
jących z referendum. A na dzień dzi
siejszy telewizja publiczna, radio pub
liczne na ten temat bardzo niewiele 
mówią, a raczej prawie nic.

- Czy podejrzewa Pan, że jest to 
działanie celowe?

- Można sobie postawić pytanie: 
komu w Polsce nie zależy na przepro

wadzeniu uwłaszczenia? Moim zda
niem, w Polsce na nie przeprowa
dzeniu uwłaszczenia zależy tym, 
którzy mają możliwości zawłasz
czenia majątku państwowego.

- Ma Pan na myśli kradzież?
- Kradzież to jest słowo bardzo 

mocne. A zawłaszczyć, to znaczy na
być coś na własność, nie zawsze 
zgodnie z prawem, a nawet jeśli bę
dzie to nabytek w jakiś sposób wątpli
wy, to również będzie to zawłaszcze
nie. 1, niestety, przykłady prywatyza
cji czy reprywatyzacji, jakie mają 
miejsce w naszym kraju, są tego po
twierdzeniem. Na pewno powszech
nym uwłaszczeniem nie są Narodowe 
Fundusze Inwestycyjne.

- No właśnie, mówi się, że “Soli
darność” jest przeciwnikiem uwła
szczania poprzez rozprowadzanie 
Świadectw Udziałowych, czego 
obecnie jesteśmy świadkami...

- Tak. Pierwsza sprawa zasadni
cza: Narodowe Fundusze Inwestycyj
ne to nie powszechne uwłaszczenie, 
gdyż nie dotyczą one wszystkich pol
skich obywateli. Bo Świadectwa są 
wydawane obywatelom, którzy ukoń
czyli 18 lat. A ci, którzy żyją od 0 do 
18 lat są pominięci. To po pierwsze. 
Po drugie w Narodowych Fundu
szach Inwestycyjnych bierze udział 
tylko wydzielona i ściśle określona 
część majątku narodowego - ponad 
500 przedsiębiorstw. Po trzecie, za 
przyzwoleniem władz państwowych 
dopuszcza się możliwość spekulacji 
Świadectwami Udziałowymi. 1 za to 
winę ponoszą władze państwowe a 
nie ci obywatele, którzy nabędą te 
świadectwa w jednym okienku i mają 
możliwość w tym samym banku - w 
drugim okienku pozbycia się papieru. 
Bo faktycznie to Świadectwo dla 
przeciętnego zjadacza chleba, ma tyl
ko właśnie wartość papieru. Bo trud
no powiedzieć, jaką on ma wartość 
majątkową. Obawiamy się, że ta pro
cedura może prowadzić do prania 
brudnych pieniędzy. Różnego rodzaju 
spekulanci posiadający pieniądze, 
zdobyte często w sposób nieuczciwy - 
brudne, mogą wykupować Świadec
twa Udziałowe i za te Świadectwa 
Udziałowe nabędą później majątek 
państwowy, czyli nastąpi tzw. wypra
nie brudnych pieniędzy. Poza tym na 
dzień dzisiejszy nie jest wiadome, ja
ka będzie faktyczna wartość tych 
Świadectw Udziałowych. Mówi się o 
130 zł. Ale to wynika tylko z pewnej 
wartości księgowej. Natomiast jaka 
faktycznie będzie wartość tych papie
rów, tmdno jest odpowiedzieć. I to są te 
podstawowe sprawy, którym jesteśmy 
przeciwni. Bo nie spełniają one wymo
gów powszechnego uwłaszczenia.

- W Narodowych Funduszach 
Inwestycyjnych znalazła się tylko 
część polskich zakładów. Czy, wa
szym zdaniem, są to przedsiębior
stwa gorsze, o słabszej kondycji fi
nansowej?

- Nie wiem, czy są gorsze, czy są 
słabsze. Po prostu przedmiot uwłasz
czenia jest minimalny w stosunku do 
całej wartości majątku państwowego. 
Czyli po pierwsze nie ta skala, po dru
gie niepełny podmiot, który może na
być majątek.

- Wynika z tego, że żywicie oba
wy co do losów pozostałych przed
siębiorstw, nie objętych Narodowy
mi Funduszami Inwestycyjnymi?

- Dokładnie tak. Podejrzewamy, że 
w dalszym ciągu ręczne prywatyzo
wanie, czy inne formy restrukturyza
cji, stwarzają możliwości spekulacji 
majątkiem państwowym. Dochodzi 
do tego, że pieniądze uzyskane z pry
watyzacji tych przedsiębiorstw służą 
łataniu dziury w budżecie. Zamiast 
być przeznaczane na rozwój gospo
darczy tych przedsiębiorstw. Jak rów
nież dobra, jakie wynikają z prywaty
zowania tych przedsiębiorstw, powin

ny po części stać się własnością Pola
ków. A, niestety, dzieje się odwrotnie. 
To od nas jeszcze chce się wyciągnąć 
za prywatyzowane przedsiębiorstwa 
ciężko zarobione pieniądze. I dlatego 
ten mechanizm jest sprzeczny z tym, 
co my przedstawiamy w projekcie po
wszechnego uwłaszczenia.

- To w takim razie, odwracając 
przedmiot sprawy, na czym ma po
legać uwłaszczenie według “Soli
darności”?

- Istnieją trzy podstawowe kwe
stie, jakie najpierw powinno się ure
gulować. Przede wszystkim powołać 
dwie instytucje. Instytucję Skarbu 
Państwa, o której się mówi od 5 lat i 
Prokuratorię Generalną, czyli instytu
cję kontrolującą Skarb Państwa. I te
raz zadaniem Skarbu Państwa byłoby 
zinwentaryzowanie majątku państwo
wego, czyli dokładne policzenie, ile 
majątku państwowego w Polsce się 
znajduje. 1 druga sprawa to wycena 
tego majątku, jaka jest jego faktyczna 
wartość? Następnie trzeba odpowie
dzieć sobie na pytanie, jaką część ma
jątku państwowego, jaką jego wartość 
można przeznaczyć do uwłaszczenia 
bezpośredniego, jaką część zachowu
je  sobie Skarb Państwa, bo żeby pań
stwo mogła funkcjonować musi po
siadać odpowiednią część majątku 
państwowego, a wreszcie jaką część 
przeznaczyć na tzw. fundusze celo
we? Jednym z funduszy celowych 
może być na przykład tzw. fundusz 
emerytalny, który należy zreformo
wać i odbudować. Na te pytania nale
ży sobie odpowiedzieć. I myśmy w 
swoim projekcie ustawy takie propo
zycje przedłożyli. Według naszych 
wyliczeń, przedmiotem uwłaszczenia 
może być majątek wartości 500 mld 
dolarów. A więc wbrew temu, co mó
wią niektórzy politycy, w Polsce nie 
są tylko długi zewnętrzne, wewnętrz
ne i kupa złomu, ale jest ogromny ma
jątek państwowy. Według informacji, 
jakie ja uzyskałem, wartość kopalni 
“Bełchatów” sięga 4 mld dolarów. A 
jaka jest wartość Zagłębia Miedzio
wego w Lubinie? A jaka jest wartość

banków? Słyszeliśmy, ile Szumu by
ło wokół jednego Banku Śląskiego. 
A jaka jest wartość Polmosów, prze
mysłu tytoniowego? Jaka jest war
tość innych gałęzi przemysłu wydo
bywczego, chemicznego, przetwór
czego? A mieszkania zakładowe, a 
tereny rolne Agencji Rolnej Skarbu 
Państwa?

- Z pańskiej wypowiedzi wyni
ka, że przejawia Pan obawy o pró
by zaniżania wartości majątku na
rodowego...

- Niektórzy mówią, że majątek jest 
nie tyle wart, ile kto chce wziąć, tylko 
tyle, ile kto chce dać. Na dzień dzisiej
szy większość Polaków po prostu nie 
ma pieniędzy. I dlatego być może w

naszych oczach 
nasz majątek 
przedstawia 
małą wartość. 
Natomiast bi
znesmeni, 
szczególnie 
zachodni, któ
rzy mają pie
niądze, dosko
nale wiedzą, 
jaką ten mają
tek wartość 
prezentuje. I 
żeby zapobiec 
temu wywła
szczaniu wyni
kającemu z 
braku pienię
dzy przez Po
laków powstał 
pomysł po
wszechnego 
uwłaszczenia. 
Żeby tym ma
jątkiem, który 
został przez te 
minione pół 
wieku wytwo
rzony, obdaro

wać Polaków, żebyśmy my - Polacy 
stali się właścicielami państwowe
go, polskiego majątku. Żeby nie do
szło do tego, że my w swoim kraju, 
w dalszym ciągu będziemy tylko tanią 
siłą roboczą a właścicielami będą lu
dzie, którzy zjadą się nie tylko z Euro
py, ale również z całego świata. To by
łoby wielkie upokorzenie i wielka tra
gedia dla narodu polskiego. A jeśli nie 
zrobimy tego dzisiaj, jeśli nie zrobimy 
tego jutro, jeśli nie zrobimy tego 18 
lutego to następna możliwość przepro
wadzenia referendum będzie dopiero 
za cztery lata. A za cztery lata być mo
że praktycznie nie będzie już co uwła
szczać... Stąd ten problem jest tak 
ważny.

- Pańskie wywody są słuszne, ale 
skądinąd wiemy, że polska gospo
darka na restrukturyzację, na no
we linie technologiczne potrzebuje 
ogromnych funduszy. A tak dużych 
pieniędzy Polacy nie mają.

- Tak. Ale dlaczego o tym, jaki za
kład, jaki przemysł, jaka dziedzina 
potrzebuje restrukturyzacji czy prze
kształcenia mają decydować decy
denci w Warszawie, czy gdzieś tam? 
Czy nie lepiej ten majątek przekazać 
w ręce właścicieli, czyli w nasze ręce? 
To my zadecydujemy, gdzie, jakie kre
dyty, w jakiej wysokości, w co zain
westować, jak rozwijać daną gałąź 
przemysłu? Tu chodzi o decentraliza
cję. Między innymi decentralizację go
spodarczą. I właśnie powszechne 
uwłaszczenie stworzyłoby takie wa
runki. To ja otrzymując akcje jakiegoś 
zakładu decydowałbym, czy zakład ma 
się rozwijać w tym czy innym kierunku, 
czy należy ten zakład zlikwidować.

- Wszyscy zdajemy sobie dosko
nale sprawę, że na ogół referenda 
nie cieszą się zainteresowaniem

obywateli. Czy mógłby Pan zawy
rokować, co się stanie, jeśli w refe
rendum 18 lutego nie weźmie 
udziału 50 proc. uprawnionych, 
co zgodnie z prawem będzie ozna
czać jego nieważność?

- Ja nie muszę się bawić w proroc
twa. Ja dokładnie wiem, co będzie. 
Jest już przygotowany projekt tzw. 
ustawy o komercjalizacji. Tej samej 
ustawy, którą niedawno odrzucił Try
bunał Konstytucyjny, uznając ją  za 
sprzeczną z Konstytucją. Jak wiemy, 
ta ustawa o komercjalizacji między 
innymi pozbawia załogę wpływu na 
sprawy dotyczące restrukturyzacji, 
prywatyzacji zakładów państwo
wych. Po prostu ta ustawa o komer
cjalizacji likwiduje samorząd pracow
niczy. Te zakłady państwowe staną się 
automatycznie jednoosobowymi 
spółkami Skarbu Państwa. Zostaną 
powołane Rady Nadzorcze, które w 
większości 2/3 reprezentują Minister
stwo Przekształceń Własnościowych. 
I te Rady Nadzorcze, a także Zarządy 
powołane przez Rady Nadzorcze, bę
dą stosowały taką politykę, jaka bę
dzie proponowana z góry - z minister
stwa. A załogi pracownicze nie będą 
praktycznie miały żadnej możliwości 
prawnego oddziaływania na kierunki 
dotyczące. rozwoju, restrukturyzacji, 
prywatyzacji swojego zakładu pracy. 
Jeśli więc referendum 18 lutego będzie 
nieważne, bo nie weźmie w nim 
udziału 50 proc. uprawnionych do gło
sowania, to tym samym wprowadzona 
zostanie właśnie ustawa o komercja
lizacji. Wprowadzona zostanie być 
może kolejna transza Narodowych 
Funduszy Inwestycyjnych. Będzie 
więc ręczna, odgórna, zgodna z opcją 
polityczną, która będzie sprawowała 
władzę, prywatyzacja, sprzedaż ma
jątku państwowego. I to jest ogromne 
zagrożenie.

- Wróćmy jeszcze do badań opinii 
publicznej. Z najnowszych, publiko
wanych przez media wynika, że za 
powszechnym uwłaszczeniem optują 
przede wszystkim ludzie o poglądach 
prawicowych, a przeciw obywatele o 
przekonaniach lewicowych. Z czego 
to, pańskim zdaniem, wynika?

- Ci, którzy mówią, że są lewicą, w 
rzeczywistości są liberałami. A libera
łowie dążą po prostu do tego, żeby 
majątek skoncentrować w wąskiej 
grupie posiadaczy, oczywiście tych, 
którzy mają pieniądze (wcześniej mó
wiłem, jakie to mogą być pieniądze). 
Bo gdyby to byli naprawdę ludzie le
wicy, to oni by działali w interesie 
naszym, czyli nas - Polaków, obywa
teli. A tu akurat te działania są 
przeciwko nam, w interesie wą
skiej grupy. Reasumując: za ustawą 
uwłaszczeniową będą głosować po
słowie z opozycji. Ale nie tylko. 
Uważam, że poprą ją  także posło
wie z PSL. Tu trzeba szczerze po
wiedzieć: to dzięki senatorom z 
PSL, których jest znaczna ilość, re
ferendum zostało zarządzone. I my
ślę, że jeśli panowie senatorowie 
powiedzieli “A”, za co należą im 
się ogromne słowa uznania, to rów
nież i panowie posłowie z PSL po
wiedzą “B ” i będą głosować za tą 
ustawą. Ja uważam, że głosy optu
jące za ustawą dotyczącą zasad i 
podmiotów uwłaszczenia w końcu 
przeważą. Natomiast bardzo się 
obawiam o frekwencję podczas re
ferendum 18 lutego, gdyż społe
czeństwo naszego miasta, naszego 
województwa jest słabo poinformo
wane o korzyściach, jakie wynikają 
z referendum, jak i o reperkusjach 
jakie nastąpią, jeśli referendum oka
że się nieważne.

- Dziękuję za rozmowę.

O

o
o
o
o
o

Przedsiębiorstwo Handlowe

Y V ip p ° l
regionalny przedstawiciel niemieckiej firmy

Drescher.
ZAPRASZAMY
09-407 PŁOCK, ul. Jesienna 6, tel. 63-63-54

Oferuje: p a p ie ry  i fo lie  do drukarek  

laserow ych i  atram entow ych N€US!€DL€R

- papier do drukarek komputerowych
- papier X E R 0  D R E S C H E R
- papier do telefaksów i teleksów
- formularze celne S A D , S A D  BIS
• kasety barwne do drukarek 

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

O

o
o
o
o
o
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PRZEBOJOWA
notowanie 126 z dnia 27.01.1996

I
1

II
4

III
8 Tina Turner Golden eye

2 1 6 Kasia Kowalska New York State of mind
3 23 3 George Mićhael Jesus to a child
4 2 6 •Bonnie Raitt

5 12 2
& Bryan Adams 
Ace of Base

Rock Steady 
Beautiful life

6 3 9 Varius Manx Zamigotał świat
7 8 7 The Symbol Gold
8 9 13 Harlem Hedone
9 6 14 Queen Heaven for everyone

10 13 3 Maanam Twist
11 18 6 Robert Chojnacki Niecierpliwi
12 7 3 Edyta Górniak

13 22 5
i K. Antkowiak 
Bad Breakfast

Pada śnieg 
Stay together

14 11 3 Izabela Trojanowska I stało się
15 10 5 Farben Lehre Portrety
16 5 5 Queen A winter's tale
17 N 1 Edyta Bartosiewicz Ostatni
18 18 2 Backstreet Boys We've got it goin'on
19 15 11 Robert Chojnacki Budzikom śmierć
20 16 5 La Bouche I love to love

Nowości:

33 N 1 Baby D So pure
36 N 1 Mafia Od nowa
40 N 1 FNS Zanuci

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).

Parlament Młodzieży nie dla Młodzieży

Parlament Dzieci i Młodzie
ży woj. płockiego debato
w ał 12 stycznia br. w sali 

obrad Sejmiku Samorządowe
go. Była to III Sesja w tym roku. 
Rozmowy dotyczyły trzech go
rących, w ostatnim czasie, pro
blemów: uzależnień młodzieży, 
edukacji seksualnej, specyfiki za
jęć i wychowania fizycznego - 
wystawiania ocen z tych przed
miotów.

Głos zabierali zaproszeni goście: 
kurator Piotr Bombała, przewodni
czący Sejmiku Samorządowego 
Michał Boszko, doradca metodycz
ny d/s uzależnień Ewa Książek, 
pełnomocnik wojewody d/s profila
ktyki uzależnień Helend Ambro
ziak. Swoje spostrzeżenia - rzeczo
wo i krótko wypowiedziała też pani 
dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury - Romana Ludwicka oraz 
Rzecznik Praw Ucznia - Janusz 
Krajewski.

Wypowiedzi młodzieży, co było 
dla mnie ogromnym zaskoczeniem, 
zostały zdominowane przez wystą
pienia dorosłych.

Na posiedzeniu padło wiele fra
zesów - nudnych i zupełnie niepo
trzebnych, a przede wszystkim nie 
wnoszących nic nowego i twórcze
go. Zdania typu: “uwierzcie, że 
wszkole nie ma nauczycieli, którzy 
życzą wam źle” powtarzane zbyt 
często, brzmiały niezbyt szczerze.

czyć i robią to. Ale nie są poważnie 
traktowani, nie ma dialogu pomię
dzy nimi i nauczycielami. Wię
kszość propozycji młodzieży jest 
odczytywana niewłaściwie i źle ro
zumiana. Jeśli parlamentarzyści 
wnoszą propozycję, by wszelkie

wolno obarczać młodzieży - Ona 
ma inne sprawy na głowie. Musi 
być porządek w świecie. Poza tym 
jakby to miało wyglądać, te kontro
le młodzieży?.. Ja nie wiem.

Temat rzeka, ostatnio modny i 
omawiany na wszystkie strony to

przedmioty artystyczne były dla 
nich choć trochę relaksujące, to nie 
znaczy przecież, że chcą je  trakto
wać mniej poważnie od innych. A 
dorośli już podnoszą sprzeciw: Co 
takiego? - relaks na lekcjach plasty
ki czy wf-u - nie ma mowy! Muszą 
być oceny i koniec i musi być tak 
sztywno jak na innych lekcjach! A

Bo przecież młodzież wie swoje i 
nieraz przekonała się na własnej 
skórze o nieprawdziwości tego 
stwierdzenia.

Oczekiwania młodych ludzi są 
bardzo proste i oczywiste. Oni 
chcą szkoły, w której będzie im 
dobrze, w której będą szanowani, 
do której będą przychodzić z przy
jemnością. Na razie takiej szkoły 
nie mają, mogą tylko o nią wal

Piszemy i malujemy
Uprzejmie informujemy, że 

Piąta Komisja Parlamentu Dzieci 
i Młodzieży woj. płockiego (Ko
misja Miłości i Przyjaźni) organi
zuje działania plastyczne dla 
dzieci w wieku 8 - 1 1  lat oraz 
literackie dla młodzieży w wie
ku 12 -1 5  lat.

Wymogi wzięcia udziału w 
tym konkursie nie są wielkie - 
wystarczy wykonać dowolną te
chniką pracę plastyczną na wy
brany temat:

- Jak traktowałbyś koleżankę 
lub kolegę, którzy nie mają ro
dziców?

- Jak chciałbyś pomóc kole
dze lub koleżance ze swojej 
klasy czy podwórka, których 
rodzice są alkoholikami lub na
rkomanami?

Młodzież zachęcamy do napi
sania prac literackich na wymie
nione wyżej tematy.

Ilość uczestników konkursu 
jest nieograniczona,

Do 10 maja prosimy przesyłać 
wszystkie prace na adres prze
wodniczącej Komisji Miłości i 
Przyjaźni:

Małgorzata Krokowska 
ul. Łęczycka 38 m. 5 
99-340 Krośniewice 
woj. płockie

W maju 1996r. planowane jest 
zorganizowanie wystawy prac

plastycznych na sesji Parlamen
tu Dzieci i Młodzieży woj. płoc
kiego, na "W yspie" oraz w Mło
dzieżowym Domu Kultury im. 
Króla Maciusia Pierwszego przy 
ul. Tumskiej. Natomiast wybra
ne prace literackie zostaną wy
korzystane przy redagowaniu 
gazety uczennic i uczniów woj. 
płockiego "W yspa".

/kag/

Konkurs dla młodych poetów
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ogła

sza II Konkurs Poetycki. Chętni - młodzi poeci, powinni nadesłać 
zestaw wierszy (od 3 do 5) w czterech egzemplarzach, z których 
wszystkie powinny być opatrzone godłem. Nazwisko, imię i dokład
ny adres, autor dołącza w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej 
identycznym godłem. W konkursie mogą wziąć udział tylko ucznio
wie szkół podstawowych. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 2 
marca 1996 r. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Oceny wierszy dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
organizatorów. Nagrody i wyróżnienia zostaną ufundowane przez 
organizatorów i sponsorów konkursu. Ogłoszenie wyników, połą
czone z prezentacją nagrodzonych wierszy oraz wręczenie nagród 
nastąpi 23 marca 1996r.

Organizator prosi nadsyłać prace na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Króla Maciusia Pierwszego 
ul. Tumska 9 
09-400 Płock

/kag/

to z jakiego powodu? - niech mi 
ktoś odpowie. Nie było szansy, 
by na posiedzeniu Parlamentu 
wywiązała się rozmowa na ten 
temat. Dorośli sprzeciwili się i 
już! A szkoda. Płakać się chce w 
takich sytuacjach. Zastanówcie 
się tylko wszyscy Mówcy, czy 
relaks rzeczywiście oznacza 
anarchię, bezład, bezprawie, bała
gan?!

Parlamentarzyści zadali pytanie, 
dotyczące sprzedawania alkoholu 
nieletnim: W jaki sposób są kontro
lowani i karani sprzedawcy, nie sto
sujący się do przepisu, że osobom, 
które nie ukończyły 1 8 lat, alkoho
lu sprzedawać nie wolno? 
Odpowiedź pądła zadziwiająca - 
doprawdy. Myślałam, że z krzesła 
spadnę. Otóż: ciągłe prowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspe
kcję Handlową (PIH) nie jest mo
żliwe, dlatego proponuje się mło
dzieży, by to właśnie ona spraw
dzała sprzedawców i donosiła 
PIH-owi. Moim skromnym zda
niem pewnymi obowiązkami nie

edukacja seksualna w szkołach. Od 
dnia 18 marca 1993 roku istnieją 
podstawy prawne dane przez MEN, 
obligujące nauczycieli do wprowa
dzenia i realizacji zatwierdzonego 
przez Ministerstwo programu na
uczania z zakresu edukacji seksual
nej. Podczas posiedzenia Parlamen
tu otrzymaliśmy zapewnienie, że 
sposoby realizacji programu zostały 
omówione na naradach we wszy
stkich typach szkół. Nie wątpię. Ale 
jak realizacja przebiega? Należało
by właśnie zapytać młodzież. Czy 
jest usatysfakcjonowana?

Kurator Bombała zaprezentował 
na posiedzeniu książkę Janiny 
Osieckiej “Edukacja seksualna”. 
Jest to “projekt realizacji zagad
nień edukacji seksualnej w ra
mach programów nauczania po
szczególnych przedmiotów w kla
sach I - III szkoły podstawowej”.

Recenzję tej książki zamiesz
czamy niezależnie.

Ale dość tych narzekań. Teraz 
może trochę o tym, co mi się 
podobało: wypowiedzi młodzie
ży oraz wystąpienie pani Romy 
Ludwickiej.

Bartek Orłowski ze Szkoły 
Zawodowej w Gostyninie mówił o 
prawach i obowiązkach ucznia - 
krótko i rzeczowo. - Nauczyciele 
często blokują nam dotarcie do 
statutu szkoły pytaniem: po co ci to? 
Poza tym mówią: najpierw wasze 
obowiązki, potem porozmawiamy o 
prawach  - stwierdził. Cenną uwagę 
powiedział też Paweł Sas: - Zbyt 
dużo czasu nauczyciele poświęcają 
w szkole na kontrolowanie. Szkoła 
stała się instytucją kontrolującą i 
sprawdzającą wiadomości przyswo
jone w domu.

Młodzież apelowała też o utwo
rzenie bezalkoholowych kawiarni 
na terenie miasta.

Pani Ludwicka na zakończenie 
podkreśliła, że wypowiedzi doro
słych były zbyt długie i nieciekawe; 
poza tym nie zostały skierowane 
bezpośrednio do młodzieży. Parla
mentarzyści nie otrzymali odpowie
dzi na nurtujące ich pytania.

Katarzyna Gąsiorowska
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Jerzy Stępniak zwyciężył chorobę
Wszechstronny człowiek teatru - aktor, tancerz, mim, reżyser, pedagog. Występował w zespole 
“Mazowsze” i Pantomimie Wrocławskiej. Jerzy Stępniak, który właśnie udziela naszej gazecie 
wywiadu, w latach 1981-85 był związany z Teatrem Dramatycznym w Płocku, początkowo jako 
choreograf - współtwórca takich spektakli jak “Mistrz i Małgorzata”, “Brat naszego Boga” i 
innych, potem jako dyrektor, aktor i reżyser. Ludzie związani z płockim teatrem znają jego 
ogromny temperament sceniczny i umiejętność zarażania wszystkich pasją pracy twórczej. Po 
przeszło dziesięciu latach nieobecności w Płocku Jerzy Stępniak w jubileuszowym roku teatru 
wyreżyserował dla płockiej widowni “Królową Śniegu”. Z reżyserem rozmawia Ewa Biernat.

- Witam Pana po latach nie
obecności. Niedawno Płocczanie 
słyszeli w radio Boss o Pańskim 
ogromnym wdzięku osobistym i 
umiłowaniu teatru. Co działo się z 
Panem w ostatnich latach? Sły
szałam, że robił Pan po 13 pre
mier w sezonie, co kwalifikuje Pa
na do Księgi Guinessa...

- “Królowa Śniegu” będzie chy
ba moją 102 premierą według infor
macji, jakie podało mi Stowarzysze
nie Twórców ZAIKS.

- Czy przed laty odchodził Pan 
z płockiego teatru z żalem, ulgą a 
może rozgoryczeniem?

- Z ogromnym żalem, ale nie do 
ludzi, nie do władzy, ale z żalem do 
losu, gdyż wtedy ciężko zachorowa
łem i lekarze wyrokowali, że mam 
jeszcze przed sobą tylko dwa mie
siące życia. Ale jak widać ja  żyję, a 
od tamtej pory minęło lat 10. Zwy
ciężyłem chorobę. Czuję się dobrze 
i bardzo się cieszę, że Opatrzność 
pozwoliła mi znów być w Płocku i 
reżyserować.

To przecież tu zostawiłem masę 
swoich emocji: i miłości, i smut
ków, i radości. W Płocku pracowało 
mi się rewelacyjnie, dzięki atmosfe
rze twórczej, wspólnie przecież two
rzonej przez wszystkich pracowni
ków teatru. Jeśli człowiek w pewnym 
momencie musi to wszystko zosta
wić, to później każda, przelotna na
wet wizyta przypomina o tym, co 
było i nie wróci. I to jest bolesne.

- Jak ocenia Pan swoją pracę 
przed laty w Płocku?

- Trudno oceniać samego siebie. 
To, co zrobiliśmy w Płocku, jest za
notowane na zdjęciach, w recen
zjach i książce Elżbiety Ciołko
wskiej - Ćwik, wydanej na X-lecie 
Teatru. Nawiasem mówiąc jest ona 
zarejestrowana w zbiorach bibliote
cznych Indianapolis jako rzecz w 
USA niebywała.

- Nie rozumiem, proszę to wy
tłumaczyć...

- Dam przykład: Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku, która ma 
wielu sponsorów, wydaje programy, 
w których ważniejsza jest na przy
kład Mazda, krem do golenia i inne 
reklamy niż aktor, repertuar doku
mentacja scenograficzna, itd. Na
zwiska aktorów drukowane są tam 
małą czcionką i są dodatkiem do re
klam wielkich firm. Książka po
święcona tylko teatrowi jest tam 
pewnego rodzaju curiosum.

- Wróćmy jednak do Pańskich 
realizacji teatralnych. Czy w ostat
nich latach poza Płockiem robił 
Pan jakieś pozycje dla dzieci?

- O tak. Zdobycie nagrody Zielo
nej Żabki, przyznanej mi przez jury 
dziecięce w czasie Ogólnopolskiego 
Przeglądu Teatrów Dziecięcych 
spowodowało, że spektakle dla mło
dej widowni zajmują poważne miej
sce w mojej twórczości.

- Wiem, że ostatnio dla doro
słych robił Pan “Zemstę Nietope

rza” w Teatrze Muzycznym w 
Warszawie, pokazywaną również 
w telewizji. Czy pozycje dla dzieci 
to nie jest czasami margines Pań
skiej twórczości? Jakie naprawdę 
zajmują miejsce?

- Bardzo lubię robić spektakle 
dla dzieci. Może właśnie dlatego, że 
dziecko jest widzem bardzo wyma
gającym i bezwzględnym. Młodego 
widza traktuję bardzo serio i w spe
ktakle dla niego wkładam wiele tru
du i serca. Ostatnio oglądam w naj
większych polskich miastach przed
stawienia dla dzieci i stwierdzam, 
że są one oszukiwane i lekceważone 
jako widzowie, wypacza się im gu
sty pokazując tanie, małoobsadowe 
chałtury, sprzedawane potem przez 
domorosłe agencje nastawione wy
łącznie na zysk. W tej chwili jest 
bardzo niewiele teatrów decydują
cych się na ryzyko zainwestowania 
w duże przedsięwzięcie teatralne. 
Forma musicalowa baśni dla dzieci, 
a tak zrealizowana jest płocka “Kró
lowa Śniegu”, wymaga wielkich na
kładów finansowych i ludzkiej pra
cy. W tej chwili w polskich teatrach 
tak dużych rzeczy na ogół się nie 
realizuje. Bajka 3 - 6  osobowa ze 
skromną dekoracją jest regułą. Pro
szę także pamiętać, że w musicalu 
aktorzy muszą mieć niezwykłe 
umiejętności śpiewania, tańczenia i 
grania ról aktorskich.

- Z tego wszystkiego wnoszę, że 
przedkłada Pan formy musicalo
we nad tak zwaną tradycyjnie wy
stawioną bajkę.

- Mnie tradycyjnie wystawiona 
bajka w ogóle nie interesuje. Musi
cal - to bogactwo form, to lustro, w 
którym jest szansa naprawdę obej
rzeć siebie samego.

- Czy w płockiej realizacji “Kró
lowej Śniegu” zawarł Pan jakieś 
przesłanie dla młodego widza?

- Starałem się. Postacie diabłów 
w moim musicalu to cechy ludzkie
go charakteru. Są przeciwieństwem 
dobra i piękna uosobionego przez 
dwójkę dzieci - Gerdę i Kaja. Zło 
w moim przedstawieniu jest w 
konflikcie z uczciwością, prawdą i 
prostotą. Dobro przeciwstawiam 
kłamstwu, chytrości i przewrotno
ści. Gerda, główna bohaterka, 
przechodzi przez góry i lasy, za
mki i zbójeckie siedziby, trafia wre
szcie do lodowego pałacu, by dobro 
w moim przedstawieniu mogło 
zwyciężyć.

- Jakie mogą wyniknąć trud
ności przy realizacji musicalu?

- Chociażby to, że aktorzy po
winni być perfekcyjni pod każdym 
względem. Grają przecież w rozzie
wie 180 stopni. Muszą widzieć całą 
panoramę sceny i reagować na akcję 
błyskawiczną kontrakcją.

W musicalu nawet drobiazg - 
niedoświetlenie, przestawienie de
koracji - uniemożliwia przejrzystą 
kontynuację dalszych zdarzeń sce
nicznych.

- Jak Pan pracuje nad przed
stawieniem? Skąd biorą się w nim 
tak atrakcyjne efekty?

- Tajemnica polega na tym, że 
środki teatralne trzeba po prostu 
próbować wymyślać. Nie chodzi o 
to, żeby tekst zagrać od litery do 
litery, ale spróbować pokazać, co się 
w nim kryje: gestem, tańcem, ru
chem, śpiewem, mimiką, przestrzenią 
itd. Przystępując do tekstu czytam go 
pod kątem jakby to przetransponować 
na wizję teatralną. Nie zrobiłem jesz
cze żadnego spektaklu bez muzyki, 
ona mi ciągle towarzyszy, nawet jak 
idę ulicą, to idzie ze mną dźwięk i pio
senka. Zasypiam i budzę się w rytmie 
aktualnie opracowywanej muzyki 
scenicznej. Dialog w moim teatrze 
przestrzennym, wizualnym, plastycz
nym, choreograficznym, dzieje się 
nie tylko na scenie, ale przede 
wszystkim w wyobraźni widza.

- Jak to się stało, że “zaplecze 
teatralne” pracuje dla Pana z ta
kim poświęceniem?

- Może dlatego, że szanuję robo
tę pracowni teatralnych: krawiec
kiej, malarsko-modelatorskiej, ele
ktrycznej, akustycznej, stolarskiej, 
w ogóle całego zaplecza. Wszyscy 
pracują na końcowy efekt przedsta
wienia. Ja tych ludzi traktuję bar
dzo podobnie, jak aktorów. We
dług mnie wszyscy są jednakowo 
ważni. Weźmy człowieka, który 
maluje dekorację i aktora, który na 
jej tle później gra. Wspólna praca 
tych dwojga ludzi, choć w innym 
czasie wykonana, jest ze sobą nie
rozerwalnie związana. To jest jak 
kompozycja obrazu połączona z 
muzyką i graniem aktorskim. Ja po 
prostu kocham ludzi pracujących w 
teatrze i muszę ich pracę zintegro
wać w jedną całość, a ponieważ uz
naję tylko teatr totalny, dla mnie 
każdy element jest tak samo ważny 
- słowo, kostium, światło, muzyka, 
gest, mimika, taniec itd. Swoją pra
cę też traktuję jako równorzędną 
cząstkę większej całości.

- Jak ocenia Pan obecnie kon
dycję teatrów polskich?

- Teatry w Polsce są likwidowa
ne (Słupsk). Marnuje się cudowny 
materiał ludzki. A przecież to 
ogromny potencjał. Kultura teatral
na upada, bo nie ma pieniędzy, a

władza nie wie, jak rozwiązać ten 
problem. Właściwie nikt z ekipy 
rządzącej o tym nie myśli. Trzeba 
na gwałt szukać wyjścia z tej sytu
acji. Przed laty kultura polska była 
naszym najlepszym ambasadorem. 
Osobiście doświadczyłem tego wie
lokrotnie. Nie tak dawno prowadzi
łem warsztaty na Uniwersytecie 
Adelpłfa w Nowym Jorku i Heo- 
vard w Kalifornii. Dziwne, że kultu
rą polską bardziej interesują się ban
kierzy i kupcy - potomkowie daw
nej polskiej emigracji - niż 
decydenci w naszym kraju.

- A co Pan sądzi o szansach 
płockiego teatru w tej trudnej rze
czywistości?

- Teatr polski to nie tylko War
szawa i Kraków. Mówiąc uczciwie i 
bez kokieterii - praca całego płoc
kiego zespołu teatralnego, którą tu 
obserwowałem, jego zaangażowa
nie, wyjątkowe poświęcenie, odpo
wiedzialność i fachowość, gwaran
tują temu teatrowi nie tylko prze
trwanie, ale i wybicie się z szarej 
przeciętności. Właśnie tego z duszy 
i serca życzę płockiemu zespołowi.

- Dziękuję za życzenia i rozmo
wę, a wszystkie dzieci w czasie fe
rii w imieniu reżysera zapraszam 
na przedstawienie “Królowa 
Śniegu”.

fot. W. Lawendowski

Ach, co to za koncert był!
Nawet malkontenci muszą przyznać, że wyjątkowo zdarza się taki popis trójki znakomitych 
solistów, których mogliśmy podziwiać na jubileuszowym koncercie Płockiej Orkiestry Kameral
nej. Orkiestrze minęło 20 lat, wie już czego chce, brzmi coraz lepiej i zwycięsko mierzy się z 
różnorodnym repertuarem.

Na 20 urodzinach gości nie bra
kowało. Sala wypełniona do ostat
niego miejsca, włącznie z balkona
mi. Repertuar tego wieczoru ułożo
no tak, by podobał się publiczności.

Najpierw w karnawałowy nastrój 
wprowadził stary, dobry Strauss, któ
rym rozpoczął koncertowy wieczór 
dyrygent Stanisław Nowicki, związa
ny z orkiestrą przez kilka lat. Kiedy 
batutę przejął Jacek Boniecki przyjęto 
go owacyjnie. Wraz z nim pojawiła się 
na scenie Grażyna Brodzińska, mi
strzyni klasycznej operetki, primadon- 
na teatru “Roma”. Płocka publiczność 
lubi panią Grażynę za jej sceniczny 
urok, głos i aparycję. Dowiodła tego 
śpiewając Lehara i Kalmana, a przede 
wszystkim popularną arię ze śmiechem 
Jakuba Offenbacha, w której pokazała 
także swoje zdolności aktorskie, znako
mitą figurę i ... kolejny piękny kostium.

Brodzińska tworzy zwykle parę 
sceniczną i  Bogusławem Morką. 1 
tym razem śpiewali duet z “Księżni
czki Czardasza”. W finałowym ter
cecie dołączyła swój niezwykły 
koloraturowy sopran Jolanta 
Żmurko - solistka Opery Wrocła
wskiej. Owacjom nie było końca - 
śpiewała nawet dyrektorka płockiej 
orkiestry Hanna Witt-Pasztowa (z 
grypą) i dyrygentka chóru Szkoły 
Wyższej im. Pawła Włodkowica - 
Małgorzata Szpotańska.

Muzyka,
która się podoba

Jolanta Żmurko pojawiła się w 
Płocku cztery lata temu i od razu 
oczarowała publiczność dynamicz
nym wykonaniem Mozartowskiej 
“Królowej nocy”. Na koncert jubi
leuszowy do Płocka przyjechała 
prosto z Niemiec. Tylko nieliczni 
wiedzieli o je j samochodowej przy
godzie na ulicy Sienkiewicza, która 
mogła skończyć się źle. Na szczę
ście rozbite auto i związany z tym 
stres nie przeszkodziły solistce w 
wykonaniu dwóch trudnych partii: 
przejmująco drapieżnej “Królowej 
nocy” oraz porywającej, innej niż 
przywykliśmy, arii z Verdiego.

Dobrze wypadł młody płocki 
chór, istniejący pod egidą Szkoły 
Wyższej im. Pawła Włodkowica, 
który od pewnego czasu występuje 
z płocką orkiestrą. Mazur ze “Stra
sznego dworu” zabrzmiał bardzo 
czysto, a trudna pieśń niewolników

z opery “Nabucco” Verdiego przej
mująco. Nic dziwnego, że dyrygent 
komplementował młodych śpiewa
ków. Batuta pana Jacka składała się 
również dó braw dla muzyków po 
wykonaniu przez nich Suity West 
Side Story Bernsteina. Płocka publi
czność pożegnała wykonawców 
owacją na stojąco.

Słowami mistrza Konstantego 
kłaniał się płockiej orkiestrze Płocki 
Teatr w osobie prezesa i aktora

mieście orkiestra kameralna. W cią
gu tych lat niejednokrotnie zbierały 
się nad nią chmury obaw, zawsze 
związane ze sprawami finansowymi.

Warto przypomnieć, że już w 
XVII w. przy p łockiej Katedrze ist
niały zespoły orkiestrowe. Bliżej na
szych czasów zaczęto wykonywać w 
mieście fortepiany. W starym teatrze 
dawali koncerty m.in. Paderewski, 
bracia Wieniawscy, Witold Lutosła
wski, Grażyna Bacewiczówna i

Finałowy występ tria Grażyny Brodzińskiej (z lewej), Jolanty Żmurko i 
Bogusława Morki.

Henryka Błażejczyka. Inni urodzi
nowi, oficjalni goście omal nie zamie
nili koncertu w akademię ku czci... Na 
szczęście orkiestra zajęła całą scenę, 
na celebrę brakowało miejsca.

Wśród adresów gratulacyjnych, 
życzeń, kwiatów i urodzinowych 
prezentów najważniejsza dla płoc
kiej jubilatki jest zmiana mecenasa. 
Reprezentantka władz wojewódz
kich, dyrektor Natalia Kalino
wska-Witek przekazała uroczyście 
i publicznie dorosłe już dziecko 
władzom samorządowym w oso
bach prof. Andrzeja Bukowskiego, 
przewodniczącego Rady Miasta i 
wiceprezydenta Zygmunta Bura- 
czyńskiego. Honory zbierało rów
nież Płockie Towarzystwo Muzycz
ne, czyli chrzestni rodzice orkiestry.

Pierwszy koncert orkiestry miał 
miejsce 18 stycznia 1976 r. w sali 
Teatru Dramatycznego. Wówczas to z 
inicjatywy działaczy, zakochanych w 
kulturze muzycznej: Franciszka Do- 
robka - prezesa PTM, Marcina Ka- 
mińskiego - dyrektora PSM i prezy
denta Henryka Rybaka zaistniała w

Grzegorz Fitelberg. Dzisiaj z P łoc
ką Orkiestrą Kameralną występują 
wirtuozi: Piotr Paleczny, Konstanty 
Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz i 
wielcy śpiewacy - Andrzej Hiolski, Ka
zimierz Kowalski, Aleksander Teliga.

Z okazji jubileuszu 20-lecia POK 
minister Kultury i Sztuki przyznał 
dyplomy Hannie Witt-Pasztowej, 
Jackowi Bonieckiemu i Ryszardowi 
Ciesielskiemu. Odznakę “Zasłużony 
działacz kultury” otrzymali; Urszula 
Stasiak, Iwona Basiewicz, Natalia 
Kacperska, Andrzej Sumliński, Ry
szard Charzyriski, a dyplomy prezy
denta za wieloletnią pracę z płocką 
orkiestrą: Krystyna Kalinowska,
Anna Nosarzewska, Wojciech Cła- 
piriski, Marek Dzięcielewski, Zdzi
sław Kaleta, Adam Mieczykowski 
i Franciszek Nierychło.

Miło nam poinformować, że 
obok sponsoringu państwowego, do 
organizacji jubileuszu Płockiej Or
kiestry Kameralnej włączyły się Pe
trochemia SA i PZU “Życie”.

Lena Szatkow ska 
fo t  J. Waćkowski
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Historia jednego parkingu
Jeszcze kilka lat temu miesz

kańcy Płocka nie narzekali na 
brak miejsc parkingowych. Cza
sy zmieniały się, a wraz z nimi 
zwiększała się liczba osób będą
cych właścicielami czterech kó
łek. Rosło również zaintereso
wanie miejscami do parkowa
nia. Najlepiej byłoby, aby każdy 
pojazd był garażowany, a w naj
gorszym wypadku znalazł miej
sce na parkingu strzeżonym. 
Możliwości władz miasta w tym

sadniając to tym, że przyrzeczo- 
no mu tę działkę na okres 10 lat.

- Domniemywam, że pan Naga- 
dowski wysunął takie roszczenia na 
podstawie zapisu we wskazaniu' 
lokalizacyjnym, które mówi, że loka
lizacja parkingu wydaje się na okres 
10 lat - mówi Dariusz M ichal
ski, kierownik Referatu Obrotu 
Nieruchomościami UM. - Taki 
dokument może być wydany każdej 
osobie zainteresowanej gruntami na 
terenie miasta, co nie rodzi skutków

zakresie były znacznie ograni
czone, zatem cieszyła każda no
wa inicjatywa.

W 1990 r. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe REMBUD repre
zentowane przez Eugeniusza 
Nagadowskiego wystąpiło do 
Urzędu Miasta Płocka o wy
dzierżawienie terenu pod budo
wę parkingu. Takie wskazanie 
lokalizacyjne E. Nagadowski 
otrzymał w rejonie ul. Rembie- 
lińskiego. W warunkach urbani
styczno-architektonicznych w 
punkcie 3 wyraźnie określono, 
że parking ten ma mieć chara
kter czasowy bez naniesień 
trwałych. Umowa została za
warta na okres trzech lat.

20 maja 1991 r. E. Nagado
wski otrzymał zgodę na powię
kszenie parkingu o część przy
szłej ulicy Przemysłowej (część 
działki oznaczońej w ewidenqi 
numerem 402). Również w tym 
wypadku czas trwania umowy 
został ściśle określony - do 15 
maja 1994r. W umowie dzierża
wy zaznaczono, że na tym tere
nie nie można realizować żad
nych naniesień bez zgody wy
dzierżawiającego.

27 października 1993 r. dzier
żawca wystąpił do Urzędu Mia
sta o przedłużenie umowy uza

prawnych do terenu. Aby mieć ja 
kiekolwiek prawa do terenu należy 
zawrzeć umowę dzierżawną z jego 
właścicielem oraz uzgodnić lokaliza
cję parkingu z komitetem osiedlom 
wym, działającym na danym tere
nie.

Właścicielowi gruntu przy
sługuje prawo decydowania o 
jego przeznaczeniu. Zarząd Mia
sta uchwałą 514/93  z 4 listopada 
1993 r. nie wyraził zgody na 
przedłużenie umowy dzierżaw
nej, o czym poinformowano 
zainteresowanego pismem z 
dnia 5 listopada 1993 r. E. Naga
dowski w dniu 15 listopada po
nownie zwrócił się o przedłuże
nie umowy dzierżawnej zgodnie 
z przyrzeczeniem na okres 10 
lat. W odpowiedzi udzielonej 14 
grudnia 1993 r. Zarząd Miasta 
poinformował p. Nagadowskie
go, że teren ten przeznaczony 
jest na drogę, że nie udzielono 
żadnego przyrzeczenia oraz po
wtórnie, iż nie przedłużył umo
wy dzierżawnej.

5 kwietnia 1994 r. E. Nagado
wski wystąpił o przedłużenie 
drugiej umowy dotyczącej części 
działki Nr 402 i Zarząd Miasta 
uchwałą 241/94  z 25.V.1994 r. 
również nie wyraził zgody na jej 
przedłużenie. Dwa dni później

wysłano do p. Nagadowskiego 
informację o tej decyzji oraz 
przypomniano, że zgodnie z pa
ragrafem 10 zawartej wcześniej 
umowy należy natychmiast 
zwolnić teren dotychczas dzier
żawiony.

- Choć stanowisko Zarządu 
Miasta było jasno określone, od te
go czasu datuje się wymiana kore
spondencji, mająca na celu 
opóźnienie przekazania zoydzier- 
żawionych gruntów - mówi Da
riusz Michalski.

Po wygaśnięciu pierwszej 
umowy E. Nagadowski nie 
zwolnił przedmiotu dzierżawy. 
Od 1993 r., z uwagi na brak zgo
dy, żadne opłaty z tytułu dzier
żawy nie były pobierane.

- Wtedy to wyszła sprawa zlo
kalizowania na tym terenie całego 
kompleksu garaży blaszanych. Do
datkowo zlokalizowano te garaże na 
kablu energetycznym stanowiącym 
dodatkowe zasilanie osiedla i fu n 
kcjonujących w tym rejonie zakła
dów pracy.

Od momentu niewyrażenia 
zgody na dalszą dzierżawę roz
poczęto działania administracyj
ne mające na celu usunięcie bla- 
szaków. Urząd Miasta skierował 
wniosek do Urzędu Rejonowego 
i Nadzoru Budowlanego o spo
wodowanie usunięcia garaży z 
uwagi na ich lokalizację nie
zgodną z planem zagospodaro
wania przestrzennego terenu.

- Rozstrzygnięcie w tej sprawie 
przeszło wszystkie instytucje admi
nistracyjne i z uwagi na ciągłe od
woływanie się pana Nagadowskiego 
od wydawanych decyzji znajduje się 
xv Naczelnym Sądzie Administra
cyjnym, gdzie oczekuje na ostatecz
ne rozstrzygnięcie.

Równolegle Urząd prowadził 
starania o fizyczne odzyskanie 
tego terenu. Mimo ustalania kil
ku terminów przekazania nie 
osiągnięto żadnych efektów. 
Skutkiem tych działań było skie
rowanie przez gminę Płock spra
wy do sądu. Na podstawie wy
roku, w dniu 7 września 1995 r. 
komornik dokonał wprowadze
nia gminy w posiadanie swoich 
gruntów. W protokole sporzą
dzonym na tą okoliczność okre
ślono sposób przekazania oraz 
zabezpieczenia mienia dotych
czasowego użytkownika pozo
stawionego na tym terenie po 
przejęciu go przez gminę. Pomi
mo tak jasnego sprecyzowania 
tych spraw Eugeniusz Nagado
wski złożył w Prokuraturze Re
jonowej zawiadomienie o popeł

Sąsiad
Włodzimierz M. z Łęczycy 

poszedł rano do komórki, gdzie 
trzymał króliki i gołębie. Co
dziennie o tej porze dawał im je
dzenie. Zwierzęta stanowiły dla 
niego doskonały relaks. Zajęty 
czyszczeniem klatek nie zauwa
żył, kiedy w drzwiach stanął są
siad -Ja n  A.

Gdy się odwrócił zobaczył, że 
sąsiad zbliża się, rzucając pod je
go adresem słowa wulgarne i 
obelżywe. Gdy Jan A. podszedł 
na stosunkowo niewielką odle
głość, zaczął wymachiwać ręką 
tuż przed twarzą Włodzimierza 
M. Zaskoczony taką postawą 
właściciel komórki dostrzegł, że 
Jan A. trzyma w ręku coś błysz
czącego. Otrzymał dwa ciosy. 
Mimo, iż usiłował się bronić, nie 
zdołał uniknąć trzeciego, został 
ugodzony w szyję. Poczuł ostry 
ból, a po chwili wystąpiło silne 
krwawienie.

Broniąc się przed dalszymi 
atakami ze strony Jana A., złapał 
go za bluzę, przyciągnął do sie
bie, uderzając głową w jego 
twarz. Następnie naparł na są
siada swoim ciałem, chcąc wy
pchnąć go z komórki na zew
nątrz. Udało mu się, jednak 
przed komórką stracił równowa
gę i przewrócił się na ziemię. W 
tym czasie otrzymał kolejne ude
rzenie. Nie był to jednak cios ty
powy, ale poziome pociągnięcie 
ostrym narzędziem po lewej 
stronie klatki piersiowej, na wy
sokości serca. Leżąc na ziemi do
strzegł w ręku Jana A. nóż o dłu
gości ostrza 6 - 7  cm. Ciosy, jakie 
zadawał sprawca, zdaniem ofia
ry nie były przypadkowe.

Zupełnie inną wersję zdarze
nia przedstawił Jan A. Twierdzi, 
że przyszedł do sąsiada z prośbą 
o pomoc, gdyż pękł mu drut 
trzymający gałązki miotły. W

prawej ręce trzymał drut stalo
wy z pękniętej obejmy. Nie pa
mięta momentu ani powodu nie
porozumienia pomiędzy nim a 
Włodzimierzem M. Z wyjaśnień 
Jana A. wynika, że to właśnie są
siad uderzył go pięścią w twarz, 
a następnie doszło między nimi 
do szarpaniny. Zaprzeczył, jako
by celowo zadawał ciosy uzna
jąc, iż były one zupełnie przy
padkowe i niezamierzone. Za
przeczył również, że miał przy 
sobie nóż twierdząc, że była to 
blaszana objemka długości 15 i 
szerokości 0,6 cm.

W chwili popełniania czynu 
Jan A. był pod wpływem alko
holu, co ustalono ponad wszelką 
wątpliwość. Jan A. jest ojcem sie
dmiorga dzieci w wieku 7 -17 
lat, które na stałe przebywają w 
domu dziecka. Nadużywa alko
holu i utrzymuje kontakty ze 
środowiskiem przestępczym. Z 
uwagi na stopień społecznego 
niebezpieczeństwa zarzucanego 
czynu decyzją prokuratora zo
stał aresztowany.

dap.

nieniu przestępstwa przywłasz
czenia jego mienia przez gminę 
Płock. (1 DS - 2593/95).

Zapomniał zapewne były 
dzierżawca, że dokument, jaki 
osobiście podpisał (protokół z 
dnia 1 września 1995 r. sygn, akt 
km 246/95) mówi, iż "... Dzier
żawca wyraża zgodę na korzystanie 
z dwóch pomieszczeń kontenero
wych (dyżurki) stanowiących jego 
własność na zasadzie nieodpłatnej 
do czasu ich usunięcia..."

Po przejęciu terenu przez 
gminę został on przekazany w 
użytkowanie Miejskiemu Zakła
dowi Handlowo-Usługowemu 
do czasu realizacji ul. Przemy
słowej, która ma stanowić głów
ną drogę dojazdową do Cen
trum Handlowego, a w pier
wszej kolejności do budowanego 
obecnie nowego targowiska 
miejskiego.

- Dotychczas została wykonana 
dokumentacja na budowę tego od
cinka ulicy oraz uzyskano z Urzędu 
Rejonowego pozwolenie na jego bu
dowę. W dniu 27.12.1995 r. odbył 
się przetarg na ivybór wykonaiucy. 
W drodze przetargu jako imoeśtora 
wybrano "PETRO SA".

Obecnie może istnieć realne 
niebezpieczeństwo niezakończe- 
nia tej inwestycji z uwagi na lo
kalizację na jej terenie garaży 
blaszanych.

Warto w tym miejscu dodać, 
że wszystkie garaże - blaszaki 
stojące na tym terenie stanowią 
samowolę budowlaną i zgodnie 
z obowiązującym prawem mu
szą zostać usunięte. Pobieranie

jakichkolwiek opłat z tytułu 
użytkowania terenu przez byłe
go dzierżawcę jest bezprawne.

- Uważam, że to, co robi Urząd 
Miasta jest zwyczajnym rozbójnic- 
twem - mówi Eugeniusz Naga
dowski. - Przecież te garaże nie są 
moje i nie ja jestem inwestorem. Ga
raże winni usunąć sami właściciele. 
Jeżeli zaś chodzi o pieniądze, to od 7 
września 1995 r. nie pobieram żad
nych opłat z tytułu użytkowania te
renu. Opłatę dzierżawną zuysyłałem 
do Urzędu, ale ten konsekwentnie 
odmawiał jej przyjęcia. Zwracałem  
się wielokrotnie z prośbą o przyjmo
wanie należności, jednak każdorazo
wo odsyłano mi je. O odmowie zo
stałem poinformowany na piśmie.

Gdzie zatem mają stawiać sa
mochody korzystający z tego 
parkingu ludzie?

- Osobom parkującym tam swoje 
pojazdy zaproponowaliśmy inne 
miejsca parkingowe. Przy ulicy Ki
lińskiego na parking prowadzony 
przez policję mogą być przyjęci 
użytkownicy zaraz z garażami. 
Część osób przejdzie na parkingi 
przy Gzoardii Ludowej i Gałczyń
skiego. Podjęliśmy pilne działania 
za celu zorganizozaania nowego 
parkingu przy ul. Gzaardii Ludo
wej, tuż przy hali sportozaej Poli
techniki. Jest miejsce, gdzie będzie 
dozorozaany parking całodobozay. 
Pozostanie zaięc ok. 200 nozaych 
miejsc do parkozaania - uspokaja 
wszystkich zainteresowanych 
wiceprezydent Stanisław Jaku
bowski.

Konflikt, jaki trwał przez mi
nione lata, zmierza do końca. Ile 
jednak krwi zepsuto po obu stro
nach, wiedzą tylko sami zain
teresowani...

fot. J. Waćkozoski 
Dariusz Pawlikowski

Samochód 
diabli wzięli

Zygmuntowi C. - mieszkań
cowi gminy Mała Wieś, sprzed 
domu skradziono samochód 
osobowy Fiat 126 p. Było to 17 
września ubiegłego roku. W nie
całe dwa tygodnie później pojazd 
ów zaparkował pod jego blokiem. 
Za kierownicą siedział znany 
Zygmuntowi - Benedykt L., mie
szkaniec sąsiedniej wioski.

Maluchem odjechał on do 
Małej Wsi. Przybył tam również 
Zygmunt C. i z kolegą spotka
nym na przystanku autobuso
wym, dokładnie obejrzeli stojący 
przed sklepem samochód. 
Wprawdzie kolor był inny, ale 
elementy wyposażenia pojazdu 
zdaniem Zygmunta C. stanowi
ły jego własność.

Postanowił o zdarzeniu za
wiadomić posterunek policji w 
Bodzanowie. Radiowóz przyję
ta !  po kilkunastu minutach. Be

nedykt L. zdążył w tym czasie 
odjechać do domu. Wizyta u nie
go nie przyniosła efektów, gdyż 
samochodu nie było na podwór
ku. Postanowiono wrócić tam za 
kilka godzin. Zygmunt C. w to
warzystwie dwóch policjantów 
oglądał stojącego już wtedy ma
lucha. Poznał tapicerkę, pasek 
klinowy z ząbkami i wiele in
nych elementów. Zwrócił się do 
funkcjonariuszy z prośbą o za
bezpieczenie pojazdu. Odmó
wiono twierdząc, że nie są to do
wody wystarczające do dokona
nia takiej czynności.

Następnego dnia Zygmunt C. 
ponownie zjawił się w bodzano- 
wskim komisariacie, ale żaden z 
funkcjonariuszy nie chciał pod
jąć czynności zabezpieczających. 
Próba interwencji Zygmunta C. 
w Komendzie Rejonowej Policji 
w Płocku sprawiła, że do miejsca 
zamieszkania Benedykta L. poje

chał policjant. Tam samochodu 
nadal nie było, a Benedykt L. 
twierdził, że wyjechał nim syn 
na ryby. Samochodu jednak nie 
odnaleziono. Na czynności fun
kcjonariuszy policji z Bodzano
wa Zygmunt C. złożył skargę do 
Komendanta Rejonowego w 
Płocku.

W odpowiedzi czytamy: "... 
Dokonane ustalenia dały pod
stawę do stwierdzenia, iż podnie
siony zarzut zaniechania zabez
pieczenia pojazdu potwierdził się. 
Winę za niezabezpieczenie spor
nego pojazdu bezpośrednio pono 
si funkcjonariusz, który tego dnia 
brał udział w rozpoznaniu samo
chodu i za niedopełnienie sto
sownych czynności zostaną w 
stosunku do niego wyciągnięte 
konsekwencje dyscyplinarne

Dochodzenie w sprawie kra
dzieży samochodu Fiat 126 p. na 
szkodę Zygmunta C. nadzoro
wała Prokuratura Rejonowa w 
Płocku. Postanowieniem z 30 
grudnia 1995 r. umorzyła postę
powanie. W uzasadnieniu poda
no szereg wątpliwości dodając, 
że "(...) wyczerpano wszystkie 
możliwe czynności procesowe, 
które pozwoliłyby na ustalenie 
sprawców przestępstwa (...)".

Od tej decyzji w dniu 15 sty
cznia 1996 r. Zygmunt C. złożył 
zażalenie do Prokuratury Woje
wódzkiej w Płocku. Jego zda
niem nie wyczerpano wszy
stkich możliwości, zmierzają
cych do ustalenia, czy samochód 
przemalowany na inny kolor jest 
jego własnością, czy też nie.

Zapewne wznowione postę
powanie pozwoli wyjaśnić 
wszystkie niewiadome. Póki co, 
Zygmunt C. chodzi pieszo...

dap.
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Skazańcy
Rozmowa z Piotrem Kaźmierskim - naczelnikiem Zakładu Karnego w Łęczycy

- Więzienie w Łęczycy po 
względem starości murów jest 
chyba jednym z najstarszych wię
zień w Polsce. Zakład Karny mie
ści się w zabytkowym zespole 
obiektów, które kiedyś były włas
nością Ojców Dominikanów...

- Jeżeli chodzi o zabudowę, to jej 
istnienie na pewno sięga XV - XVI 
wieku. Pierwsze jednak wzmianki o 
obiektach Ojców Dominikanów w 
Łęczycy pochodzą już z XII wieku. 
Te najstarsze dzieje nie są jednak mi 
bliżej znane.

- Ale Zakład Karny od począt
ku swego istnienia mieścił się 
właśnie tutaj?

- Nie. Początkowo więzienie by
ło w Zamku. Trudno powiedzieć, ja 
kie były przyczyny przeniesienia się 
Zakładu do siedziby Dominika
nów... Najbardziej znana jest histo
ria więzienia na przestrzeni ostat
nich siedemdziesięciu, dziewięć
dziesięciu lat. Odkąd sięgnąć 
pamięcią, zawsze pracowali tutaj 
mieszkańcy Łęczycy. Tradycja pra
cy w więziennictwie przekazywana 
była z pokolenia na pokolenie. W 
okresie niepodległościowym, po 
pierwszej wojnie światowej więzie
nie w Łęczycy uznawane było za 
tzw. więzienie ciężkie. W okresie II 
wojny światowej Zakład znalazł się 
w rękach Niemców. Część doku
mentów z tego okresu została jed
nak zabrana, część zaś, jak przypu
szczam, zniszczono. W każdym ra
zie z tego co mi wiadomo 
przebywali tu wtedy głównie Pola
cy, było też kilka rodzin żydo
wskich. Po wojnie więzieniem za
rządzało UB, a osadzeni tu byli w 
większości żołnierze AK.

- Mury Zakładu mają więc co 
najmniej kilkaset lat, a sprawę 
ewentualnych remontów, jak 
przypuszczam, komplikuje fakt 
konieczności zgody Konserwatora 
Zabytków. Czy remonty przepro
wadzane są tak często, jak być po
winny?

- Te fragmenty zabudowań, które 
mają kilkaset lat to jedynie sam par
ter i podpiwniczenie budynku ko
szarowego. Reszta wybudowana zo
stała pod koniec XIX wieku, a więc 
nie jest aż tak stara i mogę w niej 
wykonywać takie przeróbki, jakie 
chcę. Co do współpracy z Konser- 
watorem, układa się ona w miarę 
poprawnie. Ostatnio uzyskałem 
zgodę na remont muru. Na dzień 
dzisiejszy pomimo tego, że budynki 
są stare, warunki są o wiele lepsze 
niż w niektórych innych zakładach 
karnych w Polsce...

- Jakich na przykład?
- W Sieradzu, w Areszcie Śled

czym w Piotrkowie. U nas jednym z 
najważniejszych osiągnięć jest wo
dociąg i kanalizacja, która w ostat
nim czasie też była remontowana.

- Swego czasu jednak wśród 
urzędników państwowych pano
wało przekonanie, że tu jest źle i 
Zakład Karny w Łęczycy trzeba 
zamknąć. To przekonanie zresztą 
poparte było protokółami z kon
troli przeprowadzanych w więzie
niu.

- Nie znam bliżej tej sprawy, bo 
jestem naczelnikiem w Łęczycy do
piero od lipca ub. roku. W każdym 
razie jestem przeciwnikiem zamy
kania jakichkolwiek zakładów kar
nych. Łatwo jest komuś “na górze” 
wydać dyspozycję. Jeśli chodzi o 
Łęczycę, należy wziąć pod uwagę 
fakt, że w tym więzieniu od 1918 
roku zatrudniane są całe rodziny - 
tradycja pracy w więziennictwie 
przechodzi z pokolenie na pokole
nie. Jedni drugim przekazują swoją 
zawodową wiedzę, doświadczenie i 
pewien stosunek do pracy, a jak 
wiadomo o dobrych czy złych wa
runkach w więzieniu decyduje w 
dużym stopniu kadra. Panuje w spo

łeczeństwie przekonanie, że w wię
zieniu męczy się ludzi. A to niepra
wda - to naprawdę bardzo ciężka 
praca, wymagająca poświęcenia i 
pewnego powołania.

- Znany mi jest przypadek osa
dzenia mieszkańca Łęczycy w Za
kładzie Karnym w Płocku. Jak

- Chyba trochę za dużo oczeki
wał od administracjii?

- Problem w tym, że my mamy 
pewne obowiązki względem osa
dzonych. Więźniowie mają swoje 
prawa i my te prawa musimy respe
ktować.

- To co robicie, aby więźniom
wytłumaczyć ten fakt, biorąc pod zapewnić zaspokojenie potrzeb 
uwagę również to, że obowiązuje seksualnych?
rejonizacja?

- Zakład Karny w Łęczycy ma 
oddział dla tymczasowo aresztowa
nych i ci, którzy są tymczasowo are
sztowani a pochodzą z Gostynina 
czy Kutna na pewno trafiają tutaj. 
W Płocku natomiast istnieją szkoły 
- zawodowe, technikum mechanicz
ne i studium zawodowe. Jeśli skaza
ny wyraża chęć podjęcia nauki lub 
jej kontynuowania, my mu w tym 
pomagamy i wysyłamy właśnie do 
Płocka, ponieważ nie dysponujemy 
takimi szkołami. To, co jedynie mo
żemy zaoferować więźniom, to uzy
skanie zawodu poprzez system kur
sowy - w ten sposób najczęściej 
przyuczamy do zawodu palacza.

- Często ze strony więźniów 
spotykaliście się z prośbą o prze
niesienie do Płocka?

- Muszę powiedzieć, że nie mia
łem takich próśb, a już na pewno nie 
występowały one nagminnie. Nato
miast wiem, że więźniowie z róż
nych innych zakładów piszą prośby 
o przetransportowanie ich właśnie 
tutaj - do Łęczycy. Rzadko w któ
rym więzieniu są tak duże cele, jak 
u nas. W jednej celi przebywa tutaj 
17, 19 więźniów.

- 1 to jest według Pana korzyst
ne?!

- Dla osadzonych jest to bardzo 
dobrze. Ktoś z grupy dostanie na 
przykład paczkę, to się z pozostały
mi zawsze podzieli...

- Tacy są solidarni?
- To wynika z przestrzegania ich 

wewnętrznego kodeksu etycznego, 
według którego żyją i funkcjonują. 
W większej grupie lepiej im się sie
dzi, bo jeden coś powie, drugi coś 
powie i dzięki temu szybciej mija 
czas. Jak spędzają czas? Mówiąc 
ich językiem, dzień dla nich to 
siamka, kima i dnia nima czyli je 
dzenie, spanie i koniec dnia.

- W takiej licznej grupie ła
twiej jednak wywoływać konfli
kty, łatwiej o pobicia. Strażnikom 
trudniej jest opanować 19 - oso
bową grupę niż 4 - osobową.

- Rzadko dochodzi do niesnasek. 
Oni rządzą się własnymi normami, 
wiadomo co wolno, a czego - nie.

- Nie spotkał się Pan tutaj z wy
korzystaniem siły fizycznej w sto
sunku do współwięźnia?

- Jakieś drobne nieporozumienia 
zdarzają się nie tylko w celach, ale 
też w “normalnym” zbiorowisku lu
dzi. Sygnałów o poważniejszych 
zajściach jednak nie miałem. Wszy
scy więźniowie wiedzą, że “grypsu
jący” “grypsującego” nie może ude
rzyć czy kopnąć. A wiadomo, że 
każdy więzień musi się zdeklarować 
czy jest “grypsującym” czyli zalicza 
się do “ludzi”, czy “frajerem”. Naj
gorzej traktowany jest “cwel” - ten 
kto został na przykład zgwałcony i 
“kapuś” - ten, co donosi. Starszych 
więźniów obowiązują trochę inne 
zasady: “zgred” nie musi “grypso
wać”.

- Wspomniał Pan o gwałtach. 
Często się one zdarzają?

- Nie miałem takich sygnałów. 
Zdarza się w więziennictwie, że 
więźniem jest homoseksualista, 
owszem. Gdy pracowałem w Rejo
nowym Areszcie Śledczym w Łodzi 
miałem do czynienia z jednym 
homoseksualistą, postawił sprawę 
otwarcie i jasno: “Ja mam takie po
trzeby - powiedział. - Co wy - admi
nistracja zrobicie, żeby zapewnić mi 
zaspokojenie tych potrzeb?”.

- Z naturalnych względów 
więźniowie pozbawieni są prawa do 
zaspokojenia potrzeb seksualnych, 
tak samo pozbawieni są prawa do 
wolności. Nasze obowiązki wzglę
dem osadzonych nie polegają na 
umożliwianiu im takich warunków, 
żeby mogli robić wszystko to, co 
można robić na wojności. Jedno, co 
mogę im jako naczelnik zagwaran
tować to osobny pokój podczas od
wiedzin żony, konkubiny czy narze
czonej. Jestem do tego zobowiązany 
przepisami. Mogę to jednak zrobić 
tylko w nagrodę za dobre sprawo
wanie więźnia.

- Zakład Karny w Łęczycy jest 
zakładem zamkniętym. Czy ozna
cza to, że znajdują się w nim ci 
najgorsi?

- Można tak powiedzieć. Przeby
wają tu głównie recydywiści - po
ważni przestępcy. Najczęściej są to 
ludzie wywodzący się z biednych, 
wielodzietnych rodżin, o rozbitym 
własnym życiu rodzinnym. Zdarza
ją  się przypadki recydywistów dys
ponujących większymi sumami pie
niędzy, tacy zazwyczaj “wywodzą” się 
z afer, w swoich celach mają wszy

stko, włącznie z telewizorem, karta
mi magnetycznymi do telefonu.

- Komputer, telefon komórko
wy... też?

- Na to nie pozwalam. To, co 
niektórzy wypisują w gazetach o 
więźniach z telefonami komór
kowymi to bujda. Z telefonu i 
komputera mogą wprawdzie ko
rzystać, ale pod odpowiednim 
nadzorem i w odpowiedniej for
mie. Nie mogę jednak pozwolić 
na to, żeby więzień mógł w spo
sób nieograniczony korzystać z 
takiego sprzętu, bo dzięki niemu 
mógłby choćby łączyć się ze 
swoimi wspólnikami i kierować 
przestępstwami.

- Z jakimi problemami boryka 
się ZK w Łęczycy?

- Gdyby były pieniądze, na 
pewno postarałbym się o unowo
cześnienie placówki. W tym roku 
zamierzam założyć antenę sateli
tarną i centralne ogrzewanie. 
Wprowadziłbym też chętnie ciepłą 
wodę w celach - w tej chwili do
stępna jest ona tylko w łaźni. Będę 
remontował dach, mam nadzieję, 
że dostanę na to pieniądze, bo 
mam je  obiecane. Gdybym dyspo
nował środkami na pewno też po
czyniłbym pewne kroki dla uro
zmaicenia wolnego czasu 
więźniom.

- Ile w tej chwili przebywa tu
taj osadzonych, a ilu Zakład za
trudnia pracowników?

- Jest ok. 250 więźniów i 86 pra
cowników.

- Na jednego wychowawcę 
przypada...

- W tym względzie sytuacja po
dobna jest jak w szkolnictwie - brak 
nam ludzi. Na jednego wychowaw
cę przypada nie więcej niż 50 skaza
nych. Mamy i tak luksusową sytu
ację...

- Taki stan nazywa Pan luksu
sem?

- Te statystyki, które podają o 
wiele niższe liczby - kłamią. Zresztą 
nie spotkałem się jeszcze z żadną 
prawdziwą statystyką. Prawda jest 
znacznie bardziej brutalna. Są wię
zienia, gdzie jest jeszcze mniej wy
chowawców i więcej więźniów. 
Dlatego w porównaniu z niektórymi 
jesteśmy w luksusowej sytuacji. Na
leży wziąć po uwagę też fakt, że 
bezpośredni kontakt z osadzonymi 
mają instruktorzy k.o. i inni pracow
nicy, więc liczba więźniów przypa
dająca na jednego pracownika jest 
realnie o wiele mniejsza.

- Na koniec poprosiłabym Pa
na o wyjaśnienie modnego ostat
nimi czasy pojęcia “resocjaliza
cja”.

- Często wypowiada się to sło
wo, sądzę jednak, że nie każdy wie, 
o co w nim chodzi. Proces resocjali
zacji więźnia nie jest tylko zada
niem więzienia. Do udziału w nim 
powinno się włączać całe społe
czeństwo. My nie mamy wpływu na 
więźnia po jego wyjściu z zakładu. 
To, czy powróci on tu ponownie ja
ko przestępca, zależy w dużym sto
pniu od tego z czym i z kim spotka 
się na wolności. Jeżeli będzie miał 
poczucie napiętnowanego, nie
akceptowanego, jeżeli nie będzie 
miał z czego żyć, bo nikt nie będzie 
go chciał zatrudnić tylko z tego 
względu, że wyszedł z więzienia, to 
znowu ukradnie. Przekonany je 
stem, że gdybyśmy w tej chwili zro
bili eksperyment i wszystkich 
chcieli wypuścić na wolność, to 
około 1/ 3 osadzonych zostałaby.

- Szkoda, że kończymy tak 
pesymistycznym akcentem, ale 
chyba rzeczywiście takie są realia. 
Dziękuję Panu za rozmowę.

Agnieszka Kaniew ska

Terapia przyw racająca nadzieję
O Warsztacie terapii zajęciowej 

dla osób z upośledzeniem umysło
wym pisaliśmy już dość obszernie 
w nr 3 z 1996r. w artykule zatytuło-

Dziękowano też Marii Czar- 
nomskiej-Plewce, która bezintere
sownie pomogła ułożyć statut Sto
warzyszenia “Jestem”, (z którego

wanym “Inny świat”. Teraz spieszy
my przekazać wszystkim Czytelni
kom wiadomość, że 23 stycznia o 
godz. 10.00 odbyło się oficjalne 
otwarcie Warsztatu. Było bardzo uro
czyście. Na początek dużo podzięko
wań dla instytucji i osób, bez których 
Warsztat nigdy by nie zaistniał, potem 
spektakl w wykonaniu podopiecz
nych oraz wspaniały poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Instruktorzy dziękowali pani Mi
rosławie Klinger za je j zaangażo
wanie, energię, inicjatywę. Pani 
Mirosława natomiast z całą grupą 
pracowników składała serdeczne po
dziękowania: dyrekcji Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych (PFRON\ który 
dotuje i utrzymuje placówkę, kierow
niczce Wojewódzkiego Ośrodka 
RON - pani Barbarze Sawickiej, 
Zakładom Remontowo-Energety- 
cznym ZREW, które wykonały re
mont budynku za symboliczną do
słownie kwotę, okazały przyjaźń i 
serce, przekazały pieniądze i prezenty. 
Szczególne podziękowania należą się 
kierownictwu: Marianowi Boguc
kiemu i Iwonie Maciejczyk oraz 
pani kierownik budowy - Małgo
rzacie Lewandowskiej.

wyrósł Warsztat), Andrzejowi Ur
bańskiemu za pomoc w zorganizo
waniu placówki, Urzędowi Miasta: 
byłemu prezydentowi Andrzejowi 
Drętkiewiczowi i wiceprezydent 
Jolancie Krzemińskiej za znalezie
nie i wydzierżawienie budynku, w 
którym znajduje się Warsztat - 
dzierżawa jest bezpłatna na okres 10 
lat. Obecnemu prezydentowi Da
riuszowi Krajowskiemu-Kukiel i 
wiceprezydentowi Zygmuntowi 
Buraczyriskiemu za wsparcie fi
nansowe oraz pani naczelnik Wy

działu Zdrowia - Annie Puszcz i ca
łemu Wydziałowi.

Gości powitał Klaudiusz, a 
później: Ania, Monika, Lidka oraz 
Arek, Marian i Krzysztof Podra- 
ska - instruktor, wystąpili w krót
kim montażu poetycko-muzycz
nym, przygotowanym przez instru
ktorkę Marysię Marciniak i jej 
męża Bogdana. “Dzieciaki” wspa
niale recytowały i śpiewały kolędy. 
Są bardzo wrażliwe na muzykę, ma
ją wspaniałe wyczucie rytmu, śpiew 
daje im ogrom energii i radości. 
Swoim zaangażowaniem i szczę
ściem zaraziły wszystkich obe
cnych. Śpiewali rodzice i pozostali 
zaproszeni goście. Było naprawdę 
wspaniale.

Pani Mirosława Klinger powie
działa nam, że czuje powołanie do 
pracy z tymi ludźmi. Stwierdziła, że 
mają w sobie dużo miłości, której 
od nich uczą się inni. Przez wiele lat 
byli odsunięci od społeczeństwa, 
ich rodzice musieli walczyć o ich 
prawa. Dzisiaj sytuacja jest nieco 
lepsza. Głośno mówi się o tym, że 
osoby z upośledzeniem umysłowym 
żyją wśród nas i są wartościowe. 
Warsztat ma pomóc wszystkim upo
śledzonym w ich uspołecznieniu, 
dowartościować ich, sprawić by 
czuli się potrzebni. Poza tym wydo
być ukryte głęboko duże pokłady 
inwencji twórczej i radość życia.

Katarzyna Gąsiorowska
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Cudze chwalicie, swojego nie znacie

Piękno małej ojczyzny
Niedawno na płockim rynku wydawniczym pojawiła się niezwykle interesująca propozy
cja. Pod dość skomplikowanym tytułem “Stan środowiska przyrodniczego w wojewó
dztwie płockim. Część I - Przyroda” kryje się cenny zapis bogactwa natury, jakim wciąż 
jeszcze dysponuje Ziemia Płocka.

- Niniejsze opracow anie stanowi 
pierwszy tom raportów o stanie p o 
szczególnych komponentów środo
wiska w województwie. Następne 
raporty, które zamierzamy opubli
kow ać w najbliższych kilku miesią
cach, dotyczyć będą kolejno stanu 
wód, powietrza atmosferycznego i 
stanu powierzchni ziemi. Dopiero 
wszystkie opracow ania łącznie będą  
mogły stanowić jedn ą ca łość  - pisze 
we wstępie dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska UW Janina. 
Kawałczewska.

Po lodowcu
Województwo płockie zajmuje 

pow. 5117,3 km kw. i liczy ok. 521 
tys. mieszkańców. Gęstość zalud
nienia wynosi 101 osób na km kw.

W przeważającej części teren 
województwa leży w obszarze Ni
zin Środkowopolskich, obejmują
cych mezoregiony: Wysoczyznę
Płońską, Równinę Raciążką i Rów
ninę Kutnowską, a niewielka, pół
nocno-zachodnia część wojewódz
twa leży w obszarze Pojezierza 
Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Pra- 
doliny Toruńsko - Eberswaldzkiej - 
mezoregion Kotlina Płocka.

Rzeźba terenu województwa 
płockiego wykazuje cechy krajobra
zu młodoglacjalnego (czyli młodo- 
lodowcowego), dominują w nim 
powierzchnie równinne lub lekko 
faliste, z rzadka urozmaicone 
wzniesieniami. Do osobliwości 
płockiego krajobrazu należy zali
czyć liczne wały ozów. Są to długie, 
dochodzące nieraz do kilkunastu ki
lometrów wąskie wały powstałe 
głównie z piasków i żwirów, o fali

stym zarysie linii grzbietowej i o 
bardzo stromych stokach.

Inną formę działalności lodow
cowej stanowią kemy. Są to formy 
w postaci izolowanych i wyraźnie

zarysowanych pagórków, najczę
ściej zbudowanych z mułów, pia
sków i żwirów. Największe skupie
nie pagórków kemowych towarzy
szy od południowego wschodu 
rynnie Jeziora Zdworskiego.

Położenie województwa płoc
kiego w obrębie Krainy Wielkich Do
lin, jak i jego stosunkowo duża roz
ciągłość w kierunku północ-południe 
decydują o cechach klimatu. Połu
dniowa część województwa odznacza 
się bardziej klimatem oceanicznym 
(w skrajnej postaci wilgotne niezbyt 
mroźne zimy i niezbyt gorące lata), a 
północna kontynentalnym (suche i 
gorące lata, mroźne zimy, duża ampli
tuda rocznych temperatur).

W całym województwie zimy są 
dość chłodne (-3 st. C), a lata nie
zbyt gorące (18,5 st C). Mała ilość

opadów atmosferycznych jest nie
korzystną cechą warunków klimaty
cznych naszego regionu. Rezulta
tem niedoboru opadów jest tenden
cja do stepowienia.

Kraina prawie 
wielkich jezior

Ważnym elementem hydrologi
cznym i krajobrazowym są jeziora. 
W Płockiem znajduje się 78 jezior o 
pow. większej od hektara. Najwięcej - 
w okolicach Gostynina i Sierpca.

Tylko 4 jeziora przekraczają 100 
ha powierzchni: Zdworskie, Ur- 
szulewskie, Lucieńskie i Białe. 
Największe pod względem powie
rzchni jezioro Zdworskie ma zara
zem najmniejszą głębokość, bo tyl
ko 5 m. Najgłębsze zaś jezioro wo
jewództwa to Białe - 32 m.

Jeżogłówka 
i starzec błotny

Płockie znajduje się w geobota- 
nicznym obszarze euro-syberyj-

skim. Nie znaczy to, jak sądzę, że 
roślinki u nas tylko takie, jak w taj
dze, a jedynie to, że na gaje oliwne 
nie mamy co liczyć.

Teren województwa odznacza 
się występowaniem dębów, ale leży 
poza naturalnym zasięgiem buka, 
świerka, jodły i jawora. Najczęściej 
miłośnicy leśnych wędrówek spot
kają na Ziemi Płockiej dąbrowy, 
bory mieszane i bory sosnowe.

Rzadkie rośliny rosną na torfo
wiskach w okolicy Łęczycy i północ
nej części województwa. Znaleziono 
tam relikt glacjalny (czyli roślinę, któ
ra przetrwała w prawie niezmienionej 
postaci od czasów lodowcowych) -  
gwiazdnicę grubolistną.

Podobną osobliwością - jak wy
nika z opracowania - są również 
znalezione w pobliżu Wisły - mlecz 
błotny, ponikło jajowate, kłóć 
wierzchowata i inne okazy.

W Płockiem można również 
spotkać rzadką roślinność słonolub- 
ną czyli halofilną, związaną z wy
stępowaniem źródeł słonych wód.

Krętek z niestrudkiem
Fauna'Ziemi Płockiej jest bogata 

i zróżnicowana. Południowa część 
województwa odznacza się obecno
ścią bogatej i różnorodnej fauny 
błotnej, związanej z torfowiskami i 
bagnami występującymi koło Łę
czycy i Piątku. W północnej części 
spotyka się zwierzęta leśne, często 
wodne i nawodne.

Bezkręgowce. Ta część zwierzę
cego świata w Płockiem jest najlicz
niej reprezentowana. Występują u 
nas rzadkie gatunki chrząszczy, pi
jawek (sporadycznie spotykano na
wet pijawkę lekarską), motyli. 
Wśród nich piękne: paź królowej i 
paź żeglarek i wszystkie rusałki.

Ryby. Mieszkańcy wojewódz
twa wędkują głównie w Wiśle, 
Skrwie Prawej i Lewej. Występują u 
nas takie same gatunki ryb słodko
wodnych, jak w całej Polsce. Wy
trawnym wędkarzom zdarza się na
wet złowić królewskie trocie.

Płazy. Przez Polskę prawdopo
dobnie przebiega wschodnia grani

W pogoni za ludźmi dobrej woli
Na czas Sylwestra szkoła uży

czyła swojej sali gimnastycznej, w 
zamian za to na potrzeby je j wycho
wanków przekazano 30 ocieplanych 
kurtek - używanych, ale nadających 
się jeszcze do noszenia. Dzieciom 
kurtki rozdane zostaną w najbliż
szym czasie.

Czasami zdarza się, że firma lub 
osoba prywatna z własnej, dobrej 
woli przekaże jakiś niewielki podaru
nek dla dzieci - czy to będą jabłka 
czy czekolady, zawsze wywołują ra
dość i entuzjazm obdarowanych. 
Szkoła cieszy się z najmniejszych 
tego typu gestów. W zasadzie, dzię
ki dobrej woli co niektórych fun
kcjonuje na takim a nie innym po
ziomie dydaktycznym i w takich a 
nie innych warunkach materialnych.

Czasami jednak tak się zdarza, 
że wyraźnie odczuć można brak do
statecznej przychylności: - Można 
powiedzieć, że w lokalnej społecz
ności czujemy się w jak iś  sposób 
niedopieszczeni - stwierdza pani dy
rektor Jadwiga Puńko. Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
w Łęczycy inaczej zwany Szkołą 
Podstawową nr 5 musi borykać się 
z wieloma brakami. Niektóre po
trzeby trudno jest przezwyciężyć, 
gdy wkoło nikt, mimo usilnych sta
rań dyrekcji, nie deklaruje chęci po
mocy. I taka sytuacja nie jest obca 
Ośrodkowi.

* * *

Szkoła Specjalna w Łęczycy ist
nieje od 1968 roku. Początkowo 
mieściła się w małym budyneczku, 
nie odpowiadającym jej potrzebom, 
po 10 latach przeniosła się do 40 - 
letniego budynku po byłym interna
cie Liceum Ogólnokształcącego:

sypialnie internatu adaptowane zo
stały na pomieszczenia dydaktycz
ne, a w ostatnim czasie kuchnia w 
podziemiach przerobiona została na 
salę gimnastyczną. Uczy się tutaj 
115 uczniów - osiem klas tworzą 
upośledzeni stopnia lekkiego, a 2 
klasy to tak zwana szkoła życia, 
czyli dzieci z upośledzeniem 
umiarkowanym. Oprócz typowych 
dla kształcenia podstawowego 
przedmiotów, dzieci uczęszczają 
też na zajęcia rewalidacji indywi
dualnej, w skład których wchodzą 
zajęcia dydaktyczne i korekcyjne, 
prowadzona jest również gimna
styka korekcyjna i zajęcia logope
dyczne. Pani dyrektor czuje brak 
dostatecznej ilości godzin uzu
pełniających, dodatkowych: -
B raku je nam szczególn ie z a ję ć  
kulturotwórczych, które p o m o 
głyby rozw ijać je szcze  bardziej 
te dz ieci i lep ie j przygotowyw ać 
j e  do życia. Pozwoliłyby też prze
zwyciężyć pojaw ia jącą  się u n ie
których z nich tendencję do lekce
ważenia obowiązku szkolnego, wy
eliminować szkolne wagary. 
Niestety, do takich zajęć potrzebni 
są pedagodzy szkolni.

* * *

Widok wnętrza budynku, w któ
rym mieści się Ośrodek nie przywo
dzi na myśl pełnego ciepła i miłości 
domu rodzinnego. Jest raczćj nie
przyjemnie i złowrogo - ciemne, 
wąskie korytarze, ciasne pracownie 
klasowe, poodbijany tynk ze ścian 
bocznych i naznaczone zębem cza
su podłogi, w których tu i ówdzie 
brakujące płytki PCV odsłaniają go
łe otynkowanie, nie nastrajają pozy
tywnie do całości. Skąd wziąść pie

niądze na remonty i odnowę Ośrod
ka to jeden z głównych problemów 
dyrekcji. Władze miasta nie kwapią 
się do pomocy - usprawiedliwiają 
się wielością zadań własnych, które 
muszą realizować, zaś Kuratorium 
powtarza ograny argument o braku 
pieniędzy. Pozostają sponsorzy. Ale 
tych w Łęczycy też jak na lekar
stwo. Gonitwę za zdobyciem kilku 
groszy na wprowadzenie niewiel

kich zmian, drobnych ulepszeń trze
ba jednak dalej prowadzić. Finanse 
są fundamentem, na którym można 
dopiero budować koncepcje, plany, 
przedsięwzięcia.

W ubiegłym roku zrealizowano 
kilka planów związanych z odno
wieniem wnętrza szkoły. Odmalo
wane zostały niektóre pracownie 
klasowe, położono gdzieniegdzie 
nowe wykładziny podłogowe, wy
malowano też świetlicę, wyremon

towano pomieszczenie na szatnię i 
ubikację, przeprowadzono remont 
kapitalny podziemi, a w nich zmo
dernizowano i odnowiono salę gi
mnastyczną. Jak na skromne warun
ki materialne zrealizowano niemało. 
Wszystkie prace sfinansowane zo
stały przez Ośrodek, który na te cele 
uzbierał pieniądze od sponsorów ta
kich jak: gmina Łęczyca, gmina Gó
ra św. Małgorzaty, gmina Grabów,

Wartkowice, firma “Aronia” i Bank 
Spółdzielczy. Wystarczyło i na ma
teriały i na wykonawców
(więźniowie Zakładu Karnego i żoł
nierze), którzy zgodzili się praco
wać za pół darmo. Zaangażownie 
w prace modernizacyjne nie było 
też obce samym wychowawcom i 
innym pracownikom szkoły.
Wyremontowane pracownie stały 
się jaśniejsze i bardziej przyjazne, 
ich wystrój urozmaiciły rękodzie-

ca zasięgu żaby wodnej, masowo 
odławianej i eksportowanej do 
Francji. Płockie nie jest wyjątkiem. 
Żyją u nas wszelkie inne żaby nizin
ne, np. urocza rzekotka drzewna 
czy żaba jeziorkowa, która zagrze- 
buje się w ziemi przy pomocy ma
sywnych narośli na tylnych nogach.

Gady. Ileż niewinnych zaskroń- 
ców lub nawet jaszczurek - padal- 
ców, wziętych przez spanikowanych 
wędrowców za jadowite żmije, zgi
nęło w płockich lasach? Wszystkie 
trzy gatunki gadów żyją w naszych 
lasach. Prócz tego na uwagę zasługuje 
ściśle chroniony żółw błotny.

Ptaki. W Płockiem zakłada 
gniazda ok. 140 gatunków ptaków, co 
stanowi 64 proc. wszystkich gnież
dżących się w Polsce gatunków. Żyją 
na naszym terenie takie ptasie osobli
wości jak samotnik batalion bojow
nik, bekas kszyk czy żuraw zwy
czajny. Na wyspach Jeziora Włocła
wskiego wygodne siedlisko znalazł 
kormoran czarny.

Ssaki. Pod względem tej grupy 
także nie odbiegamy od całego ob
szaru Niżu Polskiego. Szczęśliwcy 
mogą spotkać w płockich lasach do
stojnego łosia oraz daniela, którego 
ojczyzną jest Azja Mniejsza. Z gru
py drapieżników spotkamy w płoc
kich lasach lisa, borsuka, tchórza, 
kunę i łasicę. Na gościnne występy 
przybył ze wschodu jenot. W wo
dach trafia się jedyny jadowity ssak 
w Polsce - rzęsorek rzeczny, roz
miarami zbliżony do myszy.

W Płockiem występuje 9 gatun
ków nietoperzy (spośrod 21 żyjących 
w Polsce). Płockie stanowiska gacka 
wielkouchego i szarego wyznaczają 
północną granicę zasięgu gatunku.

W województwie istnieje 26 re
zerwatów przyrody, ekolodzy pro
jektują utworzenie kolejnych 8.

Z tej pobieżnej prezentacji wynika, 
że pierwsza książka wydana w ramach 
Biblioteki Monitoringu Środowiska 
stanowi interesującą i pożądaną pozy
cję w bibliotece każdego miłośnika 
przyrody i swojej małej ojczyzny.

Milena Gurda 
fot. St. Bąkiewicz

ła uczniów i wychowanków. W każ
dym pomieszczeniu klasowym wi
dać obrazki, rysunki, figurki, narzę
dzia do przeróżnych prac technicz
nych wykonane rękoma dzieci. Na 
korytarzach też wiszą makiety świad
czące o twórczych zmaganiach ucz
niów, a w pomieszczeniu przeznaczo
nym na zajęcia religii wystawione są 
piękne szopki - również owoc twór
czości dzieci. Wszystkie te elementy 
poprawiają faktyczny stan i wygląd 
wnętrz budynku przy ul. Konopnic
kiej.

* * *

Dzieci ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w wię
kszości pochodzą z rodzin patolo
gicznych. Rodzice zazwyczaj nie 
angażują się w życie szkoły, nie 
przejmują je j wyposażeniem, nie 
próbują wspomagać (choć są wśród 
nich wyjątki). Często zresztą nie 
mają czym wspomagać, bo nader 
skromny budżet rodzinny nie daje 
im takich możliwości. Stan wyposa
żenia szkoły w podstawowe narzę
dzia nauki i pomoce dydaktyczne w 
najbliższym czasie nie ulegnie po
prawie: uczniowie siedzieć będą w 
starych klasach, spoglądać na kilku
nastoletnie tablice itd. Jeżeli nie uda 
się dyrekcji Ośrodka w najbliższym 
czasie zebrać odpowiedniej ilości 
pieniędzy, nie pojadą też nigdzie na 
ferie, będą je  spędzać w internacie 
lub w rodzinnym domu. Realna oce
na stanu rzeczy nie pozwala mieć 
nadziei w najbliższej przyszłości na 
radykalną zmianę na lepsze.

Może zresztą nie ma o co kru
szyć kopii, przecież tak wygląda na
sza kapitalistyczno - socjalistyczna 
Polska - jest w niej niewiele miejsca 
dla biednych i poniżonych, znacznie 
więcej dla siebie znajdują go bogaci 
i wywyższeni.

Agnieszka Kaniewska 
fot. z archiwum Ośrodka
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PROGRAM TELEWIZYJNY 30.01 - 05.02.%
WTOREK

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Albert - piąty 
Muszkieter”, “Problem z peruką” - serial 
anim.prod.fran. - kanad. 8.30 Teleferie : 
Ciuchdozima 8.55 Zimowy pamiętnik
9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja - pro
gram dla mamy i trzylatka 9.25 Gimna
styka : Mamo, tato,pobaw się ze mną
9.30 Domowe przedszkole 9.55 Poroz
mawiajmy o dzieciach 10.00 “Most Bro- 
oklińskf - serial prod. USA 10.50 Muzy
czna jedynka 11.00 Giełda pracy, gieł
da szans 11.20 Savoir w re  - inaczej
11.30 Videofashion 11.50 Prawnik do
mowy 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi
znes 12.15 Magazyn Notowań 12.45 
Komputerowa szkoła II : Power point
13.00 “Jedność natury” - film dok. prod. 
kanad. 13.20 Reportaż 13.30 Fantasty
czne opowieści 13.45 Wynalazek 14.05 
Atom, gwiazdy, żyde: Co to jest GSM - 
program popularnonaukowy 14.20 Łyk 
matematyki- kwadraty 14.35 Metro - te
chnika i architektura* - reportaż 14.50 
Program dnia 15.00 Stajnia... 15.30 
“Nowe przygody Czarnego Księcia” - 
serial prod. australijskiej 16.00 Ferie z 
miliardem - teleturniej dla dzieci 16.25 
Teleferie - Baw się z nami 16.40 Halo 
Koalo - quiz dla dzieci 16.50 Kalenda
rium XX wieku 17.00 Teleexpress 17.20 
Gn, czyli kto? 18.00 “Nie z tego świata” 
-  serial prod. TVP 18.30 Rewizja nad
zwyczajna - Bomba w samolocie 19.00 
Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.10 
“Podróż do Polski” - film fab.prod.fran- 
cusko - polskiej 21.40 Puls dnia 22.00 
Sejmograf - magazyn parlamentarny
22.15 Pr. publicystyczny 23.00 Wiado
mości 23.15 Świat jest literaturą 0.05 
“Żaba - kpt.ż.w. Danuta Walas-Kobyliń- 
ska"- film dok. 0.50 Oko w oko 1.30 
Publicystyka

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Spor! telegram
7.15 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia Zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Fitness Club” - serial 
prod JV P  powti 9.00 Świat kobiet 9.30 
“Każdą chwilę dzieciom’  /2 / “Dorastać z 
Szachar -  film dok. prod. izraelskie; 
10.90 Wehikuł czasu - program dla 
dzieci 10.25 Ferie na sportowo 10.35 
Fam iada - teleturniej /pow ti 11.00 “Po
dróże w czasie i przestrzeni’  “Sztuka 
Meksyku” -  serial dok. prod. meksykań
skiej 12.00 Koszykówka zawodowa 
NBA 1220 Kropka, czyli rockowe pod
sumowanie - informator rockowy 13.00 
Panorama 1320 “Zakazana miłość’  - 
serial prod. wen.-hiszp. 14.10 Rock - 
oko - magazyn muzyczny 14.40 Muzy
czne nowości Dwójki 14.55 Powitanie
15.00 "Biały K ief, “Urodziny” - serial 
prod. kanadyjskiej 1525 Akademia 
zdrowia Dwójki 15.35 Studio sport - Za 
metą 16.00 Przegląd kronik filmowych 
1620 “5 x 5* - Wygrajmy razem - tele
turniej 17.00 Magazyn przechodnia
17.10 Myślenie ma przeszłość - Simone 
Weii 1720 Cienie życia - reportaż 17.40 
W okolice Stwórcy - poszukiwanie Pra
wdy 18.00 Panorama 18.10 Program lo
kalny 19.05 Kolo fortuny - teleturniej 
1925 Wehikuł czasu - program dla 
dzied /pow ti 20.00 Ognisko z B itą  - 
program kabaretowy 21.00 Panorama 
2120 Sport telegram 21.40 Pogotowie 
ekologiczne 2 21.50 Reporterzy Dwójki 
przedstawiają 22.10 "Nasi synowie" - 
film fab. prod. USA 23.40 Barwne po
stacie: Zdzisław Jaslda - poeta z ulicy 
Wschodniej 0.05 Panorama 0.10 “Mile
na” - film fab. prod. fran.-kan.-niem.

TV POLONIA
625  Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domości 9.10 Program dnia 9.15 Jan
ka •ode. 3 - “Alaska przeciw Herze” - 
serial dla młodych widzów (powt.) 9.45 
Muzyczna Skrzynka Teleexpressu 
(powL) 19.15 Janosik odc.4 - Porwa
nie - serial TVP 11.10 Blok programów 
edukacyjnych 12.00 Wiadomości 1210  
Program dnia 1215 CZARNE,, BIAŁE I 
W KOLORZE: M afio Joanna od Anio

łów - dramat prod. polskiej 14.00 “Bal
kony” - film dok. 14.15 Tydzień prezy
denta 14.25 Rozmowa dnia 14.55 Pro
gram dnia 15.00 Panorama 1520 W 
okolice Stwórcy - program redakcji ka
tolickiej 1520 Ekspress reporterów 
1620 Gość IV  Polonia 16.30 Historia - 
współczesność 17.00 Teieexpress 17.15 
Szostka na szóstkę - program da dzied
17.45 Sport z sateiy: Puchar Europy w 
koszykówce mężczyzn: Nobiies Włocła
wek - PAOK Saicnikś 19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomośd 20.00 Jan Serce 
odc.1 - Swaty - serial TVP 21.00 Panora
ma 21.30 Nieproszony gość - film sen- 
sacyjno - psychologiczny produkcji TVP 
2225 Program na środę 22.35 Prze
gląd publicystyczny 2325 Hobby Pana 
Kazimierza 0.15 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posterunek 
przy Hiii Street” - serial 7.45 Teieshop
8.10 Filmy animowane dla dzied 9.50 
MacGyver 10.40 “Maria” - serial USA
11.30 “Drużyna specjalna’ -serial 1220  
Filmy animowane dla dzied 14.00 
“MaeGyver” - serial 14.40 “Maria” - se
rial 15.35 Teieshop 16.00 Filmy animo
wane dla dzied 17.30 “MacGyver - se
ria! USA’ - serial USA 1820,23.35 “Ma
ria” - serial 19.10, 020  “Drużyna 
specjalna” - serial 20.00,1.00 Film fab.
2120.3 .00  T  & T  2 2 2 0 ,3 2 0  “Jeden + 
dziesięć” - serial USA 2245, 4.40 Peł
nym gazem - magazyn 23.15 Sport 3.50 
“MacGyver” - serial

POLSAT
7.00 HaloGralMy 720  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 
“Profesor Wilczur” - film polski 13.00 
Przygody Leona H. - program rozrywko
wy 13.30 Sztuka sprawiedliwości 14.00 
Twój lekarz 14.30 Link Journal 15.00 
HaloGralMy 15.25 YelYelYe? 15.30 
Grand Prix 16.00, 18.45, 19.50 infor
macje 16.15 Pamiętnik nastolatki 16.45 
i wszyscy razem - serial 17.15 “Kalam
bury” - program rozrywkowy 17.45 
“Skrzydła” - serial 18.15 Kabaret - pro
gram rozrywkowy 1825 “Misja Eureka”
- serial USA 20.05 “Powrót do Edenu IF
- serial austral. 21.00 Brygada z Acapul- 
co, 2200 Informacje i biznes informacje 
2225 Dolina lalek - serial 2220 Maga
zyn sportowy 2320 Polski film fabularny

WOT51
7.00 Retransmisja TV-Polonia 14.05 
Gazeta Telewizyjna WOT 14.15 Powita
nie i program dnia 1425 Rozmowa dnia 
(powL) 15.00 Telewizyjny Kurier War
szawski 15.10 Sierotki ode. 3 - serial 
animowany 1525 Dzieci i piosenki - se
rial 16.00 Witajde nowi - serial 1620 Po 
lekcjach: Na sportowo czyli zdrowo
16.45 Teleturniej Warszawski, cz. I 
1625 Komunikaty i ogłoszenia 17.00 
Telewizyjny Kurier Ursynowa 17.10 Te
leturniej Warszawski, cz. 211720 “Cry- 
staF - - serial 17.55 Sprawa dnia 18.05 
Dziś w programie 18.19 Telewizyjny Ku
rier Warszawski 18.40 Pytanie do woje
wody 18.45 Reportaż dnia 19.00 Auto- 
panorama 1920 Co, gdzie, kiedy? 
1920 “Twierdza niepokonana”. - film 
dok. 20.00 “Dotknsęde ręki' - film oby
czajowy TVP 21.40 Program WOT na 
środę 21.45 Telewizyjny Kurier Warsza
wski 2200 Rozmowa dnia 2220 Pra
wnicy - serial 2320 Warszawski Maga
zyn Wojskowy 23.40 Dziennik Morski - 
ode. 2 00.15 Gazeta Telewizyjna WOT

ŚRODA

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P.-roz- 
mowa Jedynki 8.00 “Moda na sukces” - 
serial prod. USA 820  Teleferie: Ciuch
dozima 825  Zimowy pamiętnik - pro
gram dla dzied 9.00 Wiadomośd 9.10 
Mama i ja - program dla mamy i trzylat
ka 925  Gimnastyka - Na co dzień 9.36 
Domowe przedszkole 925  Porozma
wiajmy o dziedach 10.00 “Sława ” - se
rial prod. USA 10.45 Muzyczna Jedynka
11.00 Poradnik petenta 11.15 M9 - ma

gazyn dla przyszłych matek 11.30 Ra
zem czy osobno? 1200 Wiadomośd 
1210 Agrobiznes 1215 Magazyn Noto
wań 1240 Trzeci wymiar, czyli polskie 
kino animowane 13.00 Bliżej sztuki - 
Grafika 13.20 El Dorado 13.40 Zgadnij, 
wykaż się 13.45 Wielkie historie małych 
miast: Szreńsk 14.10 Muzea niezwykłe 
: Magiczne obrazki 14.25 Lumen 2000 - 
serial dok. prod.USA 14.50 Program 
cBiia 15.00 Kraina łagodnośd - program 
poetycko - muzyczny 1520 “Moda na su
kces” - serial prod. USA/powti 16.00 Fe
rie z miliardem - teleturniej da dzied nami 
1625 Teleferie: Baw się z nami 15.40 Ha
lo Koalo - qdz da dzied 1620 Kalenda
rium XX wieku 17.00 Tełeexpress 1720 
Miliard w rozumie - teleturniej 17.47 Z ka
merą wśród zwierząt- Poczta ZOO 18.05 
“Bank nie z tej ziemi” - “Puszka z Pando
rą’- serial TYP 19.00 Wieczorynka 1920 
Wiadomość 20.10 “Ostatni skok” - film 
fab. prod. kanadyjskofeancuskiej 21.45 
Puls dnia 2205 Nowa Polska - Rzecz
pospolita Gminna 2220 Mam prawo - 
Krajowa Rada Sądownicza 23.00 Wia
domośd 23.15 100 lat kina - filmy naj
ważniejsze 0.10 “Z miłośd do nienawi
ści" - film fab.prod.yzłoskiej 1.40 Lumen 
2000 - serial prod. USA

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.15 Poranny magazyn “Dwójki” 720  
Akademia Zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 820  “Wszystko tylko nie 
miłość' - serial prod. USA 9.00 Transmi
sja obrad Sejm u, w przerwie obrad ok.
13.00 Panorama 14.55 Powitanie 15.00 
“Podróż do wnętrza ziemi z Wifiym Fo- 
gierrf “Milczący przewodnik” - serial 
anim. prod. hiszpańskiej 1525 Akade
mia zdrowia Dwójki /powti 1525 Pejza
że wsi polskiej 16,00 Zwierzęta wokół 
nas - Podaj łapę 1620 5 x 5 -  Wygrajmy 
razem - teleturniej 17.00 “Wzruszam się 
na własnych firnach - Witold Sobodńsłri 
firn dok. 17.55 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 18.00 
Panorama 18.10 Programy lokalne
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Po rozum do głowy - program dla 
dzied 20.00 Boże Narodzenie w Waty
kanie 21.00 Panorama 2120 Sport tele
gram 21.40 Ekspres reporterów 2210  
Teatr Dwójki - Scena Popularna - Molier 
Don Juan’ 23.40 “Graffiti” - film dok.
0.05 Panorama 0.10 XVI Przesąd Pio
senki Aktorskiej we Wrocławiu - Ute 
Lem per-redtal/1/

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domość 9.10 Program dnia 9.15 “Szo
stka na szóstkę” - program dla dzied 
(powt.) 9.45 “Krzyżówka szczęśda" - te
leturniej (pcwt) 10.15 Jan Serce odc.1 
- Swaty - serial TYP 11.15 Blok progra
mów edukacyjnych 1200 Wiadomośd 
1210 Program dnia 1215 Nieproszony 
gość - fifcn sensacyjne -  psychologiczny 
prod. TVP 13.10 “W aler M ai” - reportaż
13.45 Historia - współczesność (powt.)
14.15 “Sejmograf - magazyn parlamen
tarny (powt.) 1425 Rozmowa dnia 
1425 Program dnia 1520 Panorama 
1520 Raj - program redakcji katolickiej
15.50 “General Sikorski” - film doku
mentalny 1620 Gość TY Polonia 1620  
Stuierie Polskiej Misji Katolickiej w 
Wielkiej Brytanii - reportaż 17.00 Tele- 
express 17.15 Na polską nutę - pro
gram dla dzied (powt) 17.45 “Krzyżów
ka szczęśda” - teleturniej 18.15 LE
KTURY SATELITY: Pan Tadeusz - 
Księga III: Umizgi 1920 Dobranocka
19.30 Wiadomośd 20.00 Festiwal Fil
mów o Sztuce 21.00 Panorama 2120  
KOBIETA PO POLSKU: “Sekret” - film 
fabularny produkcji polskiej 2250 Pro
gram na czwartek 2255 “Hanna Bana
szak i jej goście” (1) - koncert 23.45 
NOCE Z MUZYKĄ: Recitale laureatów 
Konkursu Chopinowskiego -  Gabriela 
Montera (program w wersji stereofoni
cznej) 0.15 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - seria! prod. argenl 6.45 
Świat sportu 7.15 Pełnym gazem 7.45 
Teieshop 8.10 Rlmy animowane dla 
dzied 9 2 0  “M acG yvef - serial 10.40 
“Maria” - seria! 11.30 “Drużyna spe

cjalna”-serial USA 1220 Filmy animo
wane dla dzieci 14.00 MacGyver - se
ria  ang 14.40 Sw at sportu 15.10 
Pełnym gazem 15.35 Teieshop 16.00 
Filmy animowane dla dzied 17.40 
“MaeGyver” - serial 18.20 “Maria” - 
seria 19.10 “Drużyna specjalna” - se
ria 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 speqalna” - se
ria USA

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe - pro
gram muzyczny dla dzieci 7.30 Kalam- 
bury - program rozrywkowy 8.00 Grand 
Pnx 8 20  Klub Lady Fitness 820  
Skrzydła - seria 9.00 Misja Eureka
10.00 “Za wszelką cenę” 11.00 Jeste
śmy 11.30 Disco relax 1230 Polski film 
fabularny 14.00 Maski - magazyn 1420 
4x4 - magazyn motoryzacyjny 15.00 
HaloGralMy 1520 Ye!YelVe! 1520  
“Czarodziejka z księżyca” 16.00 Infor
macje 16.15 Link Jouma - moda 16.451 
wszyscy razem 17.15 Kaambury - pro
gram rozrywkowy USA 17.45 Grace w 
opaach - seria 18.15 Gra o wszystko... 
z Billem Cosby 18.45,19.50 Informacje
20.05 Airwolf - seria 21.00 “Gliniarz i 
prokurator” - seria 2200 Informacje i 
biznes informacje 22.25 Dolina lalek - 
seria 2250 Rus Minus - program pub
licystyczny 23.20 Sztuka sprawiedliwo
ści - magazyn prawniczy 23.50 Moto- 
wiadomośa 0.20 Audio GralMy

WOT 51
9.00 Retransmisja TY-POLONIA 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 1425 Rozmo
wa dnia 1520 Telewizyjny Kurier War
szawski 15.10 Kot rozrabiaka - seria 
15.%  Timberwood i przyjadeie, ode. 
8/13 16.00 Piętnastolatki - seria 1620  
Po lekcjach: Magabajt ode. 1016.45 Te
leturniej warszawski 16.55 Komunikaty i 
ogłoszenia 17.00 Telewizyjny Kurier 
Woli 17.10 Teleturniej Warszawski cz. II
17.20 “CrystaF - seria 17.55 Sprawa 
dnia 18.05 Program dnia 18.10 Telewi
zyjny Kurier Warszawski 18.40 5 minut 
dla Posła 18.45 Reportaż dnia 19.00 
Warszawski Magazyn Historyczny 
1920 Co, gdzie, kiedy...? 19.30 Czyste 
szaleństwo - seria 20.00 “Dr Danger- 
fiekf ode. 1/6 - seria prod. ang. 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 2200 Rozmowa dnia 2220  
“Kapitan Sowa na tropie” 6/8 - film prod. 
polskiej 23.00 Warszawskie premiery: 
“Ptaszek Zieionopióry” Carte Grozziego 
w Teatrze Dramatycznym (powt) 2320  
Klub podróżników (powt.) 00.00 Gazeta 
telewizyjna WOT

CZWARTEK

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.!.P.-raz- 
mowa Jedynki 8.00 “Różowa pantera” - 
seria! anim. prod. USA 8 2 0  Teleferie : 
Ciuchdozima 8.55 Zimowy pamiętnik - 
program dla dzied 9.00 Wiadomości 
9.1Q Mama i ja - program dla mamy i 
trzylatka 9 25  Gimnastyka buz (języka - 
program logopedyczny dla dzied 925  
Domowe przedszkole 9.55 Porozma
wiajmy o dziedach 10.05 “Prawnicy z 
Miasta Aniołów” [25/31] - serial prod. 
USA 1020 Muzyczna Jedynka 11.00 
Gotowanie na ekranie - magazyn kuli
narny 1120 To jest łatwe - oczko w pra
wo.. oczko w lewo 11.30 Taki jest świat - 
magazyn reporterów 1200 Wiadomośd 
1210 Agrobiznes 1215 Magazyn Noto
wań 1240 Opowieśd bałtyckie: Przyja
zne środowisko 13.00 Strzał w dziesiąt
kę 13.05 W  rajskim ogrodzie - Zima 
1320 Eko-Lego 1325 Strzał w dziesiąt
kę 13.45 Brzuch 14.00 “Zwierzęta świa
ta" “Polowanie na smoki, czyli odkrywa
nie tajemnic dSnozaurów” / I /  - serial 
•dok. prod. nowozelandzkiej 14.30 Przez 
Sądy i morza - Marokańskie Ksary 1420  
Program dnia 15.00 Potop popu - ma
gazyn muzyczny 1520 “Max 
GHdć[8l26] “Rodzinne zawody" - serial 
prod. kanadyjskiej 16.00 Ferie z  miliar
dem - teleturniej dla dzied 16.25 Telefe

rie : Baw się z nami 16.40 Halo, Koalo - 
quiz dla dzieci 16.50 Kalendarium XX 
wieku 17.00 Teleexpress 1720 Fiimidło
- magazyn filmowy 17.40 Automania - 
magazyn motoryzacyjny 18.30 Maga
zyn katolicki 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomośd 20.10 “Nietykalni” [7/18] - 
serial prod. USA 21.00 Wieczór publicy
styczny 22 20 Diariusz - magazyn rzą
dowy 2220 Pegaz - tygodnik kulturalny
23.00 Wiadomośd gospodarcze 23.15 
Książki najlepsze 2320 “Oskar Schind- s 
ier ”- film (tek. prod. angielskiej 0.40 Hity 
Jedynki /pow ti -

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 Dziedaki, kłopoty i 
my” [29/52] - serial prod. USA 9.00 
Transmisja obrad Sejmu w przerwie ob
rad ok. 13.00 Panorama 1425 Powita
nie 15.00 “Pod niebem Afryki” [3/26] 
“Próba odwagi’  - serial prod. USA 15.%  
Akademia zdrowia Dwójki /pow ti 15.35 
Studio sport - Ze sportowego archiwum
16.00 “Stworzony do lotu " film dok. 
prod. kanadyjskiej 1620 5 x 5 -  wygraj
my razem - teleturniej 17.00 “Hugon La- 
secki "Sm dok. 17.30 “Teatro La Fenice"
- film dokumentalny 18.00 Panorama
18.10 Programy (dolne 19.05 “Jeden z 
dziesięciu - teleturniej 1925 Ferie z pa
nem Rysiem - program dla dzied 20.00 
“Wielka Gala Operowa ” - transmisja z 
Teatru Wielkiego w Warszawie koncertu 
w wykonaniu solistów oraz Chóru i Or
kiestry Teatru La Fenice z Wenecji
21.00 Panorama 2120 Sport telegram
21.40 “Czerwona pustynia" - film fab. 
prod. wteskoTrancuskiej 23.35 Mędzy 
Apokalipsą a Czytadłem 131- rozmowy z 
Tadeuszem Konwickim 24.00 Panora
ma 0.05 “John, Georgie i reszta” 131 - 
serial komediowy prod. USA

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domośd 9.10 Program dnia 9.15 Na 
polską nutę -program dla dzied (powL)
9.45 Muzyczna Jedynka (powt.) 10.15 
“Stawka większa niż żyde" odc.8 - 
“Wielka wsypa” - serial TVP 11.15 Blok 
programów edukacyjnych 12.00 Wiado
mośd 12.10 Program dnia 12.15 KO
BIETA PO POLSKU: “Sekret” - film fa
bularny produkcji polskiej (powL) 81 
1325 Publicystyka 1425 Rozmowa 
dnia 1425 Program dnia 15.00 Panora
ma 1520 Magazyn Katolcki 1520 Hi
storia 1620 Gość TV Polonia 1620  
Przegląd Kronik Rfmowych 17.00 Tele- 
express 17.15 Maszyna zmian 
oóc2F7l - serial dla micdych widzów
17.45 Muzyczna Skrzynka Tefeexpmes- 
su 18.15 Królowa Bona odc.11 /12/ - 
serial TYP 19.15 Dobranocka -19.30 
Wiadomośd 20.00 STUDIO KONTAKT
20.45 Dziennik TV - program satyrycz
ny Jacka Fedorowicza 21.00 Panorama 
2120 CZWARTKOWY TEATR SATELI
TARNY: Żółta szlafmyca albo kolęda 
na Nowy R ok, autor Franciszek Zabło
cki 22.15 Program na piątek 2220  
Śpiewak Tanga - program artystyczny
23.00 ...albo śmierć - firn dokumental
ny 2320 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda" - serial 6.45 Drużyna 
specjalna’  - serial USA 7.45 Teieshop
8.10 Rlmy animowane 9 20  *MacGyver”
- serial 10.40 “Maria" 1120 Drużyna 
specjalna" 1220 Rlmy animowane dla 
dzied 14.00 “MacGywef - seria! 14.40 
“Maria" - seria! ang. 15.35 Teieshop
16.00 Firny animowane dla dzied 1720  
-MacGwer” - seria! USA 1820 “Maria" - 
serial 19.10 Drużyna specjalna" - serial 
20.00.1.10 RSm fabularny 21.45, 3.00 
T&T 22.15, 3 2 0  “Jeden + dziesięć" - 
serial 22.45, 3 2 0  “MacGywef 2325,
5.10 “Maria" - serial 0 2 0 ,4 ,40  Drużyna 
specjalna" - serial USA

POLSAT
7 2 0  HaloGralMy 7 2 0  YelYelYe! - pro
gram muzyczny 7 2 0  Kalambury 8.00 
“Czarodziejka z  księżyca" - serial 8 2 0  
Klub Lady Fitness 8 2 0  Grace w opa
lach, 920  D a las f - sepia! 10.00 “Za 
wszelką cenę* - brazylijska telenowela
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11.00 Kuba zaprasza 11.30 Pamiętnik 
nastolatki 12.00 W drodze 12.30 Link 
Journal - magazyn mody 13.00 Twój le
karz 13.30 Plus Minus 14.00 Magazyn
15.00 GaloGralMy 15.20 YelYelYe! - 
program muzyczny 15.35 Grand Prix - 
serial 16.00, 19.50 Informacje 16.15 
Tylko dla dam 16.45 I wszyscy razem - 
serial 17.15 Trzy kwadraty 17.45 We
bster - serial 18.15 Sztuka informacji
18.55 “Jastrząb atakuje” - serial USA
20.05 “Nieustraszony” - serial 21.00 “Z 
ostatniej chwili” - serial 22.00 Informacje 
i biznes informacje 22.25 “Życie jak 
sen” - serial 22.50 Plus Minus - program 
publicystyczny 23.20 4x4 magazyn 
motoryzacyjny 23.50 Gilette World 
Sport Special 0.20 Prosto z Hollywood 
0.50 Turbo Trans GralMy

WOT51
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 Pragi 
Północ 17.10 Telęturniej 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. 5/26 20.00 “Nauczyciel”- se
rial prod. franc. 21.25 Mity medycyny - 
magazyn medyczny 21.45 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 22.00 Rozmowa 
dnia 22.30 Męski striptiz 23.05 Ambasa
dorowie 23.25 Siatkówka mężczyzn 
PZPE Olimpiakos Piraeus - Legia War
szawa 00.15 Gazeta Telewizyjna WOT

PIĄTEK

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su
kces” [182] - 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 Domowe przed
szkole - przedszkolny koncert życzeń
10.00 “Star Trek - stacja kosmiczna” 
[5/20] - serial s-f prod. USA 10.45 Muzy
czna Jedynka 11.00 Od niemowlaka do 
przedszkolaka 11.15 M 9 - magazyn dla 
przyszłych matek 11.30 Program polo
nijny 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi
znes 12.15 Magazyn Notowań 12.40 
Estonia gościem Telewizji Edukacyjnej
15.00 Muzyczna Jedynka 15.30’ “Moda 
na sukces” [182] - serial prod. USA 
/powt./ 16.00 Ferie z miliardem - tele
turniej dla dzieci 16.25 Teleferie : Baw 
się z nami 16.40 Halo, Koalo - quiz dla 
dzieci 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 “Tata, a Marcin 
powiedział...” 17.30 Goniec - tygodnik 
kulturalny 17.45 Pomoc domowa ,czyli 
poradnik stałego klienta 18.05 Randka 
w ciemno - zabawa ąuizowa 18.50 Żulu 
Gula - program satyryczny Tadeusza 
Rossa 19.00 Wieczorynka 19.30 Wia
domości 20.10 “Uciekinier” - western 
prod. USA 21.50 Puls dnia 22.10 WC 
kwadrans 22.30 MdM, czyli Mann do 
Materny, Materna do Manna 23.00 Wia
domości 23.20 Około północy - program 
Marcina Kydryńskiego 23.35 “Dzikie no
ce” - film fab. prod. francuskiej 1.40 Go
niec - tygodnik kulturalny

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 “Pełna chata” - serial 
komediowy prod. USA 9.00 Transmisja 
obrad Sejmu - w przerwie obrad ok.
13.00 Panorama 14.55 Powitanie 15.00 
“Wilczek” /11/ “Idealna amerykańska ro
dzina”- serial anim. prod. USA 15.25 
Akademia zdrowia Dwójki /pow t./15.40 
Lalamido, czyli porykiwania szarpidru- 
tów 16.00 Studio sport - koszykówka 
zawodowa NBA 17.00 30 ton I Lista, 
lista - lista przebojów 17.30 “Pełna cha
ta” - serial komediowy prod. USA /powt./
18.00 Panorama 18.10 Program lokalny
19.05 Gra - teleturniej 19.35 Instalacja -

program dla dzieci 20.00 “De Aegypto” - 
widowisko artystyczne 21.00Panorama
21.35 Sport telegram 21.40 “Piwnica 
pod Baranami” - wieczór pierwszy 22.30 
Halo weekend 22.40 “Upadłe anioły” - 
"Ponieważ nie mogę cię mieć..."- nowe
la kryminalna prod. USA 23.15 “Kobiety 
Hoilywood’u" [1/4] “Blask i szyk” - serial 
dok. prod. angielskiej 0.05 Panorama 
Ó.10 Wywiady z gwiazdą - David Bowie
- supergwiazda o sobie i Polsce 0.35 
David Bovie i jego goście w najwię
kszym muzycznym show '95

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 Ma
szyna zmian odc.2/7/ - serial dla dzieci 
(powt.) 9.45 “Krzyżówka szczęścia” - te
leturniej (powt.) 10.15 “Królowa Bona 
ode. 11 /12/ - serial TVP 11.15 Blok pro
gramów edukacyjnych 12.00 Wiadomo
ści 12.10 Program dnia 12.15 WSPO
MNIEŃ CZAR: "Strachy" - film archiwal
ny prod.polskiej, 13.25Publicystyka
13.55 Zaproszenie 14.15 “Diariusz” - 
magazyn rządowy 14.25 Rozmowa dnia
14.55 Program dnia 15.00 Panorama
15.20 Kasztelan - film dokumentalny 
Grzegorza Płochy 15.40 Od przedszko
la do Opola - program dal dzieci 16.20 
Gość TV Polonia 16.30 Magazyn Kultu
ralny 16.45 Reportaż 17.00 Teleexpress
17.15 Tajemnice Wiklinowej Zatoki 
odc.7 /ost./ - “Rozstanie” - serial animo
wany dla dzieci 17.45 “Krzyżówka 
szczęścia” - teleturniej 18.15 Radio Ro
mans ode. 3 /32/ - serial TVP 18.45 
“Auto - Moto - Klub” - magazyn sportów 
motorowych 19.00 Hity satelity 19.20 
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 
Przegląd Filmów o Sztuce 21.00 Pano
rama 21.30 Modrzejewska odc.6 f i l  - 
“Gwiazda” - serial TVP, reż. Jan Łomni
cki 22.50 Program na sobotę 23.00 “Pa- 
łer” - magazyn wibracji muzycznych
23.30 KINO NOCĄ: Dom Sary - horror 
produkcji polskiej 0.50 Panorama 1.20 
Wojciecha Mazurkiewicza i Kuby Strzy- 
czkowskiego Wieczorne Opowieści 
odc.1 - “Ożenić przyjaciela”

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 Filmy 
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 
Kalambury - program rozrywkowy 8.00 
Grand Prix, ode. 26 - serial 8.20 Klub 
Lady Fitness 8.30 Webster - serial 9.00 
Jastrząb atakuje - amerykański serial
10.00 Za wszelką cenę - serial 11.00 
Tylko dla dam 11.30 Plus Minus 12.00 
4x4 - magazyn motoryzacyjny 12.30 
Sztuka sprawiedliwości - magazyn pra
wniczy 13.30 Magazyn sportowy 14.00 
Motowiadomości 14.30 Pamiętnik na
stolatki - magazyn młodzieżowy 15.00 
HaloGralMy 15.20 YelYelYe! 15.30 
Czarodziejka z księżyca - serial 16.00 
Informacje 16.15 Kuba zaprasza 16.451 
wszyscy razem, ode. 85/101 - 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 
“Błękitne miasto” - film USA 0.05 Play
boy 1.00 Disco Relax

WOT 51
9.00 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 “Przygody małego księ
cia" - serial anim. dla dzieci 15.35 
“Zgadnij jakie to zwierzę”, ode. 3/12 - 
australijski serial przyrodniczy 16.00 
Miód i pszczoły - serial 16.30 Po le
kcjach: Obrazki - Spotkania z kulturą
16.45 Teleturniej Warszawski, cz. I

16.55 Komunikaty i ogłoszenia 17.00 
Telewizyjny Kurier Bemowa 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 5 minut dla burmi
strza 18.45 Reportaż dnia 19.00 Wieści 
z Ratusza 19.20 Co, gdzie, kiedy...?
19.30 Wieczór z Brendą Lee cz. 2/2
20.00 “Powikłania” 3/13 - serial prod. 
■kanad. 20.50 Jeff Buckley - angielski 
program rozrywk. 21.00 Sport w WOT
21.10 Z kopyta - zimowy forkenter
21.20 Moto-Box 21.45 Telewizyjny Ku
rier Warszawski 22.00 Rozmowa dnia
22.30 Raport policyjny 22.50 Siatkówka 
mężczyzn PZPE Olimpiakos Piraeus - 
Legia Warszawa 23.20 Seans Warsza
wski: “Policjant i śmierć” 00.10 Gazeta 
telewizyjna WOT

SOBOTA

PROGRAM I
7.00 Eko echo 7.15 Z Polski 7.30 Wszy
stko o działce i ogrodzie 7.55 Agrolinia
8.30 “Powrót do przyszłości”/10/ -"Że
glarze Układu Słonecznego" - serial 
prod. USA 8.55 Program dnia 9.00 Wia
domości 9.10 Ziarno - program red. ka
tolickiej dla dzieci i rodziców 9.35 5-10- 
15 - program dla dzieci i młodzieży
10.35 “Atom, gwiazdy, życie” program 
popularnonaukowy oraz “Encyklopedia 
Galactica” 10.55 Co wy na to? 11.00 
“Wokół Claudii Schiffer film dok. 12.00 
Wiadomości 12.10 Kraj- magazyn re
gionalnych Oddziałów TVP 12.35 Kon
cert Życzeń 13.00 “Zwierzęta świata” - 
“Polowanie na smoki, czyli odkrywanie 
tajemnic dinozaurów” - film dok. prod. 
nowozelandzkiej 13.30 Walt Disney 
przedstawia: - “Alladyn" 14.40 Telewi
zyjny Teatr Rozmaitości Paul Wheeler “ 
Gra kłamstw” 15.40 Swojskie klimaty
16.15 “Bill Cosby show” [36/50] - serial 
komediowy prod. USA 1.6.40 Swojskie 
klimaty - magazyn weekendowy 16.50 
Kalendarium XX wieku 17.00 Teleex- 
press 17.25 Nowożeńcy - teleturniej
17.55 Swojskie klimaty - magazyn we
ekendowy 18.05 “Dzień za dniem” [32/39]
- serial prod. USA 19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości 20.10 ‘Więzień Bruba- 
ker” - film fab.prod.USA 22.20 Akropoland
- program rozrywkowy 22.35 Sopot Festi
wal '95 Edyta Górniak - recital 23.10 Wia
domości 23.20 Sportowa sobota 23.40 
Polskie Monte Carlo '96 - reportaż z rajdu 
0.05 “Atak na posterunek 13" - thriller 
prod.USA 1.35 "Big man “- "Gwiazda"- 
serial prod. USA

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Folkowe nuty 7.30 
Tacy sami - w świecie ciszy 7.50 Spot
kanie z językiem migowym 8.00J‘Legen- 
dy Wyspy Skarbów”/11/ “Dziwna jaski
nia” - serial prod. ang. 8.25 Powitanie
8.30 Programy lokalne 9.30 Małe ojczy
zny : Ułan z Trzebiatowa 10.00 Życie 
obok nas - Kolczatka australijska - serial 
prod.japońskiej 10.30 Polaków portret 
własny 11.00 Kino bez rodziców: Spot
kanie z Hanną Barberą - filmy anim. 
prod.USA “Dwa światy” - serial s-f 
prod.australijsko - polskiej 12.00 Akade
mia Filmu Polskiego “Amator” - film z 
1979 r. 14.00 Wydarzenie tygodnia
14.30 Program rozrywkowy 14.35 “Słów 
cięcie-gięcie, czyli rebusy Szymona Ma
jewskiego” 15.05 Familiada - teleturniej
15.30 Powitanie 15.40 Fitness Club [ 
21/26] - serial prod.TVP 16.10 Andrzej 
Sikorowski - portret 17.00 “Seaąu- 
est”/12/ - serial s-f prod. USA 17.55 Lo
sowanie gier liczbowych 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 “Zofia Nałko
wska - życie i twórczość film dokumen
talny 21.00 Panorama 21.30 Sport tele
gram 21.35 Słowo na niedzielę 21.40 
Chimera - magazyn kulturalny 22.20 
"Przesyłka" - thriller polityczny prod. 
USA 0.05 Panorama 0.10 “Pozytywka” - 
magazyn rockowy

TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Hity 
satelity (powt.) 8.25 Szkoła tańca ludo
wego - “Tańcuj z nami”: Śląsk Zielony 
(2) 8.40 Troskliwe misie - serial animo
wany dla dzieci 9.10 Ziarno - program 
redakcji katolickiej 9.35 BRAWO! BIS!
12.00 Wiadomości 12.10 “Znajomi z 
ZOO” - program przyrodniczy Hanny i

Antoniego Gucwińskich 12.35 TV Po
znań na antenie TV Polonia 15.10 W 
piątą stronę świata odc.6 - “Ciężka ro
bota” - serial TVP 16.00 Chrząszcz 
brzmi w trzcinie 16.15 “Listy od wi
dzów” - program Anny Wandy Głęboc
kiej 16.30 TV Poznań na antenie TV 
Polonia 17.20 Sport z satelity 18.20 
Stawka większa niż życie odc.9 - “Ge
nialny plan pułkownika Krafta” - serial 
TVP 19.15 Dobranocka 19.30 Wiado
mości 20.00 VOX - Cudowna podróż - 
“Stare i nowe przeboje” - program rozry
wkowy 20.45 Parada pradziada 131 - 
program rozrywkowy 21.00 Panorama
21.30 Miś - komedia produkcji polskiej
23.00 Program na niedzielę, TV Poznań 
na antenie TV Polonia 0.30 Modrzeje
wska odc.6 I I I  - serial TVP

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 Mac- 
Gyver - 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 "Coś cudownego" - USA
12.40 “O puchar świata”, Wielka Bryta
nia 14.15 Oskar - magazyn filmowy
15.00 Egzamin dojrzałości - program 
rozrywkowy 16.00 Informacje 16.15 “Ty
tani” , ode. 4/13 - USA 17.00 Sobotni 
konkurs filmowy telefon: 0-700-710-17 
(patrz telegazeta TV Polsat) 18.55 Di
sco Relax 19.50 Informacje 20.05 Film 
tygodnia: “Wielki chłód” - USA 23.55 
Pleyboy 0.55 “W piątek 13-go”, ode. 
5/26, 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 Ten sam świat 9.50 
Porady prawne (powt.) 10.00 Wieści z 
Ratusza (powt.) 10.20 Moto-box (powt.)
10.40 Zwycięstwo na morzu, ode. 5/25
11.10 LOOK AHEAD - język angielski
11.50 Z kopyta (powt.) 12.00 Kolejowe 
przygody wzdłuż Europy - serial 12.25 
Komunikaty i ogłoszenia 12.30 Co, 
gdzie, kiedy... 12.45 Sport w WOT
13.00 Kapitan Sowa na Tropie (powt.) - 
film prod. polskiej 13.30 U lekarza 13.45 
W pałacu młodzieży: Sekcja choreografii 
(powt.) 14.00 Nasze zwierzęta (powt.)
14.20 Tajemnice wiklonowej zatoki 5/7
14.45 Obrazki - Spotkanie z kulturą 15.00 
Telewizyjny Kurier Warszawski 15.10 Kot 
w butach 2123 - serial 15.35 Roger Odrzu
towiec - serial 15.40 Słonica Nellie - serial
15.45 Kocham moje miasto - serial 16.00 
“Gem, set, mecz” ode, 3/6 - serial prod. 
ang. 16.30 Szok Tiwi 16.50 Telewizyjny 
Kurier Podwarszawski - Piaseczno, Zale
sie 17.10 Teleturniej Warszawski 17.10 
Teleturniej Warszawski 17.20 “Tak panie 
premierze” - serial 17.55 Karnecik 18.05 
Program WOT na weekend 18.10 Tele
wizyjny Kurier Warszawski 18.30 War
szawa od kuchni - magazyn kulinarny
18.45 Mediator 19.10 Sport w WOT 
19.25 Komunikaty i ogłoszenia 19.30 
Szaleństwo na kółkach - serial 19.50 
Gramofon - program rozrywkowy 20.00 
“Śmiertelne zagrożenie" - film prod. USA
21.40 Program na niedzielę 21.45 Sport w 
WOT 22.00 Gwiazdy Hollywood - próg. 
dok. 22.35 Warszawski wieczór filmo- 
wy:Twórcy o sobie - Wojciech Marczewski 
01.05 Gazeta telewizyjna WOT 23.10 
“Odejścia i powroty” - film fabularny prod. 
polskiej

NIEDZIELA

PROGRAM I
7.00 Rolnictwo na świecie 7.15 Tańce 
polskie : Przeworsk 7.35 Notowania

8.05 Studio pod pięciolinią - magazyn mu
zyczny 8.35 “Droga do Avonlea”- serial 
prod. kanad. 9.25 Teleranek 9.55 Teledysk 
: 4 pory roku 10.00 Kukułka - program 
informacyjny dla dzieci 10.15 W Starym 
Kinie “Dźwięki muzyki” [2-ost.]- film fab. 
prod. USA 12.00 Anioł Pański - transmi
sja modlitwy Ojca Świętego 12.20 Opi
nie - program publicystyczny 13.00 Wia
domości 13.10 Tydzień 13.40 “Pieprz i 
wanilia” 14.15 Seriale wszech czasów 
“Północ-Południe” /[8/24] - serial prod. 
USA 15.15 Od przedszkola do Opola
16.00 Kultura duchowa narodu - Twór
czość 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 Śmiechu war
te - program rozrywkowy 17.50 Dzien
nik Telewizyjny - program Jacka Fedo
rowicza 18.10 “Dr Ouinn” /58/ - serial 
prod. USA 19.00 Wieczorynka “Myszka 
Miki i przyjaciele” 19.30 Wiadomości
20.10 “Po latach w Angell Falls”[5/6] - film 
fab. prod. USA 21.05 Program rozry
wkowy 22.00 Sportowa niedziela 22.25 
Racja stanu 22.55 Bliskie spotkania - 
Jerzy Maksymiuk 23.30 Program rozry
wkowy 23.50 “Wysokie obcasy” - film 
fab. prod. hiszpańskiej 1.35 Program 
muzyczny

PROGRAM II
7.00 Echa tygodnia /dla niesłyszących/
7.30 Film dla niesłyszących “Po latach 
w Angel Falls”[3/6] - 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 - Mię - mnie
10.15 Ulica Sezamkowa - program 
dla dzieci 11.15 Się kręci - Uwolnić 
słonia - program Jurka Owsiaka 12.00 
Świat się śmieje “Szpiedzy tacy jak 
my” - film fab. prod. USA 13.40 Studio 
Sport - M.Ś. w biathlonie 14.15 “Po
dróże w czasie i przestrzeni” - “Wy
prawy z National Geographic" “Stawić 
czoło Alasce” serial prod.USA 15.10 
Familiada - teleturniej 15.35 Tischner 
czyta katechizm - Wiem, że ...nie 
wiem co... 15.55 Powitanie 16.00 Naj
słynniejsi iluzjoniści : Robert Gallup
17.00 “Beverly Hills 90210" /20/ - se
rial prod. USA 17.50 Halo Dwójka
18.00 Programy lokalne 18.10 "Wiel
ka Gala Operowa “ 121 19.00 Gra - 
teleturniej 19.35 Dzieła Szekspira w 
animacji "Hamlet" - film anim. prod. an
gielskiej 20.00 Godzina szczerości 21.00 
Panorama 21.30 Sport telegram 21.40 
“Henryk V" - film fab. prod. angielskiej
24.00 Panorama 0.05 Gwiazdy światowe
go jazzu

TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Gio- 
vanni Pierluigi da Palestrina - Offerto- 
rium na Niedzielę Siedemdziesiątnicy
8.10 Słowo na niedzielę 8.15 STU
DIO KONTAKT (powt.) 9.00 Ślad na 
lodzie - film przyrodniczy I. Bartóle- 
wskiej 9.30 V.I.P. a la carte 10.00 
Wspólnota w kulturze 10.30 PORA
NEK MUZYCZNY: Koncerty laure
atów - Philippe Giusiano gra Koncert 
e - moll Fryderyka Chopina 11.15 Ig
nacy Jan Paderewski - zarys biografii 
cz.2 - O niepodległą - film dokumen
talny 11.45 Strofy Krzysztofa 12.00 
Na polską nutę - program dla dzieci
12.30 Zamek Eureki - film dla dzieci
13.00 “Tata, a Marcin powiedział...” - 
“Ciekawość poznawcza” 13.10 Pro
gram rozrywkowy 13.40 Spotkania z 
prof. Wiktorem Zinem 14.00 “Łagod
na, słodka...” - program rozrywkowy
14.30 Piraci" - teleturniej 15.00 TE
ATR FAMILIJNY: “ Drobne og łosze
nia , autor: Ferenc Karinthy 15.50 
Program dnia 16.00 BIOGRAFIE: 
Nie lubię lustra  - portret W ojciecha 
W iesiołowskiego - film dokumen
talny 17.00 Teleexpress 17.15 Mor- 
dziaki odc.1 - serial dla dzieci
17.40 WSPOMNIEŃ CZAR: Róża - 
film archiwalny produkcji polskiej
19.20 Dobranocka 19.30 W iadomo
ści 20.00 Kabaret Czerwony Kaptu
rek cz.2 - "Nasza jest noc" - pro
gram rozrywkowy 20.45 “Co nowe
go?” - Krzysztof Krawczyk 21.00 
PREMIERY SATELITY: Album pol
ski - Anna - film fabularny produkcji 
polskiej 22.00 Program na ponie
działek 22.10 Mgła na dzień dobry
- recital Małgorzaty Górnisiewicz w 
Piwnicy pod Baranami 23.35 Sporto
wa niedziela 24.00 Męski striptiz - 
program Małgorzaty Domagalik 0.30 
Panorama
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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
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

POLSAT
7.00 Disco Relax 8.00 Jesteśmy - pro
gram redakcji katolickiej 8.30 Opiekuń
czy duszek - serial 9.00 Candy-Candy, 
ode. 10 - serial dla dzieci 9.20 Smako
sze i rozkosze 9.30 Maski - magazyn
10.00 Disco Relax 11.00 Góry przezna
czenia - serial kanad. 12.00 “Życie pry
watne” - USA 13.30 Odyseja - serial
14.00 Sztuka informacji 14.30 Dawni 
wojownicy - Spadanie, ode. 3/13 15.00 
Benny Flill 15.30 Dyżurny satyryk kraju - 
program Tadeusza Drozdy 16.00 Infor
macje 16.15 “Glory” - USA 18.25 Co
lumbio, USA 19.50 Informacje 20.05 “Na 
południe” - serial 21.00 “Raz nie wystar
czy” - USA 23.15 Na każdy temat 0.15 
Filmoteka Narodowa: “Zapomniana me
lodia” - Polska

WOT51
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.odc. 366, 367, 368, 369, 370)
12.05 Reportaż (powt.) 12.15 Leksykon 
katolicki 12.25 Komunikaty i ogłoszenia
12.30 Kawa z marszałkiem (powt.)
12.45 Sport w WOT 13.00 Religie i ko
ścioły w Polsce 14.00 Autopanorama
14.20 Warszawa od kuchni (7) 14.35 
Grajmy z panem Czesławem - lekcja 12
14.50 Znaczek pod lupą, ode. 315.10 O 
czym szumią wierzby - serial 15.35

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY im. J.

SZANIAWSKIEGO, ul. Nowy Rynek 11, 
tel.62-60-71: 30 i 31.01. godz. 9 i 11,30 
- Królowa śniegu. 1 i 2.02. godz. 11, 3 i 
4.02. godz. 16, 6,7,8 i 9.02. godz. 11 : 
Królowa śniegu.

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tum
ska 2, tel. 62-44-91: nieczynne z powo
du remontu.

SPICHLERZ, ul. Kazimierza Wiel
kiego 11 b, 62-25-95: czynny codziennie 
(oprócz wtorków) w godz. 10-15: wysta
wa “Grenlandia dzisiaj”.

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tum
ska 3a, tel. 62-26-23: wystawy stałe. Mu
zeum czynne codziennie oprócz ponie
działków w godz. 10-15, niedziele 11-16.

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI, 
ul. Nowy Rynek 11, tel. 62-89-82: czyn
na wystawa Edwarda Hartwiga “Foto
grafia” oraz VIII Biennale Plakatu Foto
graficznego zorganizowane przez Płoc
kie Towarzystwo Fotograficzne.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA, ul. Kościuszki 6: czynna 
wystawa poświęconej twórczości duń
skiej pisarki Karen Blixen oraz wystawa 
“Czas porażki, czas nadziei”. W każdy 
piątek godz. 17 - spotkania członków 
Klubu Fantastyki. 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 kom
puterowe i telewizyjne, gry i zabawy sto
likowe, bale, konkursy literackie, plasty
czne, projekcje filmów, wycieczki).

Świat przyrody 16.30 Tele rymy 16.50 
Indeks 17.10 Teleturniej Warszawski
17.20 Nie czekaj - serial 18.00 Telewi
zyjny Kurier Warszawski 18.10 Amba
sadorowie (powt.) 18.30 Przechył - pro
gram rozrywkowy USA 19.00 Motowot 
19.25 Komunikaty i ogłoszenia 19.30 
Taki jest człowiek - “Klub porzuconych” - 
serial dok. 20.00 “Cudotwórczym” - dra
mat obyczajowy prod. USA 21.45 Sport 
w WOT 22.15 Męski striptiz 22.45 Szok 
Tiwi (powt.) 23.15 Westgate, ode. 15/30 
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”/183/ - serial prod. USA 8.30 Tele- 
ferie - Ciuchciozima 8.55 Zimowy pa
miętnik 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i 
ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 
Gimnastyka oddechowa 9.30 Domowe 
przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o 
dzieciach - My i nasze dzieci 10.05 “Do
ktor Quinn”/58/ - serial prod. USA/powt./ 
10.50 Muzyczna Jedynka 11.00 Przy
jemne z pożytecznym 11.30 Sztuka nie- 
sztuka - Czego nie było u nas 11.50 
Tani program o poezji - Piotr Pawlak
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.15 Moja firma “To jest historia”
12.45 Bezlitosna kamera - Oddajcie Ir
landię lrlandczykom/1/ 12.55 Zadanie 
specjalne/3-ost./ - film dok. prod. angiel
skiej 13.25 Siła tradycji - opowiada Szy
mon Kobyliński *13.40 Wielka historia w 
małym obiektywie 14.10 Czy wiesz że...
14.15 Encyklopedia II wojny świato
wej - Pojedynek Gigantów 14.30 Kino 
Teleferii : “Oberża Pod Aniołem Stró
żem” [1/5] - serial prod. kanadyjskiej 
14.55 Program dnia 15.00 Dla mło
dych widzów: - Czad komando 15.30 
“Moda na sukces”/183/ - serial prod. 
USA /p o w t./16.00 Ferie z miliardem - 
teleturniej dla dzieci 16.25 Teleferie: 
Baw się z nami 16.40 Halo, Koalo! - 
quiz 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 Forum - pro
gram publicystyczny 18.10 “Murphy

BIBLIOTEKA im. Zielińskich TNP,
PI. Narutowicza 8: wystawa “Malarstwo 
i konserwacja dzieł sztuki Ewy i Jacka 
Waśko ze zbiorów Biblioteki TNP” oraz 
piękne oprawy książek XIX-wiecznych.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY:
30.01. godz. 17 - wieczorek 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 stolikowe, za
wody sportowe, turnieje tenisa, filmy, dys
koteki, zabawy na lodowisku itp.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA:
31.01. godz. 17 - choinka noworoczna.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY,
ul. Tumska, tel. 62-28-30: Do 15 lutego- 
czynna pokonkursowa wystawa plasty
czna “Najładniejsza karta świąteczna”. 
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 peda
gogiczną w godz. 9-15. Zapisy co
dziennie w godz. 9-20. Od poniedziałku 
do piątku w godz. 9,30 - 20,00 - zajęcia 
dla dzieci i młodzieży w 70 sekcjach i 
kołach zainteresowań.

OGRÓD JORDANOWSKI (Rogatki 
W-wskie) zaprasza codziennie w godz. 
13-18, w soboty,9-14 na zajęcia rekre
acyjne i świetlicowe pod opieką nauczy
cieli - instruktorów.

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

OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. War
szawska 30, tel. 62-41-63: czynny co
dziennie od godz. 9 do zmierzchu.

KINO “PRZEDWIOŚNIE”, ul. Tum
ska, tel. 62-25-65: do 8.02. godz. 11, 
13 i 17,15 - Ace Ventura, USA od lat 12. 
godz. 15,19 i 21 - Młodzi gniewni, USA 
od lat 15.

KINO “SFINKS”: do 1.02. godz. 13, 
15 i 17,15 - Power Rangers - film, bo.; 
godz. 19 - Ace Ventura, USA od lat 12.

Brown”[48/52] - serial prod. USA 18.35 
Program jubileuszowy 19.00 Wieczo
rynka /filmy przyrodnicze/19.30 Wiado
mości 20.10 Teatr Telewizji August 
Strindberg “Krystyna” 21.35 Puls dnia
21.50 Tydzień Prezydenta 22.00 Minia- 
tury.Zbigniew Świąch “Klątwy, mikroby i 
uczeni” /tom II / - “Wileńska klątwa Ja
giellonów” 22.10 MdM, czyli Mann do 
Materny, Materna do Manna 22.35 Gli- 
ny-magazyn policyjny 23.00 Wiadomo
ści 23.15 Mistrzowie kina: Federico Fel
lini “Giulietta i duchy" - film fab. prod. 
włoskiej 1.30 Przeboje Bogusława Ka
czyńskiego

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Sport - telegram
7.15 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia zdrowia “Dwójki” - program 
sportowo-rekreacyjny 8.00 Program lo
kalny 8.30 “Zdrówko” /6/ - serial kome
diowy prod. USA 9.00 Świat kobiet 9.30 
“Nasza wielka rodzina” /12/ “Życiodajne 
płyny ?” - serial dok. prod. japońskiej
10.00 Ferie z krzyżówką - program dla 
dzieci 10.25 Ferie na sportowo 10.35 
Familiada - teleturniej /powt) 11.00 Mul- 
tihobby 11.25 Wspólnota w kulturze - 
Cieszyńska ballada 12.00 Biografie: 
“Gary Cooper-symbol i legenda Amery
ki” - film dok. prod. USA 12.45 “Do 
wszystkich serc” - reportaż 13.00 Pano
rama 13.20 “Szczęście z drugiej rę- 
ki”[1/5] -serial obycz. prod. kanadyjskiej 
14.10 Clipol 14.40 Muzyczne nowości 
Dwójki 14.55 Powitanie 15.00 “Rebo- 
ot”[7/13] - serial anim. prod. USA 15.25 
Akademia Zdrowia Dwójki 15.35 Apetyt 
na zdrowie 16.00 “Budżety obronne 
państw świata - 1996" - program woj
skowy 16.30 ”Być Mozartem"- Karoli
na Jaroszewska /wiolonczelistka/ - 
program muzyczny 16.55 “Ukochany 
kraj" [2/6] - “Czarny może ugryźć” - 
serial dok. prod. angielskiej 18.00 Pa
norama 18.10 Program lokalny 19.05 
Koło fortuny - teleturniej 19.35 Ferie z 
krzyżówką - program dla dzieci 
(powt.) 20.00 “Zdrówko” /6/ - serial 
prod. USA 20.30 Auto - magazyn 
motoryzacyjny 21.00 Panorama 21.30 
Sport telegram 21.40 “Przystanek Ala-

Od 2.02. do 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 Ratusza czynna wystawa stała 
‘Wnętrza eklektyczne” oraz czasowa “Tra
dycyjne rybołówstwo 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 codzien
nie oprócz poniedziałków w godz. 10-16.

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

GOSTYNIN
DOM KULTURY, tel. 20-14, 34-47: 

czynna poplenerowa wystawa prac 
GTPTP. Do 11.02. trwają ferie zimowe dla 
dzieci organizowane przez świetlicę osied
lową M-Kwadrat. W programie zajęcia 
świetlicowe, rekreacyjno-sportowe, kulig, 
filmy. 12.02. godz. 17 - Kabaret 60-tka 
Marcina Wolskiego (bilety do nabycia w 
DK, pokój 214. 16.02. godz. 16,30 - Bal 
karnawałowy dla dzieci (w programie po
kazy sekcji tańca nowoczesnego).

KINO “WARSZAWA”: 2 i 4.02. godz. 
17 i 19, oraz 3.02. godz. 11 i 13 - Apollo 13, 
USA; 9.02. godz. 10 - Brzdąc w opałach, 
USA bo.; 9 o 11.02. godz. 17 i 19 oraz 
10.02. godz. 11 i 13 - Gatunek, USA.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ,

tel. 75-28-83: czynne codziennie oprócz 
poniedziałków w godz. 8-15, soboty i 
niedziele 8-16. Czynna wystawa “Boże 
Narodzenie na Mazowszu" (aranżacja 
wnętrz w 10 chałupach).

RATUSZ, tel. 75-28-26: czynna wysta
wa “Puszcza Biała i jej kultura” połączona

ska” [20/22] - serial prod. USA 22.25 
Magazyn teatralny 23.00 Tropy 23.30 
“Kobiety bezdomne” - program Natali 
Korynckiej-Gruz 24.00 Panorama 0.05 
Koncert Wielkiej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach

TV POLONIA
K O N S E R W A C J A  dog . 14.55 
14.55 Powitanie, program dnia 15.00 
Panorama 15.20 Filmy z Niepokalano
wa 15.50 Kuropatwy - reportaż 16.20 
Gość TV Polonia 16.30 Źródła - mu
zyka rodzima (2) - Powietrze 17.00 
Teleexpress 17.15 Janka ode. 4 
/15/ - Czysta gra - serial dla mło
dych widzów 17.45 “Krzyżówka 
szczęścia” - teleturniej 18.15 Jano
sik ode.5 /15/ Tańcowali zbójnicy 
- serial TVP, 19.05 Zaproszenie
19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomo
ści 20.00 Sportowy tydzień 20.20 
Czas dla Ciebie 20.40 Spojrzenia 
na Polskę 21.00 Panorama 21.30 
CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE: 
Beata - film fabularny produkcji pol
skiej 23.00 Program na wtorek 23.10 
“Schody, pióra, brylanty” - program roz
rywkowy 23.30 Tam, gdzie chata roz
śpiewana - program rozrywkowy 23.55 
Recitale laureatów - Philippe Guisiano 
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

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe! 7.30 
Kalambury - program rozrywkowy 8.00

Czarodziejk z księżyca, ode. 23 8.30
8.20 Klub Lady Fitness 8.30 Grace w 
opałach - serial 9.00 “Na południe” - se
rial 10.00 “Za wszelką cenę”, 49/50 Bra
zylia 11.00 Program muzyczny 12.00 
Magazyn 13.00 Jesteśmy - program 
katolicki 13.30 Tylko dla dam 14.00 
Oskar - magazyn filmowy 14.30 Kuba 
zaprasza 15.00 HaloGralMy 15.20 
YelYelYe! 15.30 Strachy z Transylwa
nii, ode. 22 16.00 Informacje 16.15 
Czas na naturę 16.45 “ I wszyscy ra
zem” - serial USA 17.15 Kalambury - 
próg. rozrywkowy 17.45 Webster, 
ode. 69 18.15 “Pomoc domowa” - ode. 
5 “Nanny” , amerykański serial kome
diowy 18.45 Informacje 18.55 “Prawo 
Burke’a” - serial 19.50 Informacje
20.05 Film na telefon: “W siodłach” 
“Pora żniw” 22.00 Informacje i biznes 
informacje 22.25 “Życie jak sen” - serial 
amerykański 22.50 Magazyn 23.50 Na 
każdy temat 0.50 Turbo Trans GralMy 
1.25 Pożegnanie

WOT 51
14.05 Gazeta telewizyjna WOT 14.15 
Powitanie i program dnia 14.25 Rozmo
wa dnia 15.00 Telewizyjny Kurier War
szawski 15.10 “Maluchy” - serial
15.35 “Król Artur i rycerze okrągłego 
stołu” - animowany serial 16.00 “Miód 
i pszczoły” - serial 16.30 Po lekcjach: 
W Pałacu Młodzieży - pracownia sce
nografii 16.45 Teleturniej Warszawski
16.55 Komunikaty i ogłoszenia 17.00 
Telewizyjny Kurier Żoliborza 17.10 Te
leturniej Warszawski cz. I117.10 Tele
turniej Warszawski 17.20 “Crystal” - 
serial 17.55 Sprawa dnia 18.10 Tele
wizyjny Kurier Warszawski 18.40 Py
tanie do prezydenta 18.45 Reportaż 
dnia 19.00 Warszawski Magazyn Woj
skowy 19.20 Co, gdzie, kiedy ...?
19.30 Rytmy przyrody - serial doku
mentalny 20.00 “Duchy” 1/6 - “Będę 
przy tobie” - serial 20.55 Poza rok 
2000, ode. 11/26 21.45 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 22.00 Rozmowa 
dnia 22.30 “Burowe życie” ode. 2/14
23.00 Patrol miejski 23.15 Nocne stu
dio Marii Czarneckiej 23.45 Tele-Sprint- 
Sport 00.10 Gazeta Telewizyjna WOT

z projekcją filmu. Ratusz czynny z wy
jątkiem poniedziałków i dni poświątecznych 
(od wtorku do czwartku) w godz. 8-16, piątki 
8-18, soboty 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. Za

mkowa: ekspozycje stałe oraz wystawa 
czasowa “Śpiewacy pól, lasów i łąk”.

BIELSK
GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul.

Glinki 1, tel. 61-55-74: czynny wtorki, 
środy, czwartki godz. 11-19, piątki i so
boty 11-20.

KROŚNIEWICE
MUZEUM im. J. DUNIN-BORKO- 

WSKIEGO, PI. Wolności 1 - unikalna

kolekcja malarstwa, wyrobów rzemiosła 
artystycznego, militaria, numizmaty, pa
miątki po wielkich Polakach. Czynne od 
wtorku do piątku oraz w niedziele w godz. 
10-16 (w soboty i poniedziałki nieczynne).

OPORÓW
ZAMEK, tel. 18-22 - czynny co

dziennie w godz. 10-15,30.
Za zmiany w programie redakcja nie 

ponosi odpowiedzialności.
opr.(dr)

DYŻURY APTEK
Płock - do 5.02. - Miodowa, 

od 5.02. - Nowy Rynek 2
Gostynin - do 4.02. - Cza

pskiego, od 5.02. - Jana Pawła 
Kutno - do 4.02. - Tarno

wskiego, od 5.02. - Kościuszki 
Sierpc - do 4.02. - Tułodziec- 

kiego, od 5.02. - Wyszyńskiego

WAŻNE TELEFONY
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.

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 (czynna 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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Mąż idealny
czaj... Ciekawe Jak u nas odpo
wiedziałyby panie?I dealny m ąż inaczej w yglą

da w o czach  kobiet różnych  
n arod ow ości. Jed en  z za

ch odn ich  in stytu tów  badania  
op in ii publicznej w yb rał p o  
d ziesięć m ężatek  z czterech  
n arod ow ości: Fran cu zek ,
W łoszek, A m erykanek i An
gielek. Ich opinie w spraw ie 
obowiązków i zadań dobrego 
m ęża były dość różne.

I tak na przykład: na pytanie 
"czy  m ąż idealny musi zm yw ać 
naczynia?" "tak " odpow iedziały 
4  Francuzki, 4  Angielki, aż 6 
Am erykanek i tylko 2  W łoszki.

Umiejętności gotow ania wy
m aga od m ęża 7  Amerykanek, 6 
Angielek, 4  Francuzki i tylko 1 
W łoszka. Co > do robienia co
dziennych zakupów tw ierdząco 
odpow iedziało 6 W łoszek, 5 
Francuzek, 4  Angielki i tylko 1 
Am erykanka. Co kraj to oby-

Uważaj na oczy
Osiągnięcia cywilizacyjno -  techniczne zagrażające naturalnem u 

środowisku niszczą także nasze o czy  Jaskraw e światło reflektorów  
na dyskotekach, oświetlenie laserow e, halogenowe żarów ki, świet
lówki, nie tylko powodują złe sam opoczucie i kłopoty z  koncentra
cją, ale i szkodzą oczom . Jeśli wiele godzin oglądam y program y 
telewizyjne, siedzim y przy kom puterze, m onitorach lub w  sam ocho
dzie, to rzadziej poruszam y powiekami. Skutkiem tego jest zmniej
szenie w ilgotności oka i zapalenie spojów ek. Czytanie też nie za
w sze jest zdrow e. Badania wykazały, że światło słoneczne jest tak 
sam o mocno odbijane od białego papieru, że w ciągu kilku sekund 
prow adzi do uszkodzenia siatkówki. Podobnie patrzenie bez okula
rów* na śnieg. M arządu wzroku nie m ożna zahartow ać - trzeba go 
chronić. Od 30 roku życia co rok, nie rzadziej niż co dwa lata, należy 
badać wzrok.

Twoje zdrowie - twoja troska

MASAŻ SHIATSU121

Jak działa “Shiatsu”?
Około 450 m ięśni, każdy 

utwierdzony na obu końcach do 
kości, poprzez swoją kurczli- 
w ość doprow adza d ało  człow ie
ka do m chu. Kurczliwość mięśni 
jest m ożliwa poprzez skompli
kowany przebieg przem iany 
m aterii Gtikogen w prow adzony' 
przez obieg krwi do mięśni wią
że się z  tlenem , pochodzącym  z 
płuc i przez spalanie tw orzy 
energię, potrzebną do działania 
m ięśni Z  drugiej strony powsta
je w tym  procesie jako produkt 
uboczny kwas mlekowy, który 
wywołuje zm ęczenie. Jeżeli w 
danym  mięśniu nagrom adzi się 
znaczna ilość kwasu mlekowe
go, jego praca będzie utrudniona 
łub nlemożllwa.

W yezerpanie, spow odow ane 
przez nadm ierne nagrom adze
nie się kwasu mlekowego w  
m ięśniach, m oże być usunięte, 
gdy praca mięśni będzie na krót
ko przerw ana przez wypoczy
nek. W  czasie gdy kwas mleko
w y jest odprow adzany tętnice

Bys- 4. Wymicrana: macafca N adśł wy n o i  się
c2Efcftiem Ikmfca pessasro w doi fctz tajotga mscta

śdągąją się nieprawidłowo i po
wodują przez to naw et zm iany 
w  układzie kostnym i uszkodze
nia w naczyniach krwionośnych, 
nerwach i drogach lim fatycz- 
nych. Wynikiem tego jest po
w stanie stanu chorobowego.

W  mięśniu, który już się nie
prawidłowo ściąga, gdyż nagro-

dostarczają świeżego glikogenu i 
tym  sam ym  now ą energię do 
wznowienia czynności mięśni.

Jeżeli przez dłuższy czas 
przeciw  zm ęczeniu nic nie 
przedsięwzięto, w tedy mięśnie

W kuchni

Zrazy
po łowicku

Przygotowanie 35 min. Sma
żenie ok. 30 min.

Dla 4  osób
4 plastry wołowiny bez kości 

(powinny być duże), 4  jajka, 250 
g kiełbasy wiejskiej, 4  cebule 
dymki (tylko zielone części), 8 
m łodych marchewek, sól, 
pieprz, majeranek, olej do sma
żenia. .

1. Mięso umyć, osuszyć, po 
czym  dokładnie rozbić z obu 
stron zwilżonym w* wodzie tłu
czkiem. Płaty mięsa oprószyć so
lą, pieprzem  i majerankiem. 
Oczyścić marchewki i lekko je 
obgotować w osolonej wodzie.

2. Usm ażyć cztery omlety 
(każdy z jednego jajka i jednej 
łyżki w ody). Położyć je na pła
tach mięsa, a na wierzchu umie
ścić po kawałku nakłutej w kilku 
miejscach kiełbasy, dymkę i po 
dwie małe marchewki.

3. Mięso ciasno zrolow ać i 
spiąć. Zrazy sm ażyć (na oleju), 
obracając co jakiś czas, aż będą 
miękkie (ok. 30 m in.). Podaw ać 
pokrojone w  grube plastry.

Zrazy 
z kurczaka

Przygotowanie 40 minut
Duszenie 20 min.
Dla 2  osób
2  piersi kurczaka, 1 /2  łyżecz

ki soli, 1 łyżka cukru, 1 łyżka 
wódki (ewentualnie), 1 /2  łyże
czki sosu sojowego lub m aggi, 3 
łyżki oleju, 1 /2  łyżeczki imbiru.

madziło się w nim za dużo kwa
su mlekowego, można usunąć 
zm ęczenie przez odpowiedni 
nacisk palcem .

Japońskie m inisterstw o zdro
wia następująco opisuje "Shia- 
tsu ": jest ono m etodą leczenia, w  
której za pomocą kciuków i dło
ni zostaje w yw arty nacisk na 
określone strefy w celu usunię
cia zaburzeń organizm u, utrzy
mania lub polepszenia stanu 
zdrowia i przyczynienia się do 
wyleczenia pewnych chorób.

Jak prawidłowo należy naciskać?
Nie trzeba uderzać palcam i w  

mięśńie pacjenta, lecz naciskać 
miękkimi czubkami - opuszkami 
palców lub kciuka tak, jakby ca
ły ciężar ciała na nich spoczy
w ał. Stopień nacisku zależny jest 
od objawów dolegliwości i ogól
nego stanu pacjenta. Część kciu
ka, która wchodzi w kontakt z 
ciałem  pacjenta, jest w  przybliże
niu tak duża, jak odcisk kciuka 
zdjęty do ustalenia linii papilar
nych. Nacisk powinien być ła
godny i skierowany pionowo na 
leczone miejsce.

M irosław  Brzeziński 
masażysta

Na nadzienie:
1 /2  szklanki posiekanych 

orzechów włoskich, 1 gotowana 
m archewka, ok. 20 rodzynek.

Piersi rozbić na cienkie pla
stry. Sól, cukier, wódkę i sos sojo
wy w ym ieszać z łyżką gorącej

żać orzechy i pokrojoną m arche
wkę. Pod koniec dodać rodzyn
ki. N ałożyć w arstw ę nadzienia 
na płaty m ięsa, zaw inąć je i 
zw iązać nitką.

M ocno rozgrzać na patelni re
sztę oleju, dodać imbir i sm a-

wody, po czym  mieszaniną po
sm arow ać mięso i odstaw ić na 
15 min. Na patelni rozgrzać po
łow ę oleju i przez 2  min. obsma

żyć zrazy na dużym  ogniu do 
zrum ienienia. Następnie zmniej
szyć ogień, podlać w odą, udusić 
przez 20 min.

“Św ietlisty”
- syn Nostradam usa

Błogosławieństwo, zdrow ie, 
radość, szczęście - to wszystko 
otrzym asz w zamian za jedną 
życzliw ą myśl o człow ieku, któ
rego nazwisko brzmi Thaddeus 
von Wolfshofer. Rąbka tej taje
mnicy, specjalnie dla Czytelni
ków w  Polsce uchylił wielki au
striacki astrolog prof. dr Arnold 
Saint von Oberrhenius.

Geneza całej spraw y sięga stu 
lat w stecz i jest doskonale udo
kum entowana. Rosyjska spiryty- 
stka Helena p. Bławatska (1861- 
91) w raz z Henrym Olcotem za
łożyła w Londynie Towarzystwo 
Teozoficzne, którego tajemna 
doktryna opierała się na w iedzy 
okultystycznej i zbiorze uniwer
salnych zasad, głoszonych przez 
religie W schodu. Pośród zna
mienitych członków tej organi
zacji znajdowała się Annie Be 
sant (1847 - 1933), angielska pi
sarka i teozofka (w ydała m iędzy 
innymi "Fsoteric C hrishanity"), 
późniejsza kontynuatorka dzieła 
Bławatskiej i wieloletnia preze
ska tegoż Towarzystwa Teozofi- 
cznego, a przede wszystkim  - 
w spaniała wizjonerka i medium.

W roku 1896 Armie Besant 
udała się do przyjaciół w  Bazylei 
(u zbiegu granic: francuskiej, 
niemieckiej i szwajcarskiej), 
gdzie wzięła udział w  bodaj naj
bardziej sensacyjnym seansie 
spirytystycznym . Mimo, że była 
osobą w yjątkową, wystąpiła tam  
jako zwykły uczestnik, gdyż rolę 
medium odgryw ał w tedy ktoś 
inny i co najmniej równie uzdo!-

Łam anie języka
Z  języka penitencjarnego: pizepustkow icz 
Z  języka usług intymnych: erotykom asaż
Z  języka mechaników samochodowych: autoholomontażonapzawy 
Z  języka rozm arzonego redaktora działu m uzycznego PR: To był 

piękny, klasyczny kawałek muzyki
Koszmarek słow otwórczy, od którego językoznawcom  włos na 

głowie się jeży: m axiogłądactw o
Dwa tytuły dwie "kunsztow ne" I "w yrafinow ane" konstrukcje 

stylistyczne, autorstw a dziennikarzy prasy stołecznej: O lejow y roz
bój na stacjach benzynowych (o w zroście cen oleju napędow ego); 
plam a m oczu na srebrnej piłce (o wykryciu środków dopingują
cych w m oczu zdobywców srebrnego medalu w piłce nożnej).

niony, chociaż dużo mniej znany 
- 23-letnia Paula Mones (1870- 
1901).

Paula Mones była całkowicie 
sparaliżow ana. Jej fenomen po
legał na tym , że podczas transu - 
za przyczyną w cielającego się w 
nią ducha - odzyskiwała władzę 
w  nogach i rękach. Stawała się 
kobietą niesłychanie spraw ną 
m anualnie. Na okres ten traciła 
jednak słuch i mowę. Tak więc 
komunikaty, które docierały do 
niej "z  tam tej strony", czy może 
raczej - od przebyw ającego w jej 
ciele ducha, musiały być przeka
zyw ane w* innej formie. Paula 
Mones należała do mediów pi
szących i rysujących.

Otóż właśnie duch, który na 
tym  seansie się zjaw ił, ręką Pauli 
w ykonał swoją podobiznę i na
pisał, że nazyw a się Thaddeus 
von Nostre-Dam e (1503-66) zwa
ny Nostradam usem , francuskim  
lekarzem , autorem  słynnych 
"Centuries astrołogiques".

Mój ojciec inkarnmml na Ziemi 
po to, by przestrzec ludzi przed nad
ciągającymi nieszczęściami - brzmi 
fragm ent jednego z pozostawio
nych przezeń komunikatów. - Ja 
przybędę, aby nieszczęściom tym 
zapobiec".

-  Na podstaw ie rzetelnych  
badań ustalono z całkow itą 
pew nością - pow iedział prof. 
von O berrhenius - że w latach  
1558-80 na terenie południow ej 
Lotaryngii, w okolicach dzisiej
szego Thionville, rzeczyw iście 
m ieszkał banita, pustelnik i asce
ta o tym  nazwisku- W  tamtejszej 
katedrze ślubował on życie w 
czystości i dla powszechnego 
dobra. Podobno czynił cuda, 
aczkolwiek ówczesnem u Ko
ściołowi w cale się to nie podoba
ło. Okoliczni chłopi uw ażali go 
za świętego i nadali mu miano 
"Św ietlisty".

Pod koniec seansu w Bazylei 
przed stu laty uczestnicy sporzą
dzili protokół, z którego wynika, 
że sw e pow tórne przyjście Thad
deus von W olfshofer zapow ie
dział na rok bieżący.

tsaw a)
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Dni otwartych drzwi 
Renault
Tradycyjnie już Renault zor

ganizowało Dni Otwartych 
Drzwi. Od wczesnych go

dzin rannych, w piątek 19 stycz
nia płocczanie tłumnie odwie
dzali firmę Stanisława Macho
wskiego - koncesjonera Renault 
w naszym województwie.

Tegoroczna impreza związana 
była ściśle z promocją nowego mo
delu francuskiej wytwórni - mega- 
ne. Auto, będące następcą udanego 
R 19 ma umocnić dobrą opinię o 
niezawodności, trwałości i komfor
cie jazdy samochodów tej marki.

Ogólnopolska akcja promocyjna 
połączona była tym razem z premie
rą firnu pt.: “Pestka”, będącego re
żyserskim debiutem Krystyny Ja n 
dy. Ona to właśnie stała się pier

wszą w Polsce właścicielką renault 
megane i jednocześnie matką chrze
stną tego auta.

Jak co roku, organizatorzy im
prezy przygotowali dla odwiedzają
cych sporo atrakcji i niespodzianek. 
Każdy, kto wypełnił firmową ankie
tę i wrzucił ją  do urny, miał szansę 
stać się posiadaczem nowego rena
ult megane lub wyjechać w maju na 
festiwal filmowy do Cannes. 
Oprócz tych cennych nagród do wy
losowania były też płyty compacto- 
we, plakaty, dwuosobowe miesięcz
ne karnety do kina, zaproszenia na

film “Pestka”, breloczki, koszule je- 
ansowe i wiele innych, drobnych 
upominków. Losowanie tych na
gród (z wyłączeniem samochodu i 
wycieczek do Cannes) odbywało się

już w niedzielę wieczorem u deale
rów w całym kraju. Także w Płocku 
prawie sto osób stało się posiada
czami drobnych upominków. Wszy
scy, którzy zamówili auta w piątek, 
sobotę lub niedzielę mogą także li
czyć na szczęście. Renault Polska 
zapowiedziało bowiem oficjalnie, 
że zwróci jednej, wylosowanej oso
bie, koszty nabycia pojazdu i tym 
samym zrobi wspaniały prezent 
swojemu klientowi. Losowanie 
głównych nagród odbędzie się 30 
stycznia w Warszawie.

Przez trzy dni trwania imprezy 
około tysiąca płocczan odwiedziło 
firmę Renault w Górach koło Pło
cka, by zobaczyć a także przejechać 
się renault megane, laguna czy inny
mi modelami tej firmy. Dzieci brały 
udział w konkursach rysunkowych.

Była także możliwość zwiedze
nia całego zakładu, zapoznania się z 
oprzyrządowaniem i pracą serwisu. 
Wiele osób skorzystało z okazji 
osobistego przetestowania megane 
na podpłockich drogach. My rów
nież nie odmówiliśmy sobie tej 
przyjemności.

Auto z silnikiem o pojemności 
1390 ccm w kolorze Blask Krzemu 
miało przekonać nas, że “Renault to 
pełnia życia”. Megane z kompletem 
pasażerów na pokładzie raźno po
mknęło w stronę Łącka. W czasie 
krótkiej przejażdżki przekonaliśmy 
się, że hamulce tego modelu są na
prawdę znakomite. Aby przyzwy
czaić się do ich działania, trzeba 
przejechać kilka kilometrów i wy
konać kilkanaście hamowań. Rów
nie dobrze pracuje wspomaganie 
układu kierowniczego, montowane

Krystyna Janda i jej renault megane...
fot. Renault Polska

Oblegane były także inne samochody koncernu...
Fot. Jan Waćkowski

seryjnie do wszystkich odmian me
gane. Silnik o pojemności 1.4 litra 
wyposażono w jednopunktowy 
wtrysk paliwa. Samochód z tą 
jednostką napędową ma nie naj
gorsze przyspieszenie i z pewno
ścią nie jest na trasie zawalidro
gą. Jedyne zastrzeżenie można 
mieć do głośności silnika w za
kresie górnych obrotów. Nie jest 
ona jednak znacznie odbiegająca 
od konkurencyjnych modeli in
nych marek.

Wydaje się, że konstruktorzy po
prawili system sterowania pięcio- 
biegową skrzynią biegów. Biegi 
wkłada się teraz z większą precy
zją i dosłownie jednym palcem. 
Siedzenia przednie są wygodne, 
dobrze wyprofilowane. Wszystkie 
przełączniki znajdują się w zasię
gu kierowcy, a system wentylacji i 
ogrzewania działa dość wydajnie. 
Na tylnych siedzeniach dwie oso
by o wzroście ok. 1,8 m także nie 
narzekały na brak miejsca. Tylko 
skrajne odsunięcie przednich fo
teli nieco zmniejszało komfort 
ich podróżowania. Siedzący z ty
łu korzystają z zagłówków.

Ciekawym uzupełnieniem 
przyrządów pokładowych w testo
wanym modelu był termometr 
wskazujący temperaturę panującą 
na zewnątrz. Dodatek szczególnie 
pożyteczny w czasie zimy. Nawet 
szybkie pokonywanie zakrętów i 
nerwowe ruchy kierownicą nie są 
w stanie spowodować nadmier
nych przechyłów nadwozia. Nie
zależne zawieszenie wszystkich 
kół zostało dopracowane przez in
żynierów Renault z równą staran
nością, co nowy kształt nadwozia 
i wnętrze pojazdu. v

Drzwi Otwarte Renault przycią
gają co roku coraz większą liczbę 
klientów. Wydaje się, że filozofia 
Renault, która brzmi: “Technologia 
jest coś warta, o ile służy człowie
kowi” nie jest tylko pustym sloga
nem reklamowym. W tej firmie 
naprawdę dba się o klienta. Trud
no się zatem dziwić, że np. w Gó
rach koło Płocka już w kilka go
dzin po otwarciu imprezy niektó
rzy z odwiedzających zdecydowali 
się na kupno auta. Inni z pewnością 
uczynią to wkrótce.

*

*

Grzać czy jechać?
Tegoroczna zima nie rozpie

szcza kierowców. Śnieg, lód, 
trudne warunki jazdy i bardzo 
niska temperatura, spowodowały 
że wielu posiadaczy czterech kó
łek postanowiło poczekać do 
wiosny i odstawiło swoje auta na 
osiedlowe parkingi. Jednak pozo
stali codziennie muszą borykać się 
z zimowymi problemami, zwią
zanymi z eksploatacją samocho
du. Od kilku lat trwa nieustanny 
spór wśród kierowców w sprawie 
rozgrzewania silnika na postoju. 
Jedni uważają, że jest to koniecz
ne, inni są zupełnie odmiennego 
zdania. Postaramy się dziś wy
jaśnić wątpliwości.

Zimą znacznie trudniej jest 
uruchomić auto ze względu na 
ujemną temperaturę. Jednak sa
mochód, w którym układ zapło-

W grudniu zeszłego roku Mi
nisterstwo Transportu poinfor
mowało o w prow adzeniu, z 
dniem 1 stycznia 1996 roku, no
w ego przepisu dotyczącego za
główków na tylnych siedze
niach samochodu. Form ułow ał 
on nowe zasady dotyczące za
główków w dość jednoznaczny 
sposób.

Otóż każdy pojazd rejestro
wany po raz pierwszy w Polsce, 
począwszy od 1 stycznia 1996 
roku musiał być wyposażony 
obowiązkowo w zagłówki na 
tylnych siedzeniach. Zagłówki

nowy jest w dobrym stanie, a sil
nik nie wykazuje jeszcze pier
wszych objawów śmierci technicz
nej, powinien "odpalić" co najwy
żej po klikakrotnym przekręceniu 
rozrusznikiem. Gdy silnik jest już 
uruchomiony możemy zająć się 
oczyszczaniem zaszronionych 
szyb. Jednocześnie nie zaszkodzi 
włączyć nadmuch powietrza na 
szybę przednią. Po zgarnięciu 
śniegu z auta i starannym oczysz
czeniu szyb można ruszać w dro
gę. Przez kilka pierwszych kilo
metrów nie należy zbytnio nad- 
wyrężać silnika. Trzeba 
stopniowo zmniejszać "ssanie" 
aż do jego całkowitego wyłącze-

miały być umocowane w sposób 
trwały, tzn. nie mogły być np. 
nasadzane. Minęło zaledwie kil
ka dni stycznia, a już okazało się, 
że Ministerstwo zmieniło nieco 
zdanie w tej sprawie. Otóż teraz 
tylko ' samochody wyproduko
wane w 1996 roku muszą być 
wyposażone fabrycznie w to po
żyteczne udogodnienie. Zmiana 
niefortunnego przepisu umożli
wi zatem rejestrację wszystkich 
pojazdów, sprowadzonych z za
granicy, nie wyposażonych fa
brycznie w zagłówki na tylnych 
siedzeniach.

nia (nie dotyczy to aut ze ssa
niem automatycznym).

Przesadne rozgrzewanie jed
nostki napędowej na postoju nie 
ma sensu. Po pierwsze: silnik 
szybciej osiągnie właściwą tem
peraturę pracy pod obciążeniem,

Po ponad dwóch latach, od 
światowej premiery nowego op
la corsy, na rynku pojawiają się 
coraz to inne wersje tego "nie
mieckiego malucha". Po odmia
nie city przyszła moda na wersję 
eco, zgodnie z ogólnymi tenden
cjami ekologicznymi.

Corsa eco jest oczywiście 
przyjazna dla środowiska i eko
nomiczna. Silniki o pojemności 
1.2 i 1.4 spełniają ostre, europej
skie normy czystości spalin, co 
nie znaczy, że'zm ieniły się ich 
osiągi. Obie jednostki napędowe 
są dość żwawe. Corsa eco z silni
kiem o pojemności 1389 ccm 
przyspiesza od 0 do 100 km /h  w 
15 sek. Zużycie paliwa kształtuje 
się od 5,4 1 na 100 km przy stałej 
prędkości 90 km /h , do 8,9 litra 
w czasie jazdy miejskiej. Za mia
stem mały opel jadąc z prędko
ścią 120 km /h  zużywa ok. 7 li
trów benzyny.

Seryjnie samochód wyposa
żony jest we wzmocnienia bocz
ne, przednie pasy z napinaczami 
i regulowanym górnym pun-

a więc w czasie jazdy. Po drugie: 
używane obecnie oleje silnikowe i 
przekładniowe charakteryzują się 
znacznie lepszymi parametrami 
niż te stosowane kilkanaście lat te
mu. Nie potrzebują zatem aż tak 
dużo czasu, by rozpocząć prawid
łowe smarowanie mechanizmów 
auta. Wreszcie, badania naukowe 
udowodniły, że zbyt długie roz
grzewanie silnika na postoju, wią-

ktem mocowania. Z ciekawostek 
warto wymienić także wielofun
kcyjny wyświetlacz pokładowy i 
filtr przeciwpyłkowy. Seryjny 
jest także immobiliser i kluczyk 
z wbudowanym mikroproceso
rem, zapobiegający kradzieży

że się z pewnymi zjawiskami, 
mającymi ujemny wpływ na je
go trwałość. Poza tym, czy warto 
wypuszczać przez kilka minut 
spaliny pod oknem swoich są
siadów? Wypada pomyśleć o eko
logii. Tak więc odpowiedź na pyta
nie grzać czy jechać brzmi: odśnie
żyć i jechać. Śilnik nagrzeje się po 
drodze, a my przy okazji zaosz
czędzimy trochę benzyny^

auta. Jak nas poinformowano, 
corsa eco cieszy się dużym zain
teresowaniem klientów i jest 
chętnie kupowanym autem.

Kolumnę opracował 
Michał Jackiewicz

Ministerstwo 
i zagłówki

Prezentacje

OPEL CORSA ECO

Opel corsa eco występuje w wersji trzy i pięciodrzwioioej.
fo t Jan Waćkowski
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Ferie w mieście
Teatr D ram atyczny im. Jerze

go Szaniawskiego, ul. Nowy Ry
nek 11, tel. 62-73-77

"Królowa Śniegu" wg. H.Ch. 
Andersena. Przedstawienia od 
wtorku do piątku w godz. 9.00 i 
11.30, w sobotę i w niedzielę o 
godz. 16.00. Cena biletu 4 zł.

Kino "Przedw iośnie", ul. 
Tumska 5a, tel. 62-25-65

Od 26 stycznia do 12 lutego - 
projekcja filmu dla dzieci - "Ace 
Ventura", godz. 11.00, 13.00 (du
ża sala), 17.15,19.00 (Sfinks).

Od 26 stycznia do 12 lutego - 
projekcja filmu dla dzieci "Św in
ka z klasą - Babę", codziennie w 
godz. 13.00,15.00,17.15

Od 26 stycznia dla młodzieży 
"Młodzi gniewni". Uroczysta pre
miera 26 stycznia o godz. 19.00. 
Projekcje codziennie w godz.: 
15.00,19.00 i 21.00 (duża sala) 

M iejski Ogród Zoologiczny, 
ul. Warszawska 30, tel. 64-63-30 

W okresie zimowym czynny 
w godz. 9.00 - 15.00. Zwiedzanie 
ogrodu z pracownikiem Działu 
Dydaktycznego połączone z pre
lekcją, pokazem łagodniejszych, 
oswojonych zwierząt, pokazem 
filmów, dyskusją. '

W ojewódzka Biblioteka 
Publiczna, ul. Kościuszki 6, tel. 
62-30-58. D ział Zbiorów  Spe
cjalnych, ul. Kościuszki 3, co
dziennie (oprócz sobót), w godz.
10.00 - 15.00. Oddział dla dzieci, 
ul. Sienkiewicza 2, codziennie 
(oprócz czwartków) w godz. 
11.00-14.00.

W ypożyczalnia dla dzieci -
ul. Kościuszki 6, czynna co
dziennie w godz. 10.00 -18.00, w 
soboty w godz. 10.00 -14.00.

Bale: 27 stycznia godz. 10.00 
Wypożyczalnia dla dzieci, 6 lute
go godz. 11.00 Filia nr 1, 9 lutego 
godz. 13.00 Oddział dla dzieci.

Fortunowe koło na wesoło: Filia 
nr 3:1 lutego godz. 10.00 -12.00.

Konkursy literackie, quizy i 
zgaduj -zgadule:

Filia nr 4; 1 i 8 lutego godz.
11.00 "Bohaterowie naszych le
ktur" (dla najmłodszych czytel
ników). Oddział dla dzieci - 6 lu
tego, godz. 12.30 "M oja najcieka
wsza książka", 7 lutego, godz.
12.00 "Czy znasz te książki?", 9 
lutego, godz. 12.00 Przepyty- 
wanka dla wielbicieli twórczości 
J. Tuwima. Filia nr 7 - piątki 
godz. 10.00 "Czy znasz bohate
rów literatury dziecięcej?".

Konkursy plastyczne: Wypo
życzalnia dla dzieci - 31 stycznia, 
godz. 13.00 "Moja biblioteka", 
Oddział dla dzieci - 31 stycznia 
godz. 12.00 "Co dostałam od 
Świętego Mikołaja", godz. 12.30 
"Spustoszenie, jakie czyni alkohol 
w organizmie człowieka", 2 lute
go, godz. 12.00 "Książki piękne i 
znajome", 5 lutego, godz. 12.30 
"Biblioteczna zabawa w detekty
wa", 6 lutego, godz. 12.00 "Boha
ter mojej ulubionej książki", 7 lu
tego, godz. 12.00 "Moje marze
nie". Filia nr 7 - piątki, godz. 10.00
- konkurs na origami.

Projekcje film ów  przygodo
wych i rozryw kow ych: Dział 
Zbiorów Specjalnych - codzien
nie, godz. 13.00. Oddział dla 
dzieci - codziennie, godz. 13.00. 
Filia nr 4 - codziennie (oprócz 
sobót), godz. 16.00 - 18.00 Filia 
nr 9 (Imielnica) - poniedziałki, 
środy, piątki, godz. 11.00 - 14.00. 

W ycieczki - Oddział dla dzieci
- 2 lutego, godz. 13.00 - Państwo
wa Galeria Sztuki, 6 lutego, godz.
13.30 - Wizyta u Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Wypo
życzalnia dla dzieci - 7 lutego, 
godz. 11.00 - Wizyta w Teatrze 
Dramatycznym, 9 lutego, godz.
13.00 - Spacer nad Wisłą 

Zajęcia plastyczne - Wypoży
czalnia dla dzieci - 7 lutego, 
godz. 10.00 - 11.00 projektowa
nie pacynek, 9 lutego, godz. 9.00 
-10 .00  robienie kukiełek, Filia nr 
7 - środy,- godz. 10.00 - 16.00 - 
sztuka układania origami, wyci
nanki, Filia nr 9 (Imielnica):

wtorki, czwartki, godz. 11.00 -
14.00 nauka makramy.

Związek Harcerstwa Pol
skiego Komenda Hufca, ul. 
Tumska 5, tel. 62-33-96

Od 28 stycznia - 10 lutego 
"Nieobozowa akcja Zima '96" w 
Szkołach Podstawowych nr 4, 
18, 21. Zapisy dzieci w siedzibie 
Komendy Hufca. Opłata zimo
wiska 85 zł. Zapewnione drugie 
śniadanie i obiad. W programie

m.in.: zajęcia kulturalno-oświa
towe i turystyczne, dyskoteki, 
zabaw y na świeżym pow ie
trzu, zawody sportow e... Za
pewniona opieka medyczna. 9 
lutego Komenda Hufca organi
zuje dla wszystkich chętnych 
Bal Przebierańców na terenie 
szkoły nr 21.

Miejski Zespół Obiektów  
Sportowych - Sala Sportowa,
Plac Dąbrowskiego 4, tel. 62-67- 
20: 29 stycznia - 10 lutego - zaję
cia od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00- 17.00, w sobotę, w 
godz. 8.00 - 13.00. W programie 
turniej "mini koszykówki", teni
sa stołowego oraz bal karnawa
łowy dla dzieci do lat 10.

Pływalnia Miejska, ul. Koby
lińskiego 28, tel. 62-51-86. Wejście 
dzieci ze szkół podstawowych 
grupami wiekowymi: w godzi
nach od 10.00 - 14.45, odpłatność 
50 gr. za 45 minut pływania.

W godzinach 17.00 - 20.30 
wejścia dla wszystkich chętnych. 
Opłata 2 zł za bilet normalny i 1 
zł bilet ulgowy.

Miejskie Centrum Sportu, 
ul. Kochanowskiego 1, tel. 62-82- 
41. Codziennie w godz. 10.00 -
21.00 (ostatnie wejście o godz. 
19.00) będzie czynne lodowisko, 
a przy nim wypożyczalnia ły
żew. Odpłatność: 50 gr za 1 go
dzinę wypożyczenia 1 pary ły
żew. (Lodowisko będzie czynne 
w zależności od warunków 
atm osferycznych). W godz.
8.00 - 22.00 czynna będzie si
łownia oraz sauna na dotych
czasow ych warunkach: 2 zł za 
1 godz. ćwiczeń.

Dom Kultury, ul. Tumska 9, 
tel. 62-95-12 lub 62-87-02 oraz 
Wojewódzki Dom Kultury, ul. 
Obejście 9. Warsztaty recytator- 
sko-teatralne i plastyczne od 29 
stycznia do 9 lutego.

Dom Technika Petrochemii 
Płock SA, ul. Kazimierza Wiel
kiego 4L  Mini-dyskoteka, spot
kania z książką - wycieczki do 
Biblioteki im. Zielińskich, zaba
wy zimowe na śniegu, konkurs 
literacki "Czy znasz baśnie i ich 
autorów" (5 lutego, godz. 16.00), 
wycieczka do muzeum, zwie
dzanie wystawy pt. "Grenlandia 
dzisiaj" (7 lutego, godz. 12.00),

zabawa w teatr bajkowy oraz 11 
lutego, godz. 16.00 - Karnawało
wy Bal Przebierańców - konkurs 
na najzabawniejszy strój.

Polskie Towarzystwo Tury
styczno-Krajoznawcze, ul. Tum
ska 4, tel. 62-01-40

Codziennie od 29 stycznia - 9 
lutego, w godz. 10.00 -16.00 pro
jekcja filmów z turystyki kwalifi
kowanej i filmów o treści tury
stycznej. 2 lutego "Wyprawa do

Łącka", w programie zwiedza
nie Stada Ogierów, spacer po le- 
sie, kulig i ognisko. Cena wyjaz
du 11 zł. Zgłoszenia do 31 stycz
nia. 3 lutego "Zimowy spacer 
zielonym szlakiem" zakończony 
ogniskiem i pieczeniem kiełba
sek przy pomniku św. Huberta. 
Wyjazd o godz. 9.20 autobusem 
linii nr 3 z przystanku obok ho
telu "Petropol". Powrót około 
godz. 14.00. Zgłoszenia do 1 lu

Przyznam, że czuję się lekko 
zawiedziona. Na nasz fil
mowy plebiscyt nie przy

szło zbyt wiele propozycji. Ale - 
"dum spiro, spero" czyli wbrew 
nadziei, mam nadzieję - jak ma
wiali starożytni. Nasza rubryka 
jest stosunkowo młoda, jej kore
spondenci - jak przypuszczam - 
też. Wszystko przed nami, także 
nowe konkursy.

W plebiscycie "Naj '95" w 
płockim kinie "Przedwiośnie" 
najbardziej zdecydowanie wy
grała Sandra Bullock (na zdję
ciu). Myślę, że jej zwolennicy wi
dzieli zarówno "System " jak i 
"Ja cię kocham, a ty śpisz" z 
ubiegłego roku, ale największą 
popularność wciąż przynosi jej 
rewelacyjny "Speed. Niebezpie
czna szybkość" Jana de Bonta.

- Reżyser mówił mi tylko - 
skręcaj w prawo albo w lewo - a 
resztę musiałam sobie sama wymy- 
ślać - tak wspominała pracę nad 
rolą pozbawionej prawa jazdy 
studentki, która w tak niezw y
kłych okolicznościach przejm u
je prowadzenie miejskiego au
tobusu.

Wybraliście też, choć mniej 
zdecydowanie, film i reżysera 
roku. Został nim Quentin Taran- 
tino i jego "Pulp Fiction". Mam
wrażenie, że tu zadecydowali 
koneserzy. Filmowa mieszanka 
Tarantino jest obrazem tyleż wy
bitnym, co kontrowersyjnym. 
Nie mniej jednak ma swoje wa-

tego. 6 lutego, wycieczka do Pu
szczy Kampinoskiej. W progra
mie zwiedzanie Muzeum Pusz
czy, kulig, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Cena wycieczki 24 zł. 
Zgłoszenia do 2 lutego.

Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul. Tumska 9, tel. 62-28-30 (czynny 
od poniedziałku do piątku, w 
godz. od 9.00 -15.00). 29 stycznia - 
Powitanie uczestników, zapozna
nie z programem ferii, "Witajcie i

przez chwilę posłuchajcie 
opowieść o Królu Maciusiu J.

30 stycznia - integracyjne za
bawy taneczne różnych naro
dów do melodii irlandzkich i 
francuskich, quizy, konkursy.

31 stycznia - Konkurs plasty
czny "M róz - artysta malarz", 
"Echa Hecy '96" - projekcie dzie
cięcych spektakli teatralnych. 1 
lutego "Drama dla najmłod
szych" - zajęcia z dramy plasty

lory - subtelną autoironię i nie
oczekiwanie wielkie aktorstwo 
Bruce'a W illisa i Johna Tra- 
volty.

Największe problem y mieli 
Państwo z wyborem aktora. 
Rozbicie było straszliw e i nikt 
nie zwyciężył. Pojaw iały się na
zwiska w szystkich młodych 
gwiazd. Tom Hanks, Keanu  
Reeves, Brad Pitt, ale także 
Jim  Carrey i Jean Claude van 
Damme. Przyznam , że po ci
chu liczyłam  na zwycięstwo 
zjaw iska, jakim  w ostatnich la
tach stał się Hanks, ale to Pań
stwo decydujecie.

cznej dla dzieci. 2 lutego - zwie
dzanie płockich muzeów, turniej 
intelektualny "Lubię wiedzieć". 
5 lutego - wycieczka do Grabiny, 
tworzenie improwizowanego 
spektaklu teatralnego. 6 lutego - 
integracyjne zabawy taneczne 
różnych narodów do melodii 
amerykańskich i greckich, wizy
ta w akwarium Ogrodu Zoolo
gicznego. 7 lutego - "Kolorowy 
świat podwodny" - konkurs pla
styczny, zabawy w Ogrodzie Jor
danowskim. 8 lutego - aerobic, 
ciekawostki geograficzne, kon
kurs. 9 lutego - bal karnawało
wy, konkurs na najciekawszą 
maskę, fryzurę, strój, "Minifesti- 
wal zimowej piosenki".

Spółdzielczy Dom Kultury, 
ul. Krzywoustego 3, tel. 63-35-60, 
zaprasza codziennie od godz. 
10.00. W programie: rozgrywki te
nisa stołowego, gry stolikowe, za
bawy na lodowisku, dyskoteki, 
"kącik kulinarny", konkurs pio
senki dziecięcej, konkurs recyta
torski, olimpiada sportowa, kon
kurs tańca towarzyskiego.

Płocka Orkiestra Kameralna, 
ul. Kolegialna 23, tel. 62-96-17

Cztery koncerty kwintetu 
Płockiej Orkiestry Kameralnej 
dla dzieci.

30 stycznia, godz. 10.00; To
warzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. 
Kościuszki 22. 30 stycznia, godz. 
11.05; Miejski Zespół Obiektów 
Sportowych - Plac Dąbrowskie
go 4. 30 stycznia, godz. 12.15; 
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. 
Tumska 9.31 stycznia, godz. 
10.00; Spółdzielczy Dom Kultu
ry, ul. Krzywoustego 3.

W programie utwory: zespołu 
The Beatles, G. Auric'a i J. Lame'a, 
W. Szpilmana, S. Joplina, F. Schu
berta, R. Schumana, J. Brahmsa.

Zakładowy Klub Sportowy 
"Stoczniowiec", ul. Kolejowa 3, 
Płock-Radziwie - 3 i 4 lutego o 
godz. 10.00 - kulig. W ramach 
imprezy ognisko, kiełbaska z 
bułką, gorąca herbata. Trasa' ku- 
ligu będzie wynosiła około 1 km. 
Impreza bezpłatna. Ilość uczest
ników ograniczona (135 osób).

/opr. kag./

Na pana Adama Gocałę z
Płocka, który miał najwięcej 
"trafień" (film, reżyser i aktorka) 
oczekuje w redakcji koszulką od

państwa Cebulskich, a na wszy
stkich uczestników plebiscytu - 
wejściówki na najbliższą pre
mierę w Kinie "Przedwiośnie"!

Przypominam, że w repertu
arze kina wciąż "M łodzi gniew
ni" z Michelle Pfeiffer - dla nie
przystosowanych myślicieli, 
"Ace Ventura: Zew natury" - dla 
wielbicieli zwariowanego hu
moru i "Babę - świnka z klasą" - 
dla całej rodziny.

Milena Gurda

Ale kino!

Bez faworyta
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' RELAX-SAT
BIURO: 09-402 Płock, ul.Dworcowa 2, tel. (024) 64-33-63, tel/fax (024) 64-33-62 

STUDIO: 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 24, tel. (024) 63-00-88

Telewizja Relax-Sat jest 
jedną z dwóch stacji kablo
wych działających na tere
nie Płocka. Początki sięgają 
1992 r., kiedy to już we 
wrześniu wyemitowano 
pierwsze programy. Mogli je 
wówczas oglądać mieszkań
cy Osiedla Dworcowa, ulic 
Reja i Mickiewicza. Wiosną 
'93 r. wyemitowano po raz 
pierwszy program lokalny. 
Mimo, iż realizowany w 
Płocku, ze względów techni
cznych montowany był w 
Warszawie. Powoli zaczęto 
uruchamiać własne studio i 
we wrześniu tego roku wy
emitowano pierwszy pro
gram lokalny zmontowany 
w Płocku, na własnym już 
sprzęcie.

Duże zainteresow anie mie
szkańców miasta możliwością 
odbioru tak program u lokalne
go, jak i przekazów  satelitar
nych spraw ia, że zapotrzebo
wanie na zainstalow anie "kab
lów ki" jest coraz większe. Po 
uzyskaniu form alno-praw nych 
zezwoleń, kolejnym  etapem 
"kablow ania" miasta jest rejon 
tzw. ulic słodkich.

Równolegle z Relax-Satem na 
płocki rynek telewizyjny wcho
dzi Szel-Sat. Dopóki rejony dzia

łania obu firm są różne, ich fun
kcjonowanie nie rodzi żadnych 
problemów. Konflikty zaczęły 
się od momentu, kiedy obie sieci 
zaczęły się nakładać na siebie. W 
rejonach objętych działalnością 
Relax-Sat pojawiali się pracow
nicy konkurencji namawiający w 
sposób natrętny, a czasami nie
grzeczny do przełączenia abo
nenta w sieć Szel-Sat. Świadczą 
o tym liczne telefony, jakie kiero
wano do kierownictwa Relax- 
Sat, naszej redakcji i poszczegól
nych administracji osiedli. Pisa
liśmy o tym zresztą również na 
naszych łamach.

Odpowiadając na liczne skar
gi abonentów oraz mając na 
uwadze szeroko pojęty interes 
klienta i dobre imię firmy, kie
rownictwo Relax-Sat złożyło w 
prokuraturze zawiadomienie ó 
rozpowszechnianiu przez Szel- 
Sat nieprawdziwych danych, 
oraz niezgodnym z prawem 
przełączaniu sieci. Wielu przełą
czonych klientów chce ponow
nie wrócić do starego, dobrego 
Rełaxu. Część z nich już to uczy
niła. Nikt nie neguje konkuren
cji, bo jest konieczna, a niekiedy 
wskazana. Niejednokrotnie sta
nowi element mobilizujący do 
jeszcze lepszej, wydajniejszej 
pracy. Można i trzeba ją  tolero
wać, o ile jest zdrowa i konstru
ktywna, a nie ordynarna, prze-

R ELA X1
- nadawany codziennie, 
przeważnie od 17.00 do 
2.00, zachowa swą dotych
czasową formułę. Na ante
nie pozostaną Telewizyjny 
Kurier Płocki, Video Fan 
Club, Otwarte Studio, Blok 
Teatralno-Rozrywkowy, 
Sportowy Poniedziałek, Di
sco Magie Club Mix, a także 
nadawany od grudnia pół
godzinny program przy
gotowywany przez Urząd 
Miasta Płocka - Panorama 
Płocka. Strategia rozwoju 
"Relaxu 1" zakłada nadawa
nie nowych programów lo
kalnych: młodzieżowego,
magazynu motoryzacyjne
go oraz budowlanego i in
nych.

kraczająca w swych działaniach 
nie tylko prawo, ale również 
granice dobrego obyczaju. Wiele 
się mówiło o połączeniu obu 
konkurujących ze sobą stacji. 
Zorganizowano nawet konferen
cję prasową, gdzie poinformo
wano, że toczą się w tej sprawie 
rozmowy. Trwały one przez 
ponad trzy miesiące. Uzgodnio
no wówczas, że do ich zakończe
nia nie będą podejmowane żad
ne działania mające na celu dys
kredytację którejkolwiek ze 
stron. Relax-Sat trwał w przyrze
czeniu, czego nie można powie
dzieć o jego konkurencji. To

RELAX 2
- nowy polskojęzyczny pro
gram Płockiej Telewizji 
Kablowej ''Relax-SAT" sta
nowią w 60 procentach au
dycje dziecięce. Składają się 
na nie zarówno ekranizacje 
słynnych baśni, fabularne 
filmy dziecięce, jak i kre
skówki polskie i zagranicz
ne Warner Bros.

Oferta d l a . dorosłych 
obejmuje nadawanie co
dziennie dwóch filmów 
pełnometrażowych - pier
wszego o 20.00, drugiego o 
22.00. Wśród wielu propo
zycji w najbliższym czasie 
pojawią się na ekranie "Re- 
lax-u 2" słynne klasyki świa
towego kina w super obsa
dzie z takimi aktorami jak 
Gregory Peck i Brigitte Bar
do t, Donald Sutherland, Je
an Paul Belmondo i Roger 
Moore. Program nadawany' 
jest w godz. 11 - 24.

właśnie w tym czasie pojawiły 
się pogłoski o rychłym upadku 
Relaxu, poparte swoistymi wy
muszeniami,, mającymi na celu 
przyłączenie abonentów do 
swojej sieci.

Upłynęło już wiele czasu, a 
Relax zam iast zbankrutować, 
jak prognozowali koledzy z 
konkurencji nie dość, że trwa, 
rozwija swoją działalność i co-

RELAX 3
- jest typowym "misz-ma- 
szem" telewizyjnym. Ą więc 
można na nim obejrzeć za
równo seriale, kreskówki, 
reportaże, jak i pełno metra
żowe filmy fabularne. Ideal
nie uzupełnia on pozostałe 
dwa programy. Godziny na
dawania programu to 16.35
- 24.00.

raz bardziej um acnia sięna płoc
kim rynku. To do Relaxu Urząd 
M iasta zw rócił się z prośbą o cy
kliczne em itow anie realizow a
nych przez "m iasto" progra
mów i każda ze stron jest zda
nia, że w spółpraca ta będzie się 
pogłębiać.

Płocka Telewizja Kablowa Re- 
lax-SAT, to nie tylko emisja pro
gramu telewizyjnego. Jest ona 
organizatorem lub współorga
nizatorem szeregu imprez, w 
tym wielu charytatywnych. Już 
niebawem taka impreza zorgani
zowana zostanie dla naszych 
milusińskich.

Wychodząc naprzeciw zapo
trzebowaniu uruchomiono dwa 
dodatkowe programy w wersji 
polskojęzycznej. To kilka godzin 
dziennie filmów, zarówno dla 
dzieci, jak i widzów starszych. 
Już wiosną tego roku oglądać 
będziemy 40 programów. Do 
wyboru, do koloru.

SA-49

r E3

IBM
Hewlett-Packard

Super atrakcyjne ceny na markowe komputeryN 
IBM i 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

Zakład w Płocku, ul. Jachowicza 18 tel./iax (024)-64-75-09
- autoryzowany dealer Hewlett-Packard i IBM

SA-45

Sąd Wojewódzki w Płocku
wyrokiem z dnia 16 czerwca 1995r. uznał Ireneusza Różyńskiego ur. 29 września 1962 r. i 
Pawła Waldemara Seweryna ur. 6 czerwca 1976r. winnymi tego, że w dniu 22 kwietnia 
1994r. w sklepie w miejscowości Troska, gm. Sierpc, działając wspólnie i w porozumieniu, 
grożąc natychmiastowym użyciem gwałtu przez przystawienie noża kuchennego do szyi, 
zakneblowaniu ust sznurem i taśmą klejącą, a nadto skrępowaniu sznurem nóg i rąk oraz 
przywiązaniu do regału, doprowadzili sprzedawczynię Z. Sz. do stanu bezbronności, a 
następnie zabrali w celu przywłaszczenia na jej szkodę pieniądze w kwocie 1.000.000 zł, 
srebrnego pierścionka i srebrnej obrączki oraz różne artykuły spożywcze i przemysłowe 
łącznej wartości około 3.000.000 zł na szkodę właścicielki tegoż sklepu R.J. ; przy czym 
Ireneusz Różyński czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia kary pięciu 
lat pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne; tj. o czyn z art. 210 § 2 kk w 
stosunku do Pawła Waldemara Seweryna, zaś w stosunku do Ireneusza Różyńskiego z art. 
210 § 2 kk w zw. z art. 60 § 1 kk.

Za tak przypisane przestępstwo oskarżonego Ireneusza Różyńskiego skazano na karę 6 lat 
pozbawienia wolności, 200 zł grzywny, zaś oskarżonego Pawła Waldemara Seweryna na 
karę 7 lat pozbawienia wolności, 200 zł grzywny. Wymierzono też kary dodatkowe 6 lat 
pozbawienia praw publicznych i zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie jego treści w “Tygodniku Płockim”.
Wyrok jest prawomocny.

_______ SA-67

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
09-200 Sierpc, ul. Żeromskiego 2a

tel. 75-26-77, 75-37-02, 75-22-68

ogłasza przetarg na:

-  ciągnik siodłowy, marka Jelcz 317 D, 
rok prod. 1979

- naczepa (cysterna do mleka) 18 tyś. 1., 
marka NRD HLS 20078, rok prod. 1979

Cena wywoławcza zestawu: ciągnik + naczepa - 30 tys. zł 
(bez podatku VAT)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w 14 dni 
po ukazaniu się ogłoszenia (licząc jako pierwszy dzień 
następny po tym w którym ukazało się ogłoszenie).

Przetarg m oże być uniew ażniony bez podania

P rZ y C Z y n *
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ZALUZJE poziome i piono
we. Najtaniej, ul. Morykonie- 
go 5 /56 , tel. 638-423.

011361

LOMBARD “CENTUŚ”
- 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

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

ZESPÓŁ muzyczny "M el- 
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

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

MAGISTER matematyki - eg
zaminy ósmoklasistów. Płock, 
tel. 628-321.

011649

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

011651

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

KOREPETYCJE - angielski. 
Tel. 636-318.

011656

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

011660/1

MALOWANIE, tapetowanie, 
kasetony, glazura. Tel. 62-45-97.

011669

USŁUGI stolarskie. Tel. 
634-565.

011670

STOLARSTWO - 
remonty. Solidnie. VAT. 

Tel. 64-59-52.
011673

NAPRAWA
lodówek, zamrażarek, 

pralek automatycznych. 
Bieńkowski, tel. 636-758.

011658

ABSOLUTNIE 
bezkonkurencyjna 

całodobowa Agencja 
Towarzyska “Wiola”. 

63-67-50. Nowe twarze.
011679

DOMOWE
naprawy telewizorów. 

Piórkowski, tel. 62-38-29.
011680

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

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

011700

POSIADAM do wynajęcia 
pomieszczenia magazyno
we (garaże) ok. 80 m kw. 
Tel. 63-30-39. 011710

KURSY
komputerowe:
- podstawowy

- drugiego stopnia
- księgowość 

komputerowa.
Firma “MAGISTER”, 

Płock, 63-57-87.
011715

PROWADZENIE ksiąg podat
kowych. Biuro rachunkowe - 
Majewski, Ogonowski, Płock, 
Tumska 6,62-31-90,63-57-87.

011715a

KURSY samochodowe - wszy
stkie kategorie. Liceum Ekono
miczne. Rozpoczęcie: 30.01.96r. 
godz. 16,00. Tel. 62-50-99.

011720

ZATRUDNIĘ 
kierowców 

w transporcie 
międzynarodowym. 

Oferty nr 011723 wraz z 
życiorysem, kopiami 

świadectw pracy proszę 
składać w redakcji 

“Tygodnika Płockiego”, 
Stary Rynek 27.

011723

NOWO OTWARTY sklep 
z glazurą i terakotą 

włoską, ceny importera. 
Płock, Królewiecka 3 

(od tyłu).
011727

PRZEGLĄD dojarki "ALFA 
- LAVAL" Fł-305. Kontrola: * 
pcmpy próżniowej * pulsa- 
torów * podciśnienia * mycie 
rurociągu podciśnienia. 
Płock, tel. 64-56-71 - Głowa
cki Jacek.

011728

WIDEOFILMOWANIE - te
lewizyjna jakość. Roszko, tel. 
62-28-34. 011730

USŁUGI komputerowe,
skład, reklamy video, tłuma
czenia. Roszko, tel. 62-28-34.

011730a

DUŻA firma 
(ok. 100 osób) 

zatrudni szefa stolarni 
oraz kierowników zmian.

Wiadomość: 
Warszawa, tel. 678-85-96, 

Łowicz, tel. 37-25-05, 
Sanniki, tel. 390.

011731

POSZUKUJĘ opiekunki do 
5-letniego chłopca. Dzwonić 
w sobotę po 15,00: 637-253.

011733

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

011736

GLAZURNICTWO - Płock, 
Rutskich 3 m 64.

011740

WYNAJMĘ pod działalność 
gospodarczą biuro 50 m kw., 
magazyn 120 m kw., wykoń
czone, podjazd, atrakcyjna 
lokalizacja. Tel. 62-63-63.

011741

BUDOWA i remont piecy ka
flowych. Przybysz Mirosław, 
Płock, Kazimierza Wielkiego 26, 
tel. 64-75-32.

011747

LOKALE do wynajęcia w 
centrum Kutna. Tel. 533-554.

K-11/96

REGENERACJA kaset bar
wiących do drukarek, kas fi
skalnych itp. Tel. po 16,00: 
636-412.

011749

K U P I Ł O
S P R Z E D A Ż

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

011512

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

AUTO KOMIS "Pod Topola
m i" - 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 budow
lane w Boryszewie Starym 
k/Płocka. Wiadomość: Płock, 
tel. 64-00-46 po 17-tej.

011675

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

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
Forda Taurusa r. 1988. Gosty
nin, 25-86 wieczorem.

011687

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

K-4/96

TANIO SPRZEDAM dział
kę budowlaną z rozpoczętą 
budową w Gozdowie. Tel. 
63-70-43. 011709

M-3 parter, telefon w Gosty
ninie SPRZEDAM. Gąbin, tel. 
771-583.

011712

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

011719

KUPIĘ budynek o pow. po
wyżej 400 m kw. wraz z 
działką na warsztat produ
kcyjny. Oferty: 09-407 Płock, 
skrytka pocztowa 13.

011727/1

“ENERGOMEX” oferuje:
* stacje

transformatorowe 
* sieci 15 kV 

* transformatory. 
Płock, tel. 64-31-47.

011729

TANIO SPRZEDAM lub wy
dzierżawię gospodarstwo 
rolne 21 ha z budynkami, 
dom nowy w stylu zakopiań
skim. Strusiński Józef, Zdziar 
Mały, gm. Staroźreby. Tel. (0-33) 
184-15-60.

011728/1

SPRZEDAM lub wydzierża
wię pawilon handlowy o
pow. 50 m kw. Wiadomość 
do 20,00: tel. 62-41-46, po 
20,00: 62-44-16.

011729/1

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne 12 ha. Marianna Purzy
cka, wieś Bonisław, 09-212 
Lelice. 011731/1

KOMIS 
RTV, AGD
KOMPUTERY

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

SA-149

SPRZEDAM działkę budow
laną o pow. 0,20 ha. Sierpc, 
ul. Targowa, tel. 75-46-84.

S-9/96

SPRZEDAM kurnik, zabu
dowania wraz z ziemią 9 ha
w Strzechowie. Sierpc, tel. 
75-36-98.

S-10/96

SPRZEDAM Fiata TIPO
1992/93, zakup kontyngent '93. 
Sierpc, tel. 75-46-84.

S-11/96

SPRZEDAM przyczepy o ła
downości 6 ton wywrotki, 
stan bardzo dobry. Marku- 
szewski Wojciech, Sikor z 17.

011732

SNOPOWIĄZAŁKĘ, stert- 
nik, młocarnię 7-ka, wózek 
ciągnikowy SPRZEDAM. Tel. 
85-29-48.

011734

SPRZEDAM wiatę, suszar
nię, maszyny i urządzenia
stolarskie. Oferty: 09-407
Płock 9, skrytka pocztowa 13.

011735

GARAŻE, pawilony handlo
we, sklepiki wykonuję. 
Włocławek, tel. (0-54) 31-14-31 
lub 35-38-17.

011737
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SPRZEDAM 5,20 ha lasu sos
nowego w miejsc. Brudzeń. 
Wiadomość: Dąbkowski Je
rzy, Juryszewo, gm. Radza
nowo.

011738

SPRZEDAM sukę i sześcio
tygodniowe szczenięta terie
ra niemieckiego - myśli
wskiego. Płock, tel. 635-035.

0111739

KUPIĘ lokal użytkowy na
działalność handlowo-usłu
gową. Tel. 62-82-72 lub wie
czorem 64-64-44.

SA-65

SPRZEDAM gospodarstwo
rolne o powierzchni 10,44 
wraz z budynkami. Sieciński 
Andrzej, Łukoszyno - Biki, 
gm. Mochowo.

011742

KUPIĘ C-330 lub C-360 do
remontu. Płock, tel. 64-12-82.

. 011743

PRODUCENT - VAT: schody 
samonośne, stopnie na scho
dy - na zamówienie, różne 
wzory - DESKA PODŁO
GOWA. Ceny konkurencyj
ne. Raciąż, tel. (0-23) 791-452.

011745

SPRZEDAM duże gospodar
stwo rolne 30 ha wraz z dużą 
zabudową. R.T. Dolińscy, 09- 
154 Skarżyn k/Płońska, woj. 
ciechanowskie, tel. (0-23) 
617-148.

011744

SPRZEDAM budynek go
spodarczy 100 m kw. wraz z 
maszynami stolarskimi i 
działką 1,5 ha w Gołębiewie. 
Kutno, tel. 53-56-68.

K-6/96

SPRZEDAM domek 3-poko- 
jowy z kuchnią, dwa garaże z 
działką 10.000 m kw. Kutno, 
Jesienna 99.

K-7/96

SPRZEDAM spawarkę ele
ktryczną, betoniarkę 150 1, 
krajzegę 5 KW, kosiarkę spa
linową. Kutno, Jesienna 99.

K-8/96

SPRZEDAM przyczepkę sa
mochodową dwuosiową, 
oryginalną niemiecką. Kut
no, Jesienna 99.

K-9/96

ISSA - mieszkanie sprzedam. 
Kutno, Królewska 16. Tel. 
533-554.

K-10/96

SPRZEDAM 
gospodarstwo rolne o 
powierzchni 5,22 ha z 

budynkami murowanymi. 
Malanowski Józef, 

Piastowo Stare 
k/Sierpca, tel. 75-66-15.

SPRZEDAM ciągnik Władi- 
mirec 25A1, rok prod. 1978, 
stan dobry. Julian Grabus, 
Barcik Nowy 9,09-540 Sanniki.

G-3/96

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne 4,66 ha z budynkami.
Ptaszyński Kazimierz, Pole
sie, 09-500 Gostynin.

G-4/96

SPRZEDAM przyczepę 
samozbierającą, kosiarkę ro
tacyjną, dmuchawę do siana, 
przyczepę-wywrotkę. God
lewski, Pszczele, 09-204 Ro
ściszewo.

Z G U B Y
ZAGINĘŁA suka - wyżeł 
wajmarski maści szarej jed
nobarwnej. W lewym uchu 
wytatuowane N 1, ogon 
przycięty. Za pomoc w odna
lezieniu wysoka nagroda. 
Tel. 667-918 po południu.

011741/1

y a K y ł Z l J

W  DEKO RO  sc.

GLAZURA
► TERAKOTA
► GRESY
Bezpośredni importer z Włoch 

wyłączny dystrybutor w woj. płockim 
Zrzeszenia

SM0V C1SA-CERD1SA 
INDUSTRIE

MONTECCHICERAMCHE

Nowe wzory 2 razy w miesiącu

Płock, Przemysłowa 19 
tel. 64-57-15

T hu  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

V
Zapraszam y

Hurtownia czynna: 
w godzinach 8.00 -1 7 .0 0  

soboty od 8.00 -1 4 .0 0

S U P ER  RADIO T A X I

640-777
czynny całą dobę

szybko - tanio • solidnie
bezpłatny dojazd do klienta 
za k u p y  na te le fo n

Serdecznie zapraszamy

TEATR DRAMATYCZNY zaprasza na

Wielki Karnawałowy Bal Kostiumowy
w dniu 10 lutego br. o godz. 20,00.

Organizatorzy przewidują niespodzianki i atrakcje. Kostiu
my z magazynu teatralnego odpłatnie wypożyczać można już w 
godzinach 9,00 - 15,00.

C ena zaproszen ia  - 1 5 0  zł od pary.
Zgłoszen ia przyjm uje Anna Jarosz i M aria Żak - te l. 6 2 -6 0 -7 1 .

SA-69

OBNIŻKA CEN
SZNUREK ROLNICZY
do pras i snopowiązałek

oferuje
s.c. “AGRO-BUD”

Punkty sprzedaży:
- Woźniki 24, tel. 63-44-42
- Ślepkowo (Kółko Rolnicze), 
tel. 61-36-27

- Bodzanów (Witamina), 
wieczorem 637-221 Płock

T e l .  6 2 - 1 3 - 5 4 ,  6 3 - 3 9 - 5 6

MOTOR POLSKA TRIDENT Płock, Rembielińskiego 10b
5 samochodów NEXIA 

20 telewizorów 25"
100 rodioodtwarzaczy

UWAGA! Każdy kto w okresie od 22 stycznia do 22 lutego zakupi 
u autoryzowanego dealera DAEWOO Motor Polska 
samochód ŻUK lub LUBLIN weźmie udział w losowaniu w/w nagród

GOTÓWKA - RATY - LEASING

m Zakład Energetyczny Płock S.A. 
w Płocku

ogłasza przetarg ograniczony na 
sprzedaż zabudowanej działki gruntu 

nr 78/1 położonej we wsi Szkarada 
gm. San ni ki o pow. 335 m2'

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uregulowanie 
z Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Sanni
kach, bądź z jej następcami prawnymi wierzytelności związa
nej z nakładami poniesionymi przez tę Spółdzielnię na wznie
sienie trwałych naniesień znajdujących się na wspomnianej 
nieruchomości.

Pisemne oferty składać należy w terminie 14-tu dni od daty 
ukazania się niniejszego ogłoszenia do sekretariatu Zarządu 
ZEP S.A. w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, pokój 150.

Zakład Energetyczny Płock S.A. zastrzega sobie prawo 
do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. sa-66

Polmozbyt Płock Centrum Motoryzacyjne

ogłasza przetarg ofertowy na wynajem wolnych 
pomieszczeń magazynowych o powierzchniach

1/  110 m , w tym 20 m powierzchni biurowej 
2/ 104 m2, w tym 10 m2 powierzchni biurowej 

w Stacji Obsługi nr 12 przy ul. Bielskiej 67.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  
wadium w wysokości 1500,- zł, najpóźniej w dniu przetar
gu, tj. 9 lutego 1996r. do godz. 9,00.

Oferowana cena ofertowa nie może być niższa niż 5 zł/m  .
Oferty z ceną za 1 m2 powierzchni należy składać w zamknię

tych kopertach w sekretariacie Polmozbyt Płock Centrum Moto
ryzacyjne przy ul. Bielskiej 51 do 30 stycznia 1996r.

Informacje o przedmiotach i warunkach dzierżawy można 
uzyskać w dni robocze w godz. 7,00 - 15,00 u Kierownika Stacji 
Obsługi pod numerem tel. 62-83-49 Płock, ul. Bielska 67.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 1996r. o godz. 10-tej w  
siedzibie Polmozbyt Płock Centrum Motoryzacyjne przy ul. 
Bielskiej 51.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia prze
targu bez podania przyczyny.

SA-61/1

OPONY
WULKANIZACJA

czynne codziennie 8.00 - 20.00 
soboty 9.00-15.00

HURT - DETAL
*P I R E L L E  * S E M P E R I T  
* S T 0 M I L  *M I C H E L IN
*G 0 0 D Y E R  *TC DĘBICA 
^CONTINENTAL *D U N L0P

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

F A K T U R Y  VA T

N A J N IŻ S Z E  C E N Y

Płock ul. Obrońców Płocka 9 
tel/fax 62-75-49 

tel. kom. 090-250-714

Odkryj znacznie więcej w środku.

i

Ilii mm |

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

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

FELiCiA Com bi
C T  SPRZEDAŻ RATALNA 
c r  KRÓTKIE TERM INY REALIZACJI
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

T /P  - ToP
S E R W IS  - SP R Z ED A Ż  

O G U M IE N IA  N O W E G O  i

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

iZ A P R A S Z A M
•421 PŁOCK - NIEGŁOSY, ul. Sierpecka 2, tel. 64-51-52 

Czynny: w godz. 8,00 - 18,00, soboty godz. 8,00 -14,00

FIRMA P.H.U.
“COPI - FLEX”

Płock, ul. Padlewskiego 5

za tru d n i
pracownika - kierownika 
działu motoryzacyjnego 

do organizacji i prowadzenia 
serwisu motoryzacyjnego.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w zawodzie
• operatywność i umiejętność 

podejmowania samodziel
nych decyzji.

Bliższych informacji udzieli 
Firma “COPI - FLEX”, 

Płock, ul. Padlewskiego 5, 
tel. 64-00-71,64-35-70 
w godz. 9,00-16,00.

AUTORYZOWANY
DEALER

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

oraz «"»» GOODJYEAR

RADIO
TAXIPETRO
ZAPRASZA-ZNIZKA 50%

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

Taxi osobowe i  bagażowe
Realizujemy wszelkie zamówienia 

PT Klientów

Jesteśmy dużą firmą handlową działającą na rynku 
mebli biurowych. W związku z dynamicznym rozwojem 
naszej sieci sprzedaży poszukujemy:

PEŁNOMOCNIKÓW 
DO SPRAW SPRZEDAŻY

WE WSZYSTKICH MIASTACH WOJEWÓDZKICH

WYMAGANIA:
- wiek 23-35 lat
- wykształcenie min. średnie
- samochód osobowy i prawo jazdy

OCZEKUJEMY:
- łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi
- optymizmu
- dyspozycyjności
- dynamizmu
- chęci odniesienia sukcesu

OFERUJEMY:
- pracę w stabilnej odnoszącej sukcesy firmie
- pracę w profesjonalnym systemie sprzedaży
- regularne szkolenie w /g  zachodnich wzorów
- motywacyjny system wynagradzania

Osoby zainteresow ane pracą w naszej firm ie prosim y o przesłanie  
pisem nych ofert zaw ierających  C V  i list m otyw acyjny  

oraz kontakt telefon iczny na adres:

P.W. “HEJS” Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 27 

85-096 Bydgoszcz
w term inie 7 dni od daty ukazan ia się og łoszen ia.

SA-63

OPONY
AKUMULATORY 
FILTRY

BIEŻNIKOWANIE OPON
osobowych, ciężarowych, rolniczych, dostawczych

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

te l. 62-66-57

OKAZJA!
Polmozbyt Płock Centrum Motoryzacyjne sprzeda po okazyjnych cenach części za

mienne do samochodów następujących marek:

FSO, POLONEZ, POLONEZ TRUCK, FSM, ŁADA, ALEKO, TICO.

Części do zbycia znajdują się w magazynie Stacji Obsługi nr 12 przy ul. Bielskiej 67. 
Szczegółowe listy części do wyprzedaży po obniżonych cenach są wywieszone w sklepach 

Polmozbytu przy ul. Bielskiej 67, Bielskiej 51 i Nowy Rynek 2.
SA-61

HISZPAŃSKI TEM PER AM EN T - NIEM IECKA PR EC YZJA

Zapraszamy
do nowego punktu sprzedaży w Płocku

ul. KILIŃSKIEGO 6
BEZPŁATNY SERWIS OGUMIENIA

KONTYNGENT ’96

*  bezpłatny dojazd do Klienta
*  karta Stałego Klienta - GRATIS

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

ogłasza sprzedaż nieruchomości w formie publicznego przetargu 
ustnego - licytacji, który odbędzie się w dniu 16 lutego 1996r. 

o godz. 12,00 w sali nr 44 (I piętro), Stary Rynek 1.

Przedmiotem sprzedaży są działki budowlane położone w Płocku przy ul. Zamenhoffa, prze
znaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkanio
we jednorodzinne - bliźniacze.

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Postąpienie
159/10 386 7.400,00 1.000,00 100,00
159/11 389 7.400,00 1.000,00 100,00
159/12 389 7.400,00 1.000,00 100,00
159/13 393 8.300,00 1.000,00 100,00
159/14 346 7.000,00 1.000,00 100,00
159/15 386 7.800,00 1.000,00 100,00
159/16 389 7.800,00 1.000,00 100,00
159/17 393 8.300,00 1.000,00 100,00
159/19 346 7.600,00 1.000,00 100,00
159/20 386 8.500,00 1.000,00 100,00
159/21 389 8.600,00 1.000,00 100,00
159/22 393 9.000,00 1.000,00 100,00

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium do Kasy Urzędu Miasta Płocka w terminie 
do dnia 15 lutego 1996r. w wyżej określonej wysokości oraz zapoznać się z regulaminem przetargu.

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

Zarząd Miasta Płocka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
SA-52

Ibiza - już od 26.200 zł' 

Cordoba - już od 31.800 zł' 

Toledo - już od 38.500 zł'

AUTO BAR C ELO N A 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 Inwalidów  
“NOWATOR”

w Płocku, ul. Dworcowa 2

zakupi na terenie Płocka

LOKAL
nadający się do produkcji 

przemysłowej
o powierzchni 300 m2 do 500 m2.

\

\
Informacje pod nr tel. 62-87-03 

oraz 62-20-11 wew. 205 lub 211.
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Bezpłatna dostawa do domu

ELECTROLAND-DO MINET Płock, ul. Padlewskiego 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,

Daewoo, GoldStar, Mitsubishi, Grundig, 
JVC, BASF, TDK, Raks, Sennheiser, 
Tonsil, Technics, Pionier, Kenwood,

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,

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

i

m

mm



SPORT
Nawet jeśli gram tylko w pchełki, czy rywalizuję w pluciu ha odległość, to po to,

■ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zęby wygrać!
Z piłkarzem Petrochemii Ryszardem Remieniem rozmawia Tomasz Szatkowski

- Skończyliście właśnie wa
sze zimowe zgrupowanie w Ja- 
szowcu. Proszę zdradzić kibi
com, nad jakimi elementami 
piłkarskimi pracowaliście w  
ciągu tych 10 dni?

- W Jaszowcu trenowaliśmy 
bardzo ciężko, praktycznie dwa ra
zy dziennie po 2,5 - 3 godziny. Na 
przemian: rano hala, po południu te
ren lub odwrotnie. Treningi były 
urozmaicone; jedna grupa pracowa

mi rozmawiałem. No i praktycznie 
już wiedziałem przed świętami, że 
na pierwszy styczniowy trening 
mam jechać do Płocka, że wszystko 
jest już dograne. Tak też się stało i 
dzisiaj jestem w Petrochemii.

- Jak panu współpracowało się 
w Lechu z płockim wychowan
kiem Adamem Majewskim?

- Adaś przyszedł w lipcu do Le
cha. Początkowo patrzyliśmy na 
niego z boku, jak na innych zawod

Ryszard Remień podczas treningu w parze z Markiem Witkowskim.
fot. St. Bąkiewicz

ła na siłowni, druga grupa grała w 
“kosza” lub piłkę nożną. W sumie 
trening był bardzo ciężki, ale my
śmy tak bardzo tego nie odczuwali. 
Dopiero później, w miarę upływu 
czasu, można było już odczuć zmę
czenie, było widać,, że naprawdę 
ciężko trenujemy. Ja ze swojego do
świadczenia mogę powiedzieć, że 
przeżyłem trochę obozów zimo
wych w Lechu Poznań, gdzie też 
było ciężko. Ale jeśli odniesiemy do 
tego trening trenera Wojno w Ja
szowcu, to przyznam, że jest tb je 
den z cięższych obozów w moim 
życiu.

- Ale piłkarzom powinno to 
wyjść na dobre...?

- Myślę, że tak. Jeżeli mamy 
grać tak jak Zagłębie Lubin na 
wiosnę, kiedy praktycznie żadnego 
meczu nie przegrało, to trzeba tre
nować, trenować i jeszcze raz treno
wać.

- W jaki sposób trafił pan do 
Płocka?

- W połowie października Jacek 
Przybylski zapytał mnie w Pozna
niu, czy chciałbym od stycznia grać 
w Petrochemii Płock. Początkowo 
niezbyt poważnie potraktowałem tę 
ofertę. Jednak Jacek powtórzył ją 
podczas meczu z GKS-em Katowi
ce. Powiedział, że płoccy działacze 
obserwują mnie i są mną bardzo po
ważnie zainteresowani. Zacząłem 
się nad tą propozycją zastanawiać, 
ale później zgłosił się Sokół Pnie
wy; menadżer Kopa chciał abym 
grał w Tychach. Pojechałem na 
wstępną rozmowę, zaproponowa
łem swoje warunki. Do drugiej roz
mowy już jednak nie doszło. Trener 
Kopa zaproponował mi, że postara 
mi się znaleźć klub w Grecji, ale 
wiadomo jak to jest z tymi klubami 
za granicą - bardzo ciężko się do
stać. A działacze z Płocka wykazali 
jak gdyby największą konsekwen
cję. Chcieli mnie pozyskać, przyje
chałem na rozmowy wstępne, 
później już bardziej konkretnie z ni

ników, którzy dopiero co przyszli 
do Lecha. Później wskoczył do 
składu, pokazał, że potrafi grać w 
piłkę, że jest dobrym zawodnikiem, 
przydatnym, jak również bardzo do
brym kolegą. Osobiście grało mi się 
z Adamem bardzo dobrze, ponieważ 
ze swoich zadań wywiązywał się w 
moim odczuciu w stu procentach. 
Był pożytecznym zawodnikiem, du
żo biegał, dużo pomagał. Mogę 
stwierdzić, że jak dotychczas jest to 
jeden z bardziej udanych transferów 
Lecha Poznań. Oby Adam grał tak 
dalej, to może osiągnąć znacznie 
więcej.

- Jaki był przebieg pańskiej 
dotychczasowej kariery?

- Zaczynałem, jak wielu innych 
piłkarzy, w bardzo małym klubie - 
LZS-ie Gościęcin i tam grałem w 
juniorach młodszych. Później w 
wieku 16 lat przeszedłem do druży
ny juniorów Technika Komomo. Z 
Technika Komomo przeszedłem do 
trzecioligowego Chemika Kędzie
rzyn Koźle. Grałem tam rok, 
później w wieku 20 lat skończyłem 
szkołę i przeszedłem do Metalu 
Kluczbork. W Metalu grałem 2,5 
roku i w grudniu 1990 roku przy
szedłem do Lecha Poznań. Tam gra
łem 5 lat, no i teraz od 1 stycznia 
1996 r. przeszedłem do płockiej Pe
trochemii.

- “Przegląd Sportowy” w kla
syfikacji najlepszych obecnie pol
skich lewych pomocników umie
ścił pana na drugiej pozycji. Ten 
sam “Przegląd Sportowy” podaje, 
że był pan motorem napędowym 
Lecha. Jak pan to skomentuje?

- Cóż mogę powiedzieć? Jest mi 
bardzo miło. Nie wiem, czy ta druga 
pozycja mi się należała. Nigdy nie 
bawiłem się w żadne statystyki ani 
inne porównania. Po prostu tak 
ustalili dziennikarze, a ja  z tego bar
dzo się cieszę. Myślę, że z Petroche
mią Płock na pewno awansujemy 
do I ligi, a później, jeśli takie klasy
fikacje jeszcze będą prowadzone

postaram się być na pierwszej pozy
cji.

- To cieszy. Proszę zdradzić: 
jak to możliwe, że takiej klasy za
wodnik przechodzi z czołowego 
klubu ekstraklasy do, co by tu nie 
mówić, aktualnie jeszcze klubu 
drugoligowego?

- Ja już mam 27 lat i powoli mu
szę patrzeć w przyszłość. Lech 
chciał ze mną odnowić kontrakt na 
pół roku, ale co byłoby dalej - nie 
wiedziałem. Wiadomo, że w Pozna
niu odmładzają drużynę, ściągają 
młodych zawodników, budują pra
ktycznie zespół od podstaw. Ci 
chłopcy mają za dwa, trzy lata wal
czyć o najwyższe laury w kraju, a 
może i za granicą. Nie wiadomo w 
takim razie, jaka byłaby moja przy
szłość. Pojawiła się Petrochemia, 
która w rozmowach była najbar
dziej konsekwentna i to zdecydowa
ło. A druga sprawa: ja  się liczyłem z 
tym, że z Lecha odejdzie Mirek 
Trzeciak, bo miał przejść do Grecji, 
a nie liczyłem, że Jacek Dembiński 
wróci. A jeszcze Sławek Twardy- 
grosz odszedł do Zawiszy... No i jak 
siedziałem w kawiarence klubowej i 
oglądałem te plakaty z 1992 r. to 
pomyślałem sobie, że z tej drużyny 
zostałem prawie sam. A reszta obe
cnych zawodników to już inne twa
rze. Powiem szczerze, gdybym wie
dział, że Trzeciak zostanie, że De
mbiński wróci, to pewnie bym do 
Płocka nie przyszedł. Zostałbym w 
Poznaniu, bo wiedziałbym, że bę
dziemy walczyć o Puchary. A ja  nie 
chciałem grać w lidze tylko po to, 
żeby grać, żeby się w niej utrzymy
wać. To mnie nie interesuje. Jeśli 
już grać, to o najwyższe stawki, tak 
jak w Petrochemii o awans do I ligi. 
Wiadomo, że przyjdzie dużo ludzi, 
będzie inna atmosfera, a wtedy zu
pełnie inaczej się gra.

- Czy w Lechu jest tak źle fi
nansowo, jak się potocznie mówi?

- Na pewno o moim przejściu do 
Płocka zdecydowały też w jakimś 
stopniu warunki finansowe. Cho

ciaż w minimalnym stopniu, tak to 
zresztą przedstawiłem działaczom 
Lecha. Byli zdziwieni. Jednak nie 
wszystko robi się dla pieniędzy. A 
wracając do pieniędzy Lecha, to 
nie jest z tym tak źle, bo wszystkie 
zaległości wobec zawodników by
ły rozliczane na bieżąco. Nie było 
godziny opóźnienia, nie musieli
śmy się martwić, że trzeba będzie 
skądś pożyczać na życie. Muszę 
wyrazić uznanie wobec działaczy 
Lecha, którzy praktycznie dużej po
mocy z zewnątrz nie mają, a jakoś 
sobie radzą.

- Mówią o panu, że jest pan 
“katem na piłkę”, oczywiście w 
pozytywnym tego słowa znacze
niu...

- Piłkę nożną traktuję jak zawód. 
Trenuję, gram po to, żeby wygry
wać, żeby zarabiać, żeby ze mnie 
pracodawcy byli zadowoleni. A tak
że, żeby kibice byli zadowoleni z 
mojej gry, z postawy drużyny, żeby 
przybywało tych punktów w tabeli. 
Nie uznaję postawy tych zawodni
ków, którzy w jakimś meczu się nie 
angażują. Wiadomo, każdy może 
mieć jakiś słabszy dzień, ale jeżeli 
ktoś stoi, nie przykłada się, to ja  na 
to nie wyrażam zgody. W drużynie, 
gdzie jest pewien kolektyw taka po
stawa nie powinna mieć miejsca. 
Myślę, że w Płocku jest grupa ludzi, 
która wie, po co tu przyszła. Mają 
przed sobą konkretny cel. 1 prakty
cznie każdy jest maksymalnie zaan
gażowany i robi to, co do niego na
leży. Nie ma jakiegoś lenistwa i 
ociągania się. W meczu staram się z 
siebie dać wszystko. Gram po to, 
żeby wygrać. Mam już taki chara
kter, że jeżeli na przykład gram z 
kimś w pchełki, to też chcę wygrać. 
Jeżeli gram w plucie na odległość, 
to też ja  chcę wygrać. Zawsze chcia
łem być najlepszy, taki już jestem.

- Czy gole zdobywa pan tylko 
lewą nogą?

- Nie tylko. W sumie za dużo 
tych bramek nie strzeliłem, ale jak 
sięgam pamięcią wstecz to zdoby
wałem je  także prawą nogą. Tak by
ło chyba ze Śląskiem Wrocław w 
Poznaniu i jesienią w Poznaniu w 
meczu z Zagłębiem Lubin na 2:0.

- Dlaczego nazywają pana “Ty
grysem”?

- Myślę, że wzięło to się stąd, że 
jak starsi zawodnicy: Kaziu Moskal, 
Darek Skrzypczak, Damian Łukasik 
powyjeżdżali za granicę, to zostało 
nas trzech - czterech starszych pił
karzy. Reszta to bardzo młodzi 
chłopcy. Trzeba było przenieść oz- 
naczniki na trening czy chorągie
wki, a oni nie bardzo się kwapili do 
tego, bo nie wiedzieli co do nich 
należy. Wtedy ja, jako pierwszy 
podniosłem głos, krzyknąłem na 
nich, powiedziałem co do nich nale--

Wojtek Małocha o meczu z  Górnikiem Zabrze

"Zabiegaliśmy"
Po meczu z Górnikiem Zabrze zadzwoniliśmy do Jaszowce 
piłkarz powiedział nam o przebiegu spotkania.

- Mecz z Górnikiem rozegraliśmy ka lep iej przygotowani kondycyjnie
na boisku Kuźni Ustroń, niedaleko 
ośrodka wczasowego w Jaszowcu. 
Drużyna Petrochemii wystąpiła w 
dwóch składach. W pierwszej p o ło 
wie bramkę dla Petrochemii strzelił 
Paweł Dylewski z karnego. Górnik 
nie stworzył praktycznie żadnej sy
tuacji bramkowej, Petrochemia cały 
czas przeważała. Dobrą sytuację 
miał jeszcze Radek Kowalczyk, ale 
trochę źle przymierzył.

W drugiej połow ie przewaga 
była zdecydowana. Udało mi się 
strzelić bram kę p o  idealnym do- 
środkowaniu Ryśka Remie nici. 
Mieliśmy jeszcze kilka innych sy
tuacji, m.in. ja , Bogdan Jóźwiak, 
Marek Jakóbcz.ak, których nie 
wykorzystaliśmy. Górnik oczywi
ście w żaden sposób nam nie za 
groził. Nie stworzyli ani jed n ej sy
tuacji pod  bram ką Ja ck a  Przybyl
skiego, który bronił w drugiej 
połow ie. Wygraliśmy ten mecz 
zdecydowanie, byliśmy od Górni-

- wybiegaliśmy to spotkanie.
- Zwycięstwo z Górnikiem Za

brze, drużyną osłabioną, acz jed
nocześnie o ogromnych możliwo
ściach i tradycji, to dobry progno
styk na przyszłość. Na to, że 
wreszcie Petrochemia zacznie wy
grywać na wyjeździe, i to nawet z 
wielkimi tej ligi...?

- Wydaje mi się, że tak. Bardzo 
ucieszyliśmy się z tego zwycięstwa. 
Widać, że zespół się cementuje. Bo 
tych punktów w rundzie jesiennej na 
wyjazdach straciliśmy bardzo dużo. 
Teraz ten plan przygotowań ustalo
ny jest tak, że prawie wszystkie spot
kania gramy na wyjeździe. Żeby 
drużyna uwierzyła w siebie. Będzie 
to już bardzo ważne na początku, 
podczas meczu z Jeziorakiem. 
Później jest mecz u siebie z Wisłą i 
wyjazdowy z Radomskiem. Będą to 
bardzo ważne spotkania, ale naj
ważniejszy ten pierwszy z Jez iora
kiem. Jestem  przekonany, że go wy

ży, Akurat w telewizji był ten film 
“Kroll”, gdzie występował ‘Ty
grys”, no i Darek Kofnyt to wymy
ślił, nazwał mnie “Tygrysem”, że 
niby tak gonię młodych. Z drugiej 
strony, czy ja  wiem... Wymagam od 
nich tego, czego starsi zawodnicy 
wymagali ode mnie, kiedy przy
szedłem do Lecha.

- Każdy musi znać swoje miej
sce w szyku?

- Tak. Tak jest w większości klu
bów a przynajmniej mnie wyszło to 
na dobre. Ja tych starszych kolegów 
obecnie cenię i szanuję. Jeszcze nie 
do końca zorientowałem się, jak to 
jest w Petrochemii, kto tu jest mło
dy, a kto stary. Jednak widzę, że ci 
młodsi chodzą jacyś naburmuszeni, 
nadąsani, że są podobno szykano
wani. Muszę powiedzieć, że jest to 
wierutna bzdura. Jeżeli oni już teraz 
są obrażeni, to znaczy, że na pewno 
nie wiedzą co to znaczy być mło
dym w jakimś innym klubie. Tutaj 
mają supercieplarniane warunki. 
Nikt się na nich nie wyżywa, nikt 
ich nie katuje.

- Ile bramek zdobędzie pan dla 
Petrochemii?

- W Lechu zawsze grałem na ta
kiej pozycji, że należało do mnie 
wypracowywanie sytuacji strzelec
kich dla kolegów. Gdzieś w gazecie 
wyczytałem, że bramki w Lechu pa
dały w 80 proc. z moich podań. 
Szczerze mówiąc, chciałbym strze
lić w Płocku 100 bramek. A może 
nawet 200. Ale jeżeli nie strzelę 
żadnej bramki, a koledzy będą po 
moich podaniach wbijać gole i 
awansujemy do 1 ligi, to będę się 
bardzo cieszył.

- Na obozie w Jaszowcu miesz
kał pan w jednym pokoju z Woj
tkiem Małochą. Czy to znaczy, że 
z tym płockim zawodnikiem 
szczególnie się pan zaprzyjaźnił?

- Znamy się już jakieś sześć czy 
siedem lat. Znaliśmy się już, kiedy 
on grał w Polonii Głubczyce, w 
okręgówce. Razem z nami trzymał 
się wówczas Zbyszek Wyciszkie- 
wicz, obecnie zawodnik Widzewa. 
Razem chodziliśmy na kawę, do 
dyskoteki. Jesteśmy bardzo dobry
mi kolegami. W najśmielszych ma
rzeniach nawet nie przypuszczałem, 
że kiedyś z Wojtkiem spotkam się w 
jednym klubie.

- Oby ta Wasza znajomość za
owocowała pańskimi dobrymi po
daniami i Wojtka bramkami.

- Już na obozie w Jaszowcu 
umawialiśmy się na przyszłość, 
gdzie ja  jestem, w którym miejscu 
on ma być, gdzie mniej więcej spad
nie piłka. Żebyśmy mogli grać z za
mkniętymi oczyma. Tak jak z Jac
kiem Dembińskim w Poznaniu.

- D ziękuję bardzo za rozm o
wę.

rywali
, do Wojtka Małochy. Oto, co

gramy, innej myśli do siebie nie do
puszczam.

- Za kilka dni na Turnieju Orła 
spotka pan się na boisku oko w 
oko m.in. z pańskimi byłymi kole
gami z Widzewa, a także z kibica
mi, którzy kiedyś panu kibicowa
li. Czy ma pan w związku z tym 
jakieś szczególne oczekiwania?

- Podejdę do meczu z Widzewem 
bardzo zmobilizowany. Chciałbym  
udowodnić Widzewiakom, że za 
szybko nas się pozbyli, to znaczy 
mnie, B ogdana Jóźw iaka, Radka 
Kowalczyka czy D arka P odolsk ie
go. Będziemy chcieli z Widzewem 
powalczyć, a nawet wygrać ten 
mecz. Wydaje mi się, że je s t  to m o
żliwe. Byłoby to wspaniałe, gdyby 
Petrochemia pokonała Widzew i to 
na dodatek w Łodzi. Nic lepszego 
nie mogłoby się zdarzyć. To samo 
pewnie będzie chciał udowodnić 
Rysiek Remień swoim kolegom z Le
cha Poznań podczas sparingu z tym 
zespołem.
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Motocykle to drogi sport

*

*

Wojciech Sławiński 
- płocki rodzynek

Rewelacją 1994 roku w sporcie 
motocyklowym był Wojciech Sła
wiński, mieszkający w Płocku, de
biutujący w klasie Super Bike i Su
per Sport.

Zajmował miejsca na podium w 
międzynarodowych wyścigach i eli
minacjach Mistrzostw Polski. Naj
większe sukcesy przypadły na sezon 
1995, kiedy to już w pierwszym wy
ścigu wywalczył Puchar Polski, a po
tem w Między narodowych Mistrzo
stwach Czech w Bmie - 11 miejsce, w 
Międzynarodowych Mistrzostwach 
Beriina i Brandenburgii w parze z A. 
Błaszczykiem - II miejsce oraz wy
grał wyścig “Molo Sprint” na torze w 
Kielcach i Międzynarodowe Mistrzo
stwa Berlina i Brandenburgii w Po
znaniu, kiedy to ustanowił także re
kord toru w superbike, jadąc ze 
średnią prędkością 166km/godz.

Wojciech Sławiński swoją przy
godę z motocyklem rozpoczął w 1984 
roku. Jeździł bardo dużo dla przyje
mności i satysfakcji. W miarę jednak, 
gdy zaczął odkrywać tajniki szybkiej 
jazdy, napotyka! na ogromne ograni
czenia. Ot. choćby ograniczenie szyb
kości poruszania się po drogach.

Szybko jednak turystyka moto
cyklowa przestała mu wystarczać. 
Zaczął myśleć o wyścigach na to
rze. By było to możliwe, konieczny 
jest dobry, profesjonalny sprzęt, 
który sporo kosztuje. A zatem naj
pierw' musiał zarabiać pieniądze, a 
wr miarę możliwości finansowych - 
kupować lepszy sprzęt.

Z kolei lepszy sprzęt to szybsza 
jazda. By była ona bezpieczna, trze

Ze względów bezpieczeństwa 
motocyklista powinien także mieć 
kombinezon szyty na miarę przez 
firmę Daubesse, cena - 2 tys. DM, 
kask w ażący około 1 kg za 1 tys. 
DM, rękawice - 200 DM i buty - 
800 DM. Firma Dainesse jest pre
kursorem w produkcji bezpiecznych 
ubiorów dla motocyklistów'. Na tym 
nie warto oszczędzać.

Jak zatem łatwo policzyć, na se
zon potrzeba, wraz z wyjazdami, 
minimum miliard starych złotych.

można liczyć. Dość powiedzieć, że 
sport motocyklowy w Polsce jest w 
stanie zapaści. Brak opieki, pomocy 
finansowej, a nawet zainteresowania.

Efektem działań PZMoŁ jest to, 
że w kraju mamy tylko dwóch za
wodników startujących i odnoszą
cych sukcesy na torach międzynaro
dowych. W Czechach jest 10 moto
cyklistów startujących w Superbike, 
w Jugosławii 5, a Niemcy nawet 
rozgrywają ligę. W Polsce pozostali 
tylko fanatycy, którzy na dodatek muszą dysponować sporą gotów ką. 

W takiej sytuacji trudno zachęcać 
młodych ludzi, aby uprawiali tę dys
cyplinę sportu.

Jeśli jednak ktoś już koniecznie 
chce sprawdzić swoje umiejętności, 
to może wziąć udział w turnieju, 
który zostanie zorganizowany w 
edycji Pucharu Polski PZMot na lo
rze w Poznaniu. Zawody są otwarte 
dla wszystkich posiadających moto
cykle. Każdy chętny może w ystar
tować i sprawdzić swoje umiejętno
ści oraz sprzęt.

Zaplanowano pięć eliminacji, 
pierwsza ma odbyć się 5 - 6  kwiet
nia. Każdy startujący, oprócz moto
cykla, musi być wyposażony w 
ubiór sportowy, kask i rękawice. Za 
korzystanie z toru należy wpłacić 
około 100 zł wpisowego.

Jak więc z tego wszystkiego wi
dać, jest to sport bardzo drogi i trud
no liczyć na jakąkolwiek pomoc. Co 
zatem jest w tej dy scyplinie takiego, 
że na przekór trudnościom, jednak 
się ją  uprawia?

- Przede wszystkim ten sport daje  
możliwość odkrywania nowych 
prawd, niemożliwych do  odkrycia w 
innej rzeczy wistości - mówi Woj
ciech Sławiński.

- Hartuje charakter, uczy zwal
czać słabości i opanowania w eks
tremalnych warunkach. Wykształca 
też w iele cech charakteru, które przy
dają się w życiu codziennym. Opano
wania strachu w groźnych sytuacjach, 
a  przede wszystkim bezpiecznej jazdy 
po naszych dnogach. Zresztą ja  na co  
dzień jeżdżę motocyklem, tylko wtedy 
kiedy muszę, siadam za kierownicą 
samochodu. Mimo wielu trudności 
nie zamierzam się poddawać, a  tv 
miarę możliwości i szczęścia, nadal 
startować.

Zespół wyścigowy Wojciecha 
Sławińskiego składa się z czterech 
osób. Żona Aleksandra, która pia
stuje funkcję kierownika, zajmuje 
się sprawami, którymi kobieta może 
się zająć. Kiedy trzeba jest kierow
cą, a poza tym mierzy czas na wy
ścigach. I mechanikiem i kierowcą 
jest Jacek Michalski, a II mechani
kiem Arkadiusz Gołębiewski. Tre
nerem jest Włodzimierz Kwas.

Zawodnik jeździ motocyklem 
Super Bike 750 Kawasaki, z silnikiem 
czterocylindrowyfm, czterosuwowym 
o pojemności 750 cm i mocy powyżej 
130 Koni Mechanicznych. Skrzynia 
biegów jest sześciobiegowa. seryjna, 
masa około 170 kg. Prędkość maksy
malna 330 knVgodz. pr/sspies/enia: 
odOdo 100 k m -3 sek, ixl 100 do 200 
km - 5 5  sek. od 0 do 200 km - 8, >ek.

Zużycie paliwa - około 18 litrów 
na 100 km. W. Sławiński jest zrze
szony obecnie w Automobilklubie 
Wielkopolskim z siedzibą w Pozna
niu, wr sekcji motocyklowej.

Jak każdy zawodnik, Wojciech 
Sławiński poszukuje sponsorów. 
Wobec nich zobow iązuje się do pro
fesjonalnego zorganizowania na 
wzór zachodni teamu firmow ego, 
klon,' utożsamiany będzie wyłącz
nie z jednym sponsorem, motocykl 
wyścigowy i przyczepa serwisowa 
zostaną pomalowane w' barwy 
głównego sponsora i oklejone zna
kami firmowymi. Podobnie będzie z 
kombinezonami kierowców i me
chaników. Podczas trwania wszy
stkich imprez wyścigowych oflago
wany będzie nie tylko box, ale i 
miejsce startu oraz mety i tła za po
dium. Nazwa zespołu może składać 
się z nazwy sponsora, a motocykl 
wykorzystywany w akcjach reklamo
wych. Do tego dodać można promo
cję! reklamę sponsora, dzięki któremu 
był możliwy start w zaw odach w rela
cjach prasowych, radiowych i telewi
zyjnych w kraju i za granicą.

Od sponsora zespół oczekuje po
krywania kosztów samej eksploata
cji motocykla lub je j części. Chodzi 
tu o 70 tys. zł. Suma ta umożliwi 
profesjonalne przygotowanie sprzę
tu i zespołu do startów w ramach 
teamu firmowego. Obejmuje ona 
kombinezon, kask, opony, daje pali
wo, przejazdy, części zniszczone 
podczas wypadków i wiele innych.

Warto więc chyba zaintereso
w ać się płockim kierowcą moto
cyklowym i wykorzystać możli
wość reklamowania się podczas 
imprez na torach krajowych i za
granicznych.

M ichał Jankow ski
fot. ardmmtm Wojciecha Sławińskiego

ba swoich sił próbować na torze. To 
zdecydowało, że Sławiński zdecy
dował się w 1994 roku wystartować 
w wyścigu. Teraz nie może sobie 
wyobrazić bez wyścigów życia.

Każdy młody człowiek, który 
marzy o karierze kierowcy motocy
klowego musi sobie przede wszy
stkim uświadomić, że jest to bardzo 
drogi sport, a o sponsorów jest nie
zmiernie trudno.

Na potwierdzenie tych słów war
to podać kilka najważniejszych 
cen. Około 33 tys. DM kosztuje 
używany motor Kawasaki. Oczy
wiście do tego trzeba dodać cło i 
inne opłaty. Jedna opona kosztuje 
około 300 zł, a w sezonie zużywa 
się ich 70. Na treningi i zawody 
trzeba kupić około 400 i paliwa 
(do samolotów). Do tego dodać 
należy ogromną listę części za
miennych, bo jak się można spo
dziewać, części się zużywają iub 
niszczą, a względy bezpieczeństwa 
wymagają, by sprzęt był w 100 
proc. pewny.

Najlepiej jednak dysponować sumą 
4 lub 5-krótnie wyższą, co daje duże 
szanse na start nawet w Mistrzo
stwach Świata.

Warto wyjaśnić zależność mię
dzy pieniędzmi a mistrzostwami 
świata. Na tę dyscyplinę sportu skła
da się 50 proc. umiejętności jazdy 
po torze i 50 proc. - sprzęt. Technika 
idzie stale do przodu i co 2 lata po
jawiają się nowe modele motocykli. 
Dogonić najlepsze teamy jest bar
dzo trudno, dla naszych zawodni
ków działających indywidualnie, 
wręcz jest to niemożliwe. Trzeba 
zatem “podrasowywać” motocykle, 
wymieniać niektóre elementy na 
lżejsze, tytanowe, podglądać fa
chowców, realizować własnym 
sumptem nowinki techniczne. Bez 
bardzo dobrego, pewnego sprzętu, 
nie ma co marzyć o sukcesach.

Do tego jeszcze trzeba dodać 
współpracę z PZMot. Nie układa się 
ona nawet poprawnie. Zawodnicy 
chcieliby, żeby związek chociaż nie 
przeszkadzał, ale na to również nie
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POZIOMO: 1/ zasłona bokserska, 5/ palna lub sportowa, 7/ papieskie 
nakrycie głowy, 8/ podręcznik gramatyki łacińskiej używany w szkołach 
jezuickich, 9/ druk okolicznościowy, 10/ lody z kremem i owocami wspak, 
13/ rodzaj zamka, 14/ sprostowanie błędów drukarskich, 19/ poprzeczka na 
przeszkodzie na torze jeździeckim, 20/ rozpuszczalna kawa zbożowa, 21/ 
skała osadowa pochodzenia chemicznego

PIONOWO: 1/ odgłos dochodzący z kurnika, 2/ broń palna, 3/ zawar

tość kałamarza, 4/ taniec w rytmie 
3/4, 5/ otacza boisko hokejowe, 6/ 
przewlekły nieżyt nosa, 11/ skład
nik zaprawy murarskiej, 12/- dziki 
pies sawanny, 15/ brzeg, krawędź, 
16/ kamień ozdobny, odmiana chal
cedonu, 17/ zakopiańska willa K. 
Szymanowskiego, 18/ 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 5" wezmą udział w losowa
niu nagród książkowych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2: 
Poziomo: 1 /  kokos, 5 /  Emil, 

7 /  kogut, 8 /  Loara, 9 /  kotylion, 
1 0 / Maria, 13/ fosa, 14/ rwanie, 
19 / broszka, 2 0 / gest, 2 1 / aro
gancja.

Pionowo: 1 /  kalambur, 2 /  
kwadryga, 3 /  skakanki, 4 /  agat, 
5 /  etola, 6 /  Ilion, 11/ korzec, 
1 2 / kabała, 15/ wiec, 16 / nota, 
1 7 / Ebro, 18/ kora.

Z a praw idłow e rozw iązanie  
krzyżów ki nr 2

nagrody książkow e w ylosowali:
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i  

1/ Aniela Kozłowska, 
zam. 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 

2 / Paweł Seliwiak, 
zam. 09-409 Płock, ul. Czwartaków 

3 / Barbara Rybnik, 
zam. 09-400 Płock, ul. Kwiatowa

LISTA PRZEBOJÓW NR 168
1. WICHRY NAMIĘTNO

ŚCI /LEGENDS OF THE 
FALL/

prod. USA 1994, dramat, 
reż: Edward Zwick, wyst: An- 
thony Hopkins, Brad Pitt, Julia 
Ormond, dystr: ITI

Zmęczony wojną pułkownik Lud- 
loyv osiedla się na równinach Montany. 
Tu rodzą się jego  trzej synowie - za
wsze opanowany Alfred, wieczny bun
townik Tristan i rozpieszczony przez 
wszystkich Samuel. To on sprowądza 
do rodzinnego domu swą narzeczoną 
Susannah, a bracia niemal natych
miast zakochują się w pięknej dziew
czynie. Gdy wybucha I wojna świato
wa, wbrew woli ojca bracia zaciągają 
się do wojska. Kto powróci z. europej
skiej batalii, komu przypadnie serce 
pięknej Susannah?

2 . PRET-A-PORTER
prod. USA 1994, obyczajo

wy, reż: Robert Altman, wyst: 
Sophia Loren, Marcello Mastro
ianni, Julia Roberts, Tim Rob- 
bins, Kim Basinger, Kasia Figu
ra, dystr: ITI

Gdy nadchodzi dzień wielkich po- 
kaz.ów mody, Paryż zamienia się w naj
prawdziwsze targowisko próżności. 
Zjeżdżają tu najsławniejsi projektanci, 
najgłośniejsze modelki... Na każ.dym 
kroku towarzyszą im telewizyjne kame
ry. Wieść o śmierci Oliviera de la Fon- 
taine, najważniejszej postaci świata 
mody, elektryzuje dziennikarzy. Jakie 
jest wyjaśnienie tajemniczej śmierci? 
Co nowego pokażą kreatorzy mody? 
Jak na tle gwiaz.dorskiej obsady wy
padnie Kasia Figura?

3. SŁUŻBA NIE DRUŻBA  
/IN THE ARMY NO W/

prod. USA 1994, komedia, 
reż: Daniel Petrie, wyst: Pauly 
Shore, Lori Petty, dystr: IMPE
RIAL

Bones Conway z pewnością nie na
leży do ludzi honoru w armii amery
kańskiej. Sam jeden jest w stanie wy
wołać Czerwony Alarm. Specjalna, 
amerykańska jednostka dostaje żąda
nie odnalezienia i zniszczenia libijskiej 
bazy pocisków Scud. Wśród żołnierzy 
jest nasz bohater Bones Conway. Oka

zuje się, ż.e jedyną bronią z. której może 
prowadzić ’efektywny ostrzał’przeważa
jących sił wroga jest jego  niewyparzona 
gęba. Kaddafi, miej się na baczności!

4.A N G IE
prod. USA 1994, obyczajowy, 

reż: Martha Coolidge, wyst: Ge- 
ena Dawis, Stephen Rea, dystr: 
IMPERIAL

Angie zdecydowana prz.eżyć życie na 
własnych warunkach, zrywa ze swoim 
długoletnim chłopakiem, • gdy okazuje

się, ż.e zaszła w ciążę. Po krótkim zauro
czeniu nowojorskim prawnikiem, Angie 
znajduje wreszcie odpowiedzi na dręczą
ce ją  pytania i bierze odpowiedzialność 
za siebie i dziecko w swoje ręce.

5. KRACH
prod. USA 1995, akcja, reż: 

Charles Wilkinson, wyst: Micha- 
el Biehn, Matt Craven, dystr: VI- 
SION

Madeline Centry jest tajnym agen
tem federalnym rozpracowującym pra
lnię 'brudnych’ pieniędzy zorganizowa
ną przez. Curiosa Sancheza. Tymcza
sem główny księgowy Curiosa 
zablokował wszystkie jeg o  konta, a te
raz. szantażuje go, żądając olbrzymiej 
sumy. Carlos wie, że jeśli nie wypłaci 
cotygodniowej działki swoim zwierzch
nikom, ci zabiją go bez. żadnych skru
pułów.

DZIAŁ SPRZEDAŻY POLECA:
- AYRTON SENNA - BIO

GRAFIA
Ayrton Senna to jeden z. największych 

championów, jacy pojawili się na torach 
wyścigowych świata. Kaseta ta jest hoł
dem złożonym wspaniałemu sportowco
wi, bezgranicznie oddanemu swojej pa
sji, dla której oddał największe dobro - 
własne życie.

- ŚMIGŁOWCE APACHE I 
CZOŁGI W ODDZIAŁACH  
WOJSK LĄDOWYCH

Kolejna część militarnej serii ARSE
NAŁY ŚWIATA - ARMIA STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH

- LUDZIE HONORU
prod. USA 1992, sensacyjny, reż: 

Bob Reiner, wyst: Tom Cruise, Jack Ni- 
cholson, Demi Moore

UIDE0 nr) 
KUPON 1681

ZAPOWIEDZI:
- KONGO
prod. USA 1995, przygodowy, video 

premiera: 8 luty 1996
- BAD BOYS
prod. USA 1995, sensacyjny, video 

premiera: 29 luty 1996
- WIOSKA PRZEKLĘTYCH
prod. USA, reż: John Carpenter, pre

miera video: 15 luty 1995
- MAŁOLATY NINJA NA 

WOJENNEJ ŚCIEŻCE
prod. USA, przygodowy, premiera 

video: 19 luty 1996
Firma ’VIDEO-MIG’ 

zaprasza do wypożyczalni 
kaset ’VIDEO-CENTRUM’ 
w Płocku, ul. Tumska 13, 

tel. 647 519
Pytanie konkursowe:

Prosimy o podanie tytułu 
horroru, w którym Brad Pit 
/gw iazda WICHRÓW NAMIĘT
N O ŚC I/, wystąpił razem  z To
mem Cruise.

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

Kasetę za prawidłową 
odpowiedź na hasło z listy nr 
166 otrzymuje:

Monika Chojnacka
ul. Wyszogrodzka
09-402 Płock
Po odbiór nagrody zaprasza

my do redakcji

HO RO SKO P
ę 21.03-20.04

Całymi dniami nękają Was rozter
ki. Nie można ciągle wątpić, bo to 
przeszkadza podjąć jakąkolwiek decy
zję. Postarajcie się wyważyć na spo
kojnie czy to, co dziś zaprząta uwagę 
jest tego warte, a może po prostu takie 
działanie mija się z celem. Pomyślcie o 
tym w niedzielny ranek, kiedy będzie 
trochę wolnego czasu.

H  fj%_ 21M21.05
Za mało uwagi poświęcasz Ra

kowi, jest smutny, cierpi tak bardzo, 
chciałby Cię zobaczyć. Naprawdę 
znalazł się w sytuacji trudnej i liczy, 
że choć Ty będziesz mu przychylny. 
Dlatego postaraj się jak najlepiej 
wywiązać z tej roli i zaproponuj, by 
samotne popołudnie spędził w Two
im towarzystwie, przyjmie tę możli
wość z wielką radością.

&  m Ź Ę % n  2 2 .0 3 -2 1 .0 6

Będziesz w tym tygodniu w na
stroju niezłym, zwłaszcza że mało 
będzie czasu nad zastanawianie się 
nad sobą. W sprawach serca nowy 
poryw uczucia czyli to, czego pra
gniesz najbardziej. Pomyśl o kwiat
ku dla Wagi, bardzo lubi je  otrzy
mywać i uśmiechaj się do wszy
stkich, bądź miły i serdeczny - to 
poprawia samopoczucie.

I  y ą  m m
Jakiś mały flirt z nieznajomym 

Skorpionem bardzo dobrze Ci zrobi, 
zaczniesz dbać o figurę i dbać o sie
bie. Miłość nie zawsze przychodzi w 
zgodzie z majowym kalendarzem, mo
że zimowa okaże się tą, której szukasz 
naprawdę. Nie zaniedbuj jednak termi
narza prac koniecznych do wykonania, 
trochę się uzbierało i trzeba to po pro
stu zrobić, pamiętaj o kłopotach Wod
nika, liczy na Twoją pomoc.

% IZM 23.01-22,OS
Zanadto szafujesz własnym 

zdrowiem, pod koniec tygodnia mogą 
być kłopoty zaopatrz się więc w wita
minę C i profilaktycznie zacznij łykać 
już od poniedziałku. Strzeż się zakata
rzonej Panny, odłóż spotkanie do cza
su, gdy oboje wy dobrzejecie. Zale
głości w czytaniu coraz większe.

i  W $L 23.0S-22.09
Staranniej dobieraj przyjaciół, 

nie wszystkim i nie od razu musisz 
się przecież zwierzać. Niech Two
je  prywatne życie będzie sprawą 
Twoją i najbliższych i to powinno 
wystarczyć, by na podwórkowym 
deptaku nie było powodów do 
plotek. Nie wszyscy potraktują ży
czliwie Twoje problemy - musisz 
rozwiązać je  sam. To trudne, ale nie 
niemożliwe.

* Męa 23.09-23.10
Zaprzątasz myśli kimś, kto zro

bił na Tobie wrażenie osoby cieka
wej i niebanalnej, niezwykle sym
patycznej. Już tylko krok, by my
śleć o tej znajomości, jak o 
przygodzie. 1 tak się stanie, choć 
konsekwencje nie będą najweselsze. 
Na razie żadne ostrzeżenia nie po
mogą, zaplątałeś się w tę sieć.

( | 5P P #  24.10-22.11
Inaczej wyobrażałeś sobie przy

szłość, wydawało się, że unikniesz 
wszystkiego, co nieprzyjemne i 
sprawiające kłopot, ale, niestety, ży
cie czasami płata figle. Życzliwy 
Bliźniak będzie sekundował zmaga
niom z losem i wspierał w chwilach 
trudnych - możesz na niego liczyć.

f  $BHmC 23.11-21.12
Strzelcom uda się pokonać nie

bezpiecznego rywala i pełni chwały 
obnosić będą swoje zwycięstwo. Do 
szczęścia nie powinno im niczego 
brakować w nadchodzącym tygo
dniu, no może trochę pieniędzy w 
portfelu, to jeszcze można przetrzy
mać nie szarżując zbytnio wydatka
mi. Zakupy odłóż na przyszły mie
siąc, może będzie lepszy.

£ KOZIOROŻEC 22.12-2
W pracy trochę kłopotów, ale nie 

przejmuj się, będziesz miał czas, by 
sobie z nimi poradzić. Otrzymasz 
także interesującą ofertę, z której po
winieneś skorzystać, okaże się nieba
wem, że dokonałeś właściwego wy
boru. Nie graj w gry hazardowe, bo 
możesz wiele stracić, raczej zrób kilka 
rzeczy pożytecznych i niech Twoi 
przeciwnicy wiedzą, że działasz.

W O 0 K  21 .01 -20 .02

Masz wielu przyjaciół, a ciągle 
martwisz się z powodu samotności, 
czym spowodowana jest ta sytuacje? 
Czy aby nie wymagasz zbyt wiele? 
Wyrozumiałe Ryby nie chcą dłużej 
żyć w Twoim cieniu, walczą o lepszą 
pozycję. Rozważ to i pociesz, a także 
postaraj się, by miały jak najmniej 
rozterek. W sobotę koniecznie wybierz 
się na spacer w zimowy zmierzch.

o w
Jesteś zanadto niecierpliwy, 

ale też i powody ku temu szcze
gólne. Chciałbyś wiedzieć, czy 
Śtrzelec odwzajemnia Twoje 
uczucia, czy potrafi kochać pra
wdziwie, a on w swoich wyzna
niach nie jest, niestety, wylewny. 
Może to po prostu element mi
łosnej gry prowadzonej umiejęt
nie. Zastanów się nad tym i 
przestań mieć wreszcie wisiel
czy humor.

‘P o n a d y
PANriY ADY

Obronić miłość
Panno Ado, przyzwyczajona jćsteś 

do korespondencji od kobiet i dziew
cząt, ale tzw. płeć silna też ma proble
my. Jestem młodym mężczyzną, 
przed czterema laty poznałem wspa
niałą dziewczynę, a ponieważ zauro
czenie było obopólne, po pół roku 
staliśmy się szczęśliwym małżeń
stwem. Dziś jesteśmy już rodziną, 
mamy uroczą, ukochaną córeczkę.

Jednak w tym idealnym obrazie 
pokazała się rysa, która bardzo mnie 
niepokoi. Obserwuję, że żona wy
kazuje ostatnio skłonność do wódki 
i towarzystwa, w którym alkohol 
jest główną rozrywką. Ponieważ są 
to dopiero początki, więc na naszym 
pożyciu, prowadzeniu domu i wy

chowaniu dziecka jeszcze w sposób 
krytyczny się to nie odbija. Ale boję 
się, aby Alina nie zabrnęła za dale
ko. Chcę ratować ją  i naszą rodzinę, 
nasze wspólne szczęście. Panno 
Ado, poradź - jak?

Jeszcze szczęśliwy Michał 
Od Ady: Przede wszystkim je 

steś uważnym obserwatorem i to 
bardzo dobrze. Ponieważ jesteście 
dobrym małżeństwem związanym 
uczuciowo, to szybkie działanie 
może1 2 3 się okazać skuteczne. Uwa
żam, że musisz zmienić żonie towa
rzystwo. Postaraj zorganizować 
krąg przyjaciół, którzy wraz z Tobą 
odciągną ją  od amatorów alkoholu. 
Bądź z Aliną jak najwięcej, zainte
resuj ją  wspólnymi rozrywkami kul
turalnymi. Przekonaj ją, że dom i ro
dzina są o wiele ważniejsze i cenniej
sze od kieliszka. Jeśli - jak piszesz - 
darzyła i nadal darzy Cię uczuciem, 
nie powinno być problemu z likwida
cją przyczyny Twoich niepokojów.


