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Przez cztery miesiące - od maja do sierpnia 
1997 roku Przedsiębiorstwa Państwowej Komuni
kacji Samochodowej w Kutnie i Gostyninie pobie
rały od pasażerów zawyżone opłaty za niektóre bi
lety. Nie wiadomo dokładnie, ile korzystających z 
komunikacji autobusowej osób zostało poszkodo
wanych. Należy się spodziewać, że zdecydowana 
większość z nich nie ma do dzisiaj zielonego po
jęcia, że za bilety płacili więcej niż powinni.

Opłaty za przewóz osób w re- osób w międzymiastowej komuni- 
gularnej międzymiastowej komuni
kacji publicznej mają charakter 
cen urzędowych. Ustala je, na 
podstawie ustawy o cenach (z dnia 
26.02. 1982, Dz. U. z 1988 r. nr 27, 
poz. 195 z późn. zm.) Minister 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
w drodze wydawanych zarządzeń.

Podwyżka cen urzędowych od 
1 lutego 1997 roku wprowadzona 
została zarządzeniem nr 44 Mini
stra Transportu i Gospodarki Mor
skiej z dnia 24 grudnia 1996 r. 
w sprawie ustalenia cen urzędo
wych za niektóre przewozy osób w 
krajowej międzymiastowej komu
nikacji autobusowej (Dz. Urzędo
wy MTiGM nr 6 z 1996 r., poz. 10).
Zgodnie z załącznikiem nr 6 cyto
wanego zarządzenia, “do stosowa
nia cen urzędowych za przewóz

nie dotknęła druga podwyżka cen 
biletów, która została wprowadzona 
w życie z dniem 1 maja 1997 ro
ku. Za podstawę podwyżki cen bile
tów wymienione przedsiębiorstwa 
PKS podały zarządzenie nr 44 
MTiGM oraz pismo wyjaśniające 
do tego zarządzenia (nr TE6-ba- 
3510/5/97), wydane przez Departa

ment Ekonomiki i Finansów Mini
sterstwa Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 4 marca 1997-r, stano
wiące, że do ustalenia ceny biletu za 
przewóz z miejscowości z większą 
niż jeden liczbą przystanków przyj
muje się odległość liczoną od przy
stanku głównego, centralnego lub 
dworcowego, dokończenie na str.4

W ysokie kary 
dla zabójców

Sąd Wojewódzki w Płocku 
skazał dwóch mieszkańców Go
stynina na kary po 25 lat pozba
wienia wolności za zabójstwo 27- 
letniego Stanisława A. Proces był 
o tyle ciekawy, że po raz pierwszy 
w naszym województwie skorzysta
no z zeznań świadków incognito.

Czytaj str. 2
W oczekiwaniu  

na wicew ojew odę
Obecnie jest dwóch kandyda

tów na wicewojewodów. Jeden z 
nich -  Maciej Dercz z Kutna -  po
pierany jest przez Akcję Wybor
czą Solidarność; drugi -  Krzysztof 
Komorowski (również z Kutna) -  
przez Unię Wolności. Wojewoda 
Andrzej Drętkiewicz stwierdził na 
konferencji prasowej, że zna jedy
nie pierwszego z tych kandyda
tów. Niestety, nie został zaproszo
ny do rozmów koalicyjnych na te
mat obsady stanowiska wicewoje
wody.

Czytaj str. 3
30 m ilionów  

za m ieszkanie
Przeciętna 4-osobowa płocka 

rodzina za utrzymanie średniego 
mieszkania o powierzchni 60 
mkw. zapłaciła w tym roku ponad 
30 min starych złotych. Najwięk
szy składnik opłat stanowiły wpła
ty za centralne ogrzewanie.

Czytaj str. 5

kacji autobusowej zwykłej zobo
wiązani są przewoźnicy wykonu
jący zbiorowy przewóz osób w 
regularnej komunikacji publicznej 
(w tym powołane do tego przedsię
biorstwa PKS - dop. autora) zgo
dnie z rozkładem jazdy, uzgo
dnionym przez przewoźników, 
otrzymujący za pośrednictwem 
Ministerstwa Transportu i Gospodar
ki Morskiej dotacje przedmiotowe”. 
“Ceny urzędowe określone w załącz
nikach są cenami maksymalnymi”.

W 1997 r. przewidziana została 
jedna podwyżka cen urzędowych za 
przewozy osób w krajowej mię
dzymiastowej komunikacji autobu
sowej. Tymczasem pasażerów ko
rzystających z usług przewozo
wych Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Kutnie i Gostyni-
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autobus
W poniedziałek 27 g ru d 

nia około w pół do pierwszej 
na przystanku przy "Stodole" 
w  zatłoczonym  autobusie li
nii n r "19" nieznani spraw cy 
opróżnili pojem nik z gazem  
łzawiącym. Po kilku chwilach 
w  pojeździe zostało tylko 
dwóch pasażerów i kierowca. 
Wszyscy inni ze łzami w 
oczach i przekrwionymi tw a
rzami opuścili autobus. Po kil
ku minutach kierowca otwo
rzył okna i po przewietrzeniu 
pojazdu podjechał na przysta
nek, by kontynuować kurs.

- Stałem w środku wozu - re
lacjonuje M arek Cichocki, pa
sażer "19". - Otworzyły się 
drzwi i ludzie za mną zaczęli po
kosty zaać. Gdy obejrzałem się do 
tyłu, wszyscy w pośpiechu opu
szczali autobus. Gdy pociąg
nąłem nosem czuć było bardzo 
duże stężenie gazu. Ktoś musiał 
go użyć przy tylnych drzwiach.

* To było takich dwóch chło
paczków - dodaje inny pasażer 
feralnego kursu. - Widziałem 
potem jak stanęli pod "Stodołą" i 
śmiali się że swojego kawału.

- Różne rzeczy w płockich au
tobusach już się zdarzały - ko
mentuje wydarzenie dyspozy
tor płockiego ZKM-u Jacek 
Piórkowski. - Rozbijali kasowni
ki, awanturowali się, ale gazu łza
wiącego, czy strzelaniny w na
szych autobusach jeszcze nie było.

Wolne dni 
w ZKM

Zakład Komunikacji Miej
skiej w Płocku podaje listę do
datkow ych dni w olnych od 
pracy w  1998 roku: 

styczeń - 3 ,17 ,24 ,31  
luty -1 4 ,2 1 ,2 8  
m arzec -14,21, 28 
kwiecień -11 ,18 ,25  
maj - 2 ,16 ,23 ,30  
czerwiec - 6,13, 20,27 
lipiec - 4,11,18, 25 
sierpień -1 ,8 ,2 2 ,2 9  
wrzesień - 5 ,12 ,19 ,26  
październik -10 ,17 ,24 , 31 
listopad -1 4 ,2 1 ,2 8  
grudzień - 5 ,12 ,19

W pow yższe dni autobusy 
komunikacji miejskiej będą 
kursow ały w edług rozkładów  
jazdy na w olną sobotę.

Inspektorat ZUS 
w

Wczoraj (5 stycznia) pod
jęła działalność trzecia już tej 
rangi w województwie tere
nowa placówka Oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społe
cznych w Płocku - Inspekto
rat w Gostyninie. Inspektorat 
mieści się przy ulicy Płockiej 
37a. Placówka prowadzi roz
liczenia z 3800 płatnikami 
składek oraz wypłacać bę
dzie 10 tysięcy emerytur i 
rent (w dwóch terminach 
płatności: pierwszego i pięt
nastego dnia miesiąca).

Statutowe działania Inspe
ktoratu realizuje ponad 40 
pracowników, w większości

z Gostynina, wspartych kil
koma doświadczonymi pra
cownikami z Płocka. Kierow
nikiem placówki został B og
dan G ontarek, były sekretarz 
Urzędu Miasta w Gostyninie.

Dla Inspektoratu ustalono 
następujący terytorialny za
kres działania: miasto Gosty
nin, miasto i gmina Gąbin, 
gminy: Gostynin, Iłów, Kier
nozia, Łąck, Nowy Duninów, 
Pacyna, Sanniki, Słubice i 
Szczawin Kościelny. Oznacza 
to, że emeryci i renciści za
mieszkujący na tym terenie, a 
także płatnicy składek mają

cy siedzibę firmy na w /w  ob
szarze, mogą załatwiać 
wszelkie ich dotyczące spra
wy właśnie w gostynińskim 
Inspektoracie. Nie dotyczy to 
płatników składek sektora 
publicznego oraz spółek z 
udziałem kapitału zagranicz
nego, które nadal będą pro
wadzić rozliczenia z Oddzia
łem w Płocku.

Dla interesantów przewi
dziano parking na 20 pojaz
dów oraz salę obsługi o po
wierzchni 100 m2. W sali tej 
znajdują się 3 stanowiska in
formacyjne: dla emerytów i 
rencistów, dla osób ubiegają
cych się o zasiłki chorobowe i 
rodzinne oraz dla płatników 
składek. W budynku nie ma 
stanowiska kasowego; wszel
kich płatności należy zatem 
dokonywać w bankach lub w 
Urzędzie Pocztowym.

Kosztowny transport

Pokrzywdzeni rolnicy
Rada Miasta Płocka przy

jęła nowe stawki podatków 
od środków transportu. Op
łaty najbardziej uderzą w lo
kalnych rolników. Za przy
czepy ładowności od 5 do 20 
ton trzeba będzie zapłacić aż 
500 zł (w zeszłym roku - 150 
zł), a za przekraczające 20 ton 
- 700 zł (było 250 zł). Jeszcze 
drożej będą musieli zapłacić 
rolnicy posiadający wago- 
rampy, przyczepy rolnicze,

dłużnice czy rozrzutniki - za 
każde urządzenie aż 1000 zł. 
Stawki te uderzą najmocniej 
w pracujących na roli i właś
nie one spośród wszystkich 
podatków transportowych 
wzrosły najwięcej. Niektóre 
nawet o ponad 400 procent.

Samochody ciężarowe od 
2 do 12 ton obciążone są w 
tym roku stawkami od 600 
do 1150 zł., powyżej 12 ton - 
1700 zł. Kolejną opodatkowa

ną grupę pojaz
dów ciężaro
wych stanowią 
ciągniki siodło
we i balastowe. 

W zależności od ich ładow
ności (od 4 do 10 ton) roczne 
stawki wynoszą od 800 do 
1300 zł. Za jeszcze cięższe 
trzeba zapłacić 1500 zł.

Posiadacze autobusów bę
dą musieli uiścić (w zależno
ści od liczby miejsc w 
pojeździe) w kasie miejskiej 
od 450 do 1100 zł.

Greg

“Skok” na stację paliw w Kutnie
Sprawcy (8 osób) przyje

chali dwoma samochodami - 
polonezem i oplem. Skiero
wali swoje kroki do baru 
przystacyjnego. Po spożyciu 
posiłku poprosili o lody. W 
czasie wyjmowania chłod
nych rarytasów z zamrażar

ki, złodzieje błyskawicznie 
rozbili kasę i opuścili bar z łu
pem w wysokości 700 zł.

Powiadomiono KRP w 
Kutnie. Funkcjonariusze za
trzymali połowę złodziejskiej 
grupy: dwie kobiety i dwóch 
mężczyzn, w wieku 21 - 25

lat, w miescowości Piątek, ja
dących spokojnie oplem.

Śledztwo w toku. Zuchwa
ła kradzież miała miejsce 
wieczorem 29 grudnia.

(jad)

Napad na sklep w Płocku
Ekspedientka sklepu spo

żywczego przy ul. Andersa 
w Płocku przeżyła mały hor
ror. W poniedziałek (29 grud
nia) tuż przed zakończeniem 
pracowitego dnia, dwóch 
ostatnich klientów rzuciło się

na nią i siłą zaciągnęło do ła
zienki. Tam skrępowali ją 
szalikiem, przywiązując jego 
końce do rury muszli kloze
towej. Następnie ruszyli na 
penetrację sklepu.

Zabrali artykuły spożyw

cze i cały utarg. Sumę strat 
wyceniono na 1700 zł.

Postępowanie przygoto
wawcze prowadzi Komenda 
Rejonowa Policji w Płocku.

(jad)

Wysokie kary dla zabójców
Sąd Wojewódzki w Płocku 

pod przewodnictwem Hali
ny Mieszkowicz, skazał 
dwóch mieszkańców Gosty
nina na kary po 25 lat pozba
wienia wolności za zabój
stwo 27-letniego Stanisława 
A. Proces był o tyle ciekawy, 
że po raz pierwszy w naszym 
województwie skorzystano z 
zeznań świadków incognito.

Przypomnijmy fakty: 20

lutego 1997 r. 17-letni Prze
mysław H. i 20-letni Seba
stian G. posprzeczali się w pi
jalni piwa ze Stanisławem A. 
(ten ostatni mieszkał we wsi 
Budy Kaleńskie). Sprzeczka 
zakończyła się napadem na„ 
ulicy. Przemysław przytrzy
mał ofiarę, a Sebastian wy
mierzył mu "sprawiedli
wość" uderzając osiem razy 
nożem w klatkę piersiową.

Krzyki mordowanego 
usłyszeli ludzie z pobliskich 
domów i próbowali spłoszyć 
oprawców. Ci jednak nie 
zwracali na nikogo uwagi. 
Później, gdy ofiara nie żyła, 
oddalili się.

Mimo nie przyznania się 
do zarzucanego im czynu, 
zostali ukarani. Zadecydo
wały oiym  właśnie zeznania 
świadków incognito. Sąd nie

chciał ich ujawniać, 
aby nie spotkała ich 
zemsta ze strony 
zdemoralizowanych 

skazanych, bądź kogokol
wiek z ich otoczenia.

W uzasadnieniu w yroku 
podkreślono brak skru
chy, wysoki stopień nie
bezpieczeństw a czynu i 
ohydny, brutalny sposób 
w ym ierzania własnej 
"sprawiedliwości".

(jad)

Podatki
od

nieruchomości
Radni ustalili now e stawki 

podatków  od nieruchomości 
na rok bieżący. O płaty od bu
dynków  m ieszkalnych lub ich 
części w ynoszą obecnie 33 
gr./m kw . Właściciele budyn
ków m ieszkalnych w  części lub 
całości zajętych na prow adze
nie działalności gospodarczej, 
będą m usieli zapłacić 11,95 
zł/m kw . pow ierzchni użytko
wej.

Obiekty zajęte na prow a
dzenie działalności w  zakresie 
obrotu kw alifikow anym  mate
riałem siew nym  obciążone zo
stały podatkiem  5,55 zł/m kw . 
Dla pozostałych budynków  
niem ieszkalnych radni ustalili 
staw kę na 3,5 z ł /  mkw.

G runty nad jeziorami, zajęte 
pod zbiorniki w odne retencyj
ne lub elektrow nie wodne, 
mieć będą w  tym roku staw kę 
2,31 z ł /h a  powierzchni.

Greg

“Ekologiczni” 
też trują

Zanieczyszczenie środow iska' 
spalaniem  śmieci i odpadów  w 
dom ow ych kotłow niach jest rją  
w iskiem  częstym  i nagannym . 
Stosowanie takich praktyk przez 
m ieszkańców Kutna, korzystają
cych z ulgi w  podatku  od nieru
chomości z ty tu łu  użytkow ania 
ogrzew ania ekologicznego, bę
dzie karane.

- Jeśli ktoś uzyskał od miasta ul
gę w podatku, bo deklarował ogrze
wać dom ekologicznie, a praktyka 
wygląda inaczej, to znaczy, że 
wprowadził nas w błąd - pow ie
dział prezydent Krzysztof De- 
bich na sesji Rady Miasta.

D otychczas n ie p ro w a d z o 
no k o n tro li sp raw d za jący ch  
sposób  o g rzew an ia . Sygnał 
p rz e k a z a n y  n a  sesji p rzez  
ra d n ą  s ta ł się im p u lsem  do 
podjęcia p rze z  S traż M iejską 
czynnośc i k o n tro ln y ch  w  tym  
zakresie . S każen ie ś ro d o w i
ska p rzy  jed n o czesn y m  ko
rz y s ta n iu  z u lg i p rom ującej 
olejow y, g azo w y  lub  elektrycz
ny system  grzewczy miało miej
sce w  dzielnicy Łąkoszyn.

- Bardzo proszę o współpracę - 
apelow ał K. Debich. - Sygnały bę
dą sprawdzane. Nie mamy goto
wych mechanizmów kontroli, ale bę
dziemy je dopracowywać. Miesz
kańcy sami powinni walczyć o 
czystość swego środowiska. Zgło
szeń o niepraioidłowościach nie na
leży uważać za donosy.

W 1994 roku 163 kutno
wskich podatników  złożyło 
wnioski o um orzen ie  op ła t na 
rzecz m iasta z ty tu łu  uży tko
w ania ogrzew an ia ekologicz
nego. W szyscy o trzym ali ulgę 
na 5 lat w  w ysokości 100% po
datku  od mieszkalnej części nie
ruchomości.

(bar)
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Droższe psy
Posiadacze psów zapłacą 
w tym roku podatek w wy
sokości 26 zł za każde 
zwierzę. Opłaty należy ui
ścić do końca marca. Poło
wę te] kwoty zapłacą wła
ściciele psów, którzy wejdą 
w ich posiadanie dopiero 
po 30 czerwca.

Radna Anna Kozera propono
wała utrzymanie dotychczasowej 
kwoty podatku od psów, jednak jej 
wniosek nie spodobał się radnym.

Tadeusz Taworski proponował 
wprowadzenie elektronicznego zna
kowania psów przez wszczepianie 
sygnalizatorów. Wiceprezydent 
Miasta Płocka Zygmunt Bura-

da kosztowna, na jej wprowa
dzenie w Płocku potrzeba 2,5 
mld starych zł, dlatego też u 
nas będzie wprowadzona naj

prawdopodobniej dopiero w przy
szłym roku.

Wielu radnych zgadza się z tym, 
że metoda elektronicznego oznako
wania jest najlepszym sposobem na 
zwiększenie ściągalności podatków 
i egzekwowanie od właścicieli 
odpowiedzialności za posiadane 
zwierzęta. Nikt jeszcze nie rozwią
zał “psiego” problemu przez dobro
wolne przyczepianie numerka przez 
właściciela. Nadal bardzo często 
złapani przez Straż Miejską posia
dacze psów, spacerujący po mieście 
ze swoimi czworonogami biegają
cymi bez smyczy, wypierają się 
własności w obawie przed mandata
mi. Może też zbyt małe są kary za 
brak smyczy, kagańca czy nie płace-

czyński tłumaczył, że metoda ta za- nie podatków od psów, nie mówiąc
stosowana w Gdańsku sprawdza się już o kulturze niektórych właścicieli 
doskonale. W ciągu 2 lat od jej zwierząt. Ale tej nauczyć jest naj- 
zapoczątkowania aż pięciokrotnie trudniej.
wzrosła ilość osób, które płacą po- Greg
datek od psów. Jest to jednak meto- fot. P. Lewandowski

Dziękujemy
za

życzenia
T radycyjnie w  ok resie  

św ią teczn o-n ow oroczn ym  
otrzym u jem y w ie le  p ię k 
n ych , serd eczn ych  życzeń  od  
n aszych  C zyteln ik ów , in sty 
tucji, organ izacji, p rzed s ię 
b iorstw , firm , osób  pryw at
nych . N a d esła li je nam:

Andrzej Bukowski - przewodniczący Rady Miasta Płocka,
Prezydent Płocka - Dariusz Krajowski-Kukiel,
Senator Zbignieiu Kruszewski - Kanclerz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, 
Reżyser Jerzy Hoffman z zespołem realizującym film  "Ogniem i mieczem",
Dyrektor Marek Mokrowiecki i pracownicy Teatru Dramatycznego,
Prof Andrzej Bartnicki - rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku,
Dzieci, młodzież i grono pedagogów z MDK im. Króla Maciusia I w Płocku,
Małgorzata Płoszewska i Jos-Weiss-Schide w Reutlingen,
Dyrektor Rejonowego Urzędu Poczty w Płocku,
Redaktorzy zaprzyjaźnionego Tygodnika Siedleckiego,
Mariusz Patrowicz i firma DOMINET,
Zarząd ZKS Petrochemia Płock,
Przewodniczący Zarządu Fundacji Płockiej,
Stanisław Wojtiuk - Burmistrz Drobina,
Barbara Czerwińska - dyrektor Oddziału Pierwszego Komercyjnego Banku SA,
Ewa Jankowska - dyrektor Domu Darmstadt,
Dyrektor Oddziału Mazowsze - Ruch SA,
Zarząd Okręgowego Ziuiązku Brydża Sportowego,
Dyr. Janina Sobótka-Skiba - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płocku,
Władysław Jamroży - prezes Zarządu PZU SA,
Redakcja zaprzyjaźnionych "Wiadomości Dnia”,
Małgorzata Ryncarz - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych woj. płockiego,
Zespół Działu Informacji i "Petro-Echa" Petrochemii Płock,
Dyrekcja i załoga Drukami Offsetowej ASSICO w Łodzi,
Wydawnictwo INFOR,
Dyrekcja Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich,
Firma "INYEST-LEASING”.

W oczekiwaniu na wicewojewodę
Na swojej pierwszej konferencji prasowej z 
dziennikarzam i spotkał się wojewoda płocki.
Przypomnijmy, że Andrzej Drętkiewicz nomina
cję na to stanowisko otrzym ał z rąk premiera RP 
Jerzego Buzka 19 grudnia 1997 r.

- Przyznam, iż wcześniej takiej 
możliwości, że otrzymam nomi
nację na to stanowisko, zupełnie 
się nie spodziewałem - powie
dział A. Drętkiewicz. - Nie jest 
bowiem dla nikogo tajemnicą, że 
praca w samorządzie była dla 
mnie bardziej atrakcyjna niż pra
ca w administracji rządowej. 
Dotychczasowy okres czasu po
święciłem na poznanie procedur, 
stanu spraw, budżetu. Uważam, 
że źle by było, żebym w tym pier
wszym okresie pracował w zależ
ności od doraźnych potrzeb. Chcę 
przez pierwszy miesiąc ",schować 
się za drzwiami", poznać ogólną 
sytuację, poznać pracowników

firmy, którzy są mi podlegli.
30 grudnia ub. roku ze sta

nowiska wicewojewody od
wołany został Marian Rodzeń; 
jego uroczyste pożegnanie na
stąpiło dzień później.

- Odwołanie nastąpiło w trybie 
ustawowym - powiedział An
drzej Drętkiewicz. - Normalne, 
że nowit rząd powołuje nowych: 
wojewodę i wicewojewodę. Ja 
mam z tego tyle, że spadło na 
mnie więcej obowiązków. I tak bę
dzie do czasu powołania nastę
pnego wicewojewody.

Skądinąd wiadomo, że obe
cnie jest dwóch kandydatów 
na wicewojewodów. Jeden z

nich - Maciej Dercz z Kutna - 
popierany jest przez Akcję 
Wyborczą Solidarność; drugi 

Krzysztof Komorowski 
(również z Kutna) - przez 
Unię Wolności. Andrzej Dręt
kiewicz stwierdził, że zna je
dynie pierwszego z tych kan
dydatów. Niestety, nie został 
zaproszony do rozmów ko
alicyjnych na temat obsady 
stanowiska wicewojewody, i 
nic więcej na temat kandyda
tur nie może powiedzieć.
- Myślę, że Unia Wolności wie co 
robi - dodał jedynie. - Zakła
dam, że pan Komorowski to osoba 
kompetentna i sprawna. Bo trzeba 
pamiętać, że polityka polityką, ale 
w Urzędzie Wojewódzkim trzeba 
przede wszystkim pracować.

"Tygodnik Płocki" zapytał 
wojewodę: "Jak zam ierza po
god zić dw a sprzeczne trendy

w  w yk on yw anej przez s ie 
b ie  pracy? Z jednej strony  
reprezentuje b o w iem  intere
sy  m ieszk ań ców  tego regio
nu, którzy w  żadnym  w y 
padk u  n ie  życzą sob ie  lik w i
dacji w ojew ód ztw a. Z 
drugiej strony na stan ow i
sk o  w o jew o d y  został d esyg 
n ow an y  przez prem iera, re
prezentanta koalicji, która 
zakłada szybk ą reform ę 
adm inistracyjną, polegającą  
m .in. na lik w id acji w o je 
w ództw , w  tym  w o je w ó d z
tw a płockiego."

- Nie ulega wątpliwości, że 
urząd wojewody to stanowisko 
polityczne - stwierdził Andrzej 
Drętkiewicz. - W konstytucji 
jest napisane wyraźnie, że woje
woda jest przedstawicielem rządu 
w terenie. Nie może reprezento
wać poglądów niezgodnych z po

glądami rządu. Jeśli chodzi o in
teresy lokalne, to są oczywiście 
posiedzenia rządu, na które wo
jewodowie będą zapraszani. A 
tam będę miał możliwość wyra
żenia swoich opinii. Tam będę 
mógł przekazać, że ta wspólnota 
lokalna chce, żeby województwo 
płockie pozostało na mapie admi
nistracyjnej kraju. Sprawa na 
pewno będzie trudna. Na razie 
nie ma decyzji rządu odnośnie li
kwidacji dotychczasowych woje
wództw.

Nowy wojewoda stwier
dził, że gdyby zaistniała mo
żliwość remontu mostu przez 
Wisłę, to byłby gotów poświę
cić na ten cel służbową Lancię! 
- Oczywiście muszę mieć jakiś 
środek transportu - dodał. - Dla
tego choćby cinąuecento trzeba by 
było kupić.

Tomasz Szatkowski

Ciepło w Płocku

Skok o osiem procent
Od 1 stycznia 1998 r. wzrosła o 

8 proc. cena ciepła w Płocku. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cie
plnej ustaliło nową cenę jego 
sprzedaży z płockimi spółdzielnia
mi mieszkaniowymi. Wcześniej 
dystrybutor najdroższego z me
diów dostarczanych do mieszkań 
przyjął podwyżkę podyktowaną 
przez lokalnego wytwórcę ciepła 
kierowanego do sieci miejskiej - 
Petrochemię S.A.

Na podwyżkę złożył się 5-pro- 
centowy wzrost podatku vat i 3-pro- 
centowy skok ceny. Nowe wyższe 
stawki będą obowiązywały do koń
ca marca b.r. W Płocku ceny nie 
wzrosną tak wysoko, jak w mia
stach, gdzie nadal obowiązywały 
państwowe dotacje do ogrzewania. 
Najprawdopodobniej ich brak będą

musieli pokrywać teraz lokatorzy, 
płacąc za ciepło po kilkadziesiąt 
procent więcej niż dotychczas. W 
Płocku dotacje nie obowiązują już 
od 3 lat, a cena ciepła była w 1997 r. 
niższa od urzędowej wynoszącej 
2,13 zł/mkw. W różnych spółdziel
niach w ostatnim kwartale ub.r. pła
ciliśmy od 1,75 do 1,95 zł/mkw.

- Nowa cena ciepła nie może 
przekroczyć w Płocku wskaźnika 
wzrostu określonego przez Minister
stwo Finansów, a wynoszącego 1,08 
- dlatego też żadna ze spółdzielni 
nie powinna podyktować lokatorom 
wzrostu cen o więcej niż 8 proc. - 
wyjaśnia wicedyrektor d/s technicz
nych PEC Adam Marlęga.

Nowe stawki opłat w poszcze
gólnych spółdzielniach mieszkanio
wych przedstawimy, jak tylko zo

staną ustalone. W każdym bądź ra
zie zgodnie z zarządzeniem ministe
rialnym ceny mogą wzrosnąć w 
Płocku maksymalnie o 15 gr. Po
winny więc kształtować się na po
ziomie 2,03 zł/mkw. Dla przeciętne
go mieszkania o powierzchni 60 
mkw. miesięczna opłata za ogrze
wanie powinna w związku z tym 
wynieść około 120 zł, wzrośnie 
więc w porównaniu z miesiącem 
grudniem o około 9 zł.

Właściciele domków jednoro
dzinnych ogrzewanych z sieci miej
skiej, nie posiadający licznika cie
pła płacić będą ryczałtowo przez 12 
miesięcy nową cenę, ustaloną przez 
PEC na 2,03 zł/mkw. Natomiast po
siadacze domków z opomiarowa- 
nym węzłem cieplnym, płacący za 
faktyczne zużycie ciepła (tylko w 
miesiącach, kiedy je pobierają) - za
płacą obecnie 25,55 zł za gigadżul 
energii. *

Greg
Oddział w Płocku: ul. Kazimierza Wielkiego 13 , tel./fax (0-24) 64-51-16
Od d ziały Lubelskiego Tow arzystw a Le a sing o w e g o : BIAŁA PODLASKA, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, GNIEZNO, 
GRUDZIĄDZ, INOWROCŁAW, KRAKÓW, LESZNO, LUBLIN, MIELEC, NOWY SĄCZ, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 
PŁOCK, POZNAŃ, RYBNIK, RZESZÓW, SANOK, SZCZECIN, TARNOBRZEG, WARSZAWA, WROCŁAW;

Nr1 stycznia 1998 Tygodnik Płocki 3



Biletowa nadwyżka
dokończenie ze str. 1

Zgodnie z wykładnią Departa
mentu Ekonomiki i Finansów 
MTiGM, pasażer wsiadający do 
autobusu na ostatnim przystanku w 
danej miejscowości zmuszony zo
stał do zapłacenia za odległość od 
“przystanku wysiadania” do 
przystanku przyjętego przez 
przedsiębiorstwo PKS za główny. 
Ten sam pasażer, wysiadając na 
pierwszym przystanku w miesco- 
wości docelowej także musiał za
płacić za odległość do dalej położo
nego przystanku głównego.

W rezultacie od maja do 
sierpnia część pasażerów (nie roz
poczynających i nie kończących 
podróży na przystankach przyję
tych za główne, centralne lub 
dworcowe) zmuszona została do 
uiszczenia opłat za trasę (kon
kretna ilość kilometrów), której 
nie przejechali. Okazało się, że 
nikt z obu przedsiębiorstw nie 
skonkh^ował, że taka interpre
tacja pozostaje w sprzeczności ze 
stojącym zdecydowanie wyżej w 
hierarchii prawnej cytowanym za
rządzeniem nr 44 MTiGM, gdzie w 
załączniku nr 6 wyraźnie napisano, 
że “odległość przewozu ustala się' 
między punktami zatrzymywania 
się autobusu, zwanymi przystan
kami”. Natomiast “opłatę za prze
wóz osób ustala się za rzeczywistą 
odległość przewozu, z właści
wej strefy kilometrowej”.

- Zarówno zarządzenie nr 44 
MTiGM z dnia 24 grudnia ja k  i p i
smo z 4 marca pochodzą z tego 
samego ministerstwa - rozmawia
my z zarządzającym tym czaso
wo od 1 listopada 1997 roku 
gostynińskim  PKS-em  A da
mem Klejną. - Wydaje nam się, 
że to ministerstwo mówi dziwnym 
dwugłosem, chcąc zadowolić i 
przewoźników, i pasażerów. Tu 
trzeba wrócić do faktu samej 
podwyżki od 1 lutego, wprowa
dzonej zarządzeniem. W założeniu 
miała być to podwyżka pięciopro
centowa. Dzięki tej podwyżce 
miały zostać zrekompensowane 
wzrastające ciągle, choćby z powo
du podwyżek cen benzyny, koszty 
eksploatacji. Tymczasem przedsię

biorstwa de facto nic na tej 
podwyżce nie zyskały. Dlaczego? 
Ponieważ jednocześnie dokonano 
rozdrobnienia przedziałów kilome
trowych, ze skoków dziesięciokilo- 
metrowych do pięciokilometro
wych. W rezultacie do minister
stwa poszły skargi z przedsię
biorstw, że tak być nie może. Wy
daje się, że to pismo z 4 marca, to 
była próba odpowiedzi minister
stwa na skargi przedsiębiorstw.

Na podstawie art. 21 ust. 2 
pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu 
praktykom monopolistycznym 
proszę o wystąpienie do prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów o wszczęcie postę
powania administracyjnego w 
sprawie stosowania praktyk mo
nopolistycznych przez Przedsię
biorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Kutnie i Przed
siębiorstwo Państwowej Komuni
kacji Samochodowej w Gostyni
nie” - pisze jeden z poszkodowa
nych, Adam Górniak z Kutna do 
Miejskiego Klubu Federacji Kon
sumentów w Łodzi.

‘‘Korzystam z usług świad
czonych przez obydwa wymienio
ne przedsiębiorstwa” - czytamy w 
skardze. “Dojeżdżam do pracy z 
Kutna do Płocka. Poranny kurs 
(wyjazd o godz. 6.15) obsługiwany 

jest przez PPKS Kutno, natomiast 
kurs powrotny (wyjazd z Płocka o 
godz. 15.29) przez PPKS w Go
styninie. W Kutnie wsiadam i wy
siadam na przystanku na ulicy Ko
ściuszki, natomiast w Płocku na 
przystanku przy ul. Kilińskiego 
(tzw. Rogatki).

Do kwietnia 1997 roku pła
ciłem za rzeczywistą odległość 
przewozu, tj. od przystanku w 
Kutnie ul. Kościuszki do Płocka ul. 
Kilińskiego. Cena biletu miesięcz
nego wynosiła 132 zł za odległość 
do 50 km. Z dniem 1 maja 1997 r. 
obydwa wymienione przedsiębior
stwa, będące na rynku monopoli
stami w świadczeniu usług prze
wozowych na rzecz ludności w 
komunikacji międzymiastowej, 
nadużyły pozycji dominującej i 
narzuciły uciążliwe warunki

umowy przewozu osób, co przy
nosi im nieuzasadnione korzyści 
materialne.

Przedsiębiorstwa te, powołując 
się na zarządzenie ( tu wymienia się 
cytowane wcześniej zarządzenie i 
pismo - przyp. autora) ogłosiły, że 
dla ustalenia cen biletów w mia
stach, w których znajduje się wię
cej niż jeden przystanek, przyjmu
je  się odległość liczoną od przy
stanku głównego. W Kutnie jako 
przystanek główny przyjęto prowi
zoryczny dworzec PKS, a w Płocku 
dworzec PKP. W rezultacie, w 
wyniku bezprawnych zmian, cena 
biletu miesięcznego, który kupuję, 
wzrosła ze 132 zł do 155 zł pomimo 
tego, że tak jak poprzednio wsia
dam i wysiadam na tych samych 
przystankach.

(...) Nadmieniam, że sąsiednie 
PPKS Płock stosuje się do zarzą
dzenia nr 44 MTiGM i pobiera 
opłaty za rzeczywiście przejechane 
kilometry.

(...) Proszę o pilne zajęcie się 
sprawą, albowiem każdy dzień 
przysparza obudwu przedsiębior
stwom korzyści kosztem pasaże
rów ”.

Skarga o podobnej treści tra
fiła do Ministerstwa Transportu i 
Gospodarki Morskiej. Sprawę 
rozpatrywał też Rzecznik Praw 
Obywatelskich.

Oczywiście użytkownicy bile
tów miesięcznych to tylko kropla 
w morzu ogółu pasażerów, korzy
stających najczęściej z przejazdów 
jednorazowych. Dla przykładu cena 
biletu jednorazowego na trasie z 
Kutna - przystanek przy ul. Kościu
szki, do Płocka - przystanek przy 
ulicy Kilińskiego wzrosła z 4 zł do 
4.70 zł. Rzeczywista odległość 
przewozu między wymienionymi 
przystankami wynosi 48 km, co 
mieści się w strefie kilometrowej 
41 -50 km. Po wprowadzeniu no
wych zasad, tj. doliczaniu odle
głości od i do przystanku główne
go, w Kutnie i w Płocku przyjęto za 
nie dworce PKP, odległość prze
wozu wzrosła do 53 km, co mie
ści się w strefie 51-60 km.

Na wniosek M iejskiego 
Klubu Federacji Konsumen
tów w Łodzi, postępowanie 
w yjaśniające w sprawie 
zgodności zachowań Przedsię
biorstwa Państwowej Komuni
kacji Samochodowej w Kutnie i 
Gostyninie z przepisami usta
wy antymonopolowej przepro
wadził Urząd Ochrony Konku
rencji i Konsumentów. M ini
sterstwo Tansportu i Gospodar
ki Morskiej uznało skargę za 
zasadną. Wyjaśniło, że wykła
dnia zawarta w piśmie Depar
tamentu Ekonomiki i Finansów 
L.dz. TE 6 - ba - 3510/5/97 
stanowiła odpowiedź na w ątpli
wości zgłoszone przez Polską 
Izbę G ospodarczą Transportu 
Samochodowego i Spedycji i 
miała być wykorzystana na 
spotkaniach z przewoźnikami 
przy ustalaniu rozkładów jazdy. 
Przyznało również (w liście 
przesłanym do pana Górniaka 
20 sierpnia), że miała także na 
celu choćby częściowe ogra
niczenie wykorzystywania ko
munikacji międzymiastowej 
(do wykonywania której zo
stały powołane przedsiębior
stwa PKS) jako komunikacji 
lokalnej - m iejskiej, będącej w 
gestii samorządu terytorialne
go. Tym samym pismo to nie 
stanow iło podstaw y do- 
podwyżki cen biletów w zależ

ności od odległości od przy
stanku głównego.

Według Ministerstwa Trans
portu i Gospodarki Morskiej, w 
skali kraju wystąpiły tylko nie
liczne przypadki zawyżania cen 
przez przedsiębiorstwa PKS na 
skutek ustalenia odległości przewo
zu w miastach posiadających kilka 
przystanków “na żądanie”, do dalej 
położonego dworca niż przysta
nek docelowy podróży pasażera. 
Incydenty takie zaistniały, we
dług wiedzy ministerstwa, w czte
rech spośród 174 przedsiębiorstw 
PKS (w tym w PPKS w Kutnie i 
Gostyninie). Jednocześnie w każ
dym przypadku skargi podróżnych 
- na żądanie wyższej opłaty - mi
nisterstwo poleciło takiemu prze
woźnikowi: natychmiastową korek
tę cen biletów i zwrot nienależnych 
kwot.

W wyniku interwencji pasaże
rów Minister Trai 'ortu i Gospo
darki Morskiej wydai zarządzenie 
nr 10 z dnia 30 lipca 1997 r. w 
sprawie ustalenia cen urzędowych 
za niektóre przewozy osób w krajo
wej międzymiastowej komunika
cji autobusowej (Dz. Urzędowy 
MTiGM nr 3, poz. 3). Zmieniony 
został przepis dotyczący sposobu 
ustalania cen biletów za przewóz 
do lub z przystanku na terenie mia
sta (miejscowości) z większą niż je
den liczbą przystanków.

Nasuwa się przy okazji nie
odparte wrażenie o zadziwiają
cej sprzeczności decyzyjnej Mi
nisterstwa Transportu i Gospo
darki Morskie. Oto fragmenty 
pisma z MTiGM do Marka Nie
węgłowskiego, ówczesnego za
rządcy PPKS w Gostyninie 
(podobny list wysłano do przed
siębiorstwa PKS w Kutnie): “W 
związku z licznymi skargami (...) 
Ministerstwo Transportu i Go
spodarki Morskiej przypomina 
(...), że opłaty za przewóz ustala 
się za rzeczywistą odległość prze
wozu z właściwej strefy kilome
trowej. Wykładnia MTiGM z dnia 
1997-03-04 (...) miała na celu 
choćby częściowe ograniczenie 
wykorzystywania komunikacji 
międzymiastowej jako komuni
kacji lokalnej(...). A przede 
wszystkim została ona wprowa
dzona na okres przejściowy, wy
muszona sygnałami o małej po 
jemności drukarek (...) W związ
ku z tym, żądanie wyższych cen 
za bilety, a zwłaszcza miesięczne 
w komunikacji międzymiastowej, 
po dwóch miesiącach od wpro
wadzenia podwyżki cen urzędo
wych, świadczy o indolencji ze 
strony osób odpowiedzialnych 
za przewozy pasażerskie w kiero
wanym przez pana Dyrektora 
przedsiębiorstwie, bądź o ich za
chłanności w poszukiwaniu wpły
wów. Praktyki takie są niedopu
szczalne (...).

Ciekawe, jak treść tego wyja
śnienia ma się do pisma z 4 marca 
1997 roku do Krzysztofa Gutow
skiego, prezesa Zarządu Polskiej 
Izby Gospodarczej, Transportu Sa
mochodowego i Spedycji, którego 
kopie rozesłano do poszczegól
nych przedsiębiorstw PKS: “Do 
ustalenia ceny biletu za przewóz 
w miejscowości z większą niż jeden 
liczbą przystanków powinno się 
przyjmować odległość liczoną do 
przystanku głównego - centralnego 
lub dworcowego ”.

Najciekawsze, że oba pisma 
podpisała ta sama osoba - dyrektor 
Departamentu Budżetu i Finansów 
Mieczysław Bajurski... Ciekawe, 
czy Ministerstwo zareagowałoby

na fakt nienależnego pobierania 
pieniędzy za nie przejechane kilo
metry, gdyby nie było skarg od po
szkodowanych podróżnych.

Wobec zaniechania działań 
sprzecznych z ustawą antymonopo
lową i uregulowania kwestii od
płatności za bilety zgodnie z 
zarządzeniem nr 10 MTiGM Dele
gatura Urzędu Ochrony Konkuren
cji i Konsumentów w Łodzi za
kończyła prowadzenie postępo
wania wyjaśniającego, nie znajdu
jąc podstaw prawnych do wszczę
cia postępowania administracyjne
go z urzędu. Za wiarygodne przyję
ła wyjaśnienia przedsiębiorstw 
PKS, że zawyżanie trasy przewo
zu wynikało nie ze złej woli, tylko 
z niewłaściwej interperetacji zarzą
dzenia nr 44 MT i GM.

Formalnie sprawa została zała
twiona pozytywnie dla pasażerów. 
W wyniku interwencji przywróco
ny został bowiem właściwy stan 
prawny. Sposób ustalania cen bi
letów za przewóz do lub z przy
stanku na terenie miasta (miejsco
wości) z większą niż jeden liczbą 
przystanków uregulowany został 
w akcie prawnym rangi zarządze
nia ministra.

Z punktu społecznego sprawa 
w dalszym ciągu pozostaje nieza- 
łatwiona. Bezspornym jest fakt, 
że w wyniku sprzecznego z zarzą
dzeniem nr 44 MT i GM pobierania 
zawyżonych opłat za bilety poszko
dowana została trudna do ustalenia 
ilość pasażerów.

- Ja odzyskałem swoje 
pieniądze  - mówi Adam Gór
niak. - Zwróciłem się do PKS- 
u w Kutnie o zwrot wraz z odset
kami i wszystko zostało załatwione 
pozytywnie. Podejrzewam jednak, 
że niewielu jest takich jak  ja. Bo 
przecież z reguły nikt nie trzyma 
dłużej niż jest to potrzebne bile
tów jednorazowych, a takich jest 
zdecydowanie najwięcej. Przykła
dowo tym samym autobusem, 
którym ja  jeździłem, jeździli także 
studenci z Kutna do Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica w Płocku. 
Na jakiej więc podstawie PKS może 
zwrócić tym poszkodowanym pie
niądze?

Zdecydowana większość po
szkodowanych zapewne nigdy nie 
odzyska nadpłaconych pieniędzy. 
Część pasażerów do dnia dzisiej
szego nie wie bowiem, że została 
poszkodowana. Inni nie zdecydują 
się wystąpić z roszczeniem, gdyż 
jednostkowa kwota nienależnego 
świadczenia pieniężnego jest 
niższa niż koszty opłacenia kore
spondencji, czy też stracony na to 
czas.

Nie ulega wątpliwości, że 
sporą winą za zaistniałą sytuację 
należy obarczyć Ministerstwo 
Transportu, które wysyła do 
podległych sobie przedsię
biorstw sprzeczne ze sobą zarzą
dzenia, pisma i dyrektywy. Nie
mniej jednak razi, że Przedsię
biorstwa PKS w Kutnie i Gosty
ninie zachowały się tak, jakby się 
nic nie stało. Żadne z nich nie po
czuło się zobowiązane do prze
proszenia poszkodowanych i 
ogłoszenia w prasie lokalnej oraz 
na dworcach autobusowych i w 
autobusach, że będzie zwracać 
nienależnie pobrane pieniądze. 
W tym stanie rzeczy o tym, że 
oba przedsiębiorstwa zostały zo
bowiązane przez Ministerstwo 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
do zwrotu pieniędzy pasażerom 
wiedzą jedynie ci, którzy wnieśli 
skargi.

Tomasz Szatkowski 
fo t . P. Lewandowski

żółta broszura Gazety Prawnej
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Ile wydaliśmy w 1997 roku

30 milionów za mieszkanie
Przeciętna 4-osobowa płocka rodzina za utrzymanie 
średniego mieszkania o powierzchni 60 mkw. zapła
ciła w tym roku ponad 30 min starych zł. Największy 
składnik opłat stanowiły wpłaty za centralne ogrze
wanie, które były zróżnicowane i zmieniały się trzy
krotnie w poszczególnych spółdzielniach mieszka
niowych. Większość spółdzielni obniżała stawki za
liczek płaconych na poczet ogrzewania w okresie 
letnim, a w październiku powróciła do stawek wio
sennych' lub je powiększyła. Z nieco pozornych ru
chów cenowych trudno dociec, czy rzeczywiście za
płaciliśmy mniej niż nasi znajomi z innych spółdzielni. 
Dopiero po podsumowaniu opłat z całego roku (co 
zrobiliśmy dla przykładowych mieszkań o powierzch
ni 60 mkw.) wyraźnie widać, która spółdzielnia “ściąg
nęła” od swoich członków więcej, a która mniej.

Z wyliczeń, jakie zrobiliśm y ogrzewanych z sieci miejskiej, 
wynika, że w  ciągu całego roku Kolejne miejsce zajmuje Płocka 
za ciepło najmniej - 1110 zł - za- SML-W, gdzie koszty opłat za 
płacili m ieszkańcy MSM "Che- ciepło w  1997 r. w yniosły dla na- 
mik". Oni też najmniej (1,15 szego przykładow ego m ieszka

l i  tym nowoczesnym blokn mieszkania są drogie, ale maję -wyjątkowo wysoki 
standard.

fot. Archiwum

zł/m kw .) płacili w  okresie let
nim, choć w  ostatnich trzech 
miesiącach roku staw ka jest tu 
najwyższa ze w szystkich spół
dzielni mających m ieszkania 
opom iarowane i w ynosi 1,95 
zł/m kw . N a drugim  miejscu na
szego rankingu znajduje się M a
zowiecka SM - tu  lokatorzy za 
cały rok na ciepło w ydali 1178,4 
zł. W tej spółdzielni najdłużej, bo 
od kwietnia do października 
obow iązyw ała tzw. stawka, let
nia wynosząca 1,4 zł/m kw .

Prawie tyle sam o - 1180,8 zł - 
rocznie zapłacili m ieszkańcy 
M łodzieżowej SM, z budynków

nia 1190,4 zł.
W kolejności wzrastających 

opłat - 1260 zł - następni są w ła
ściciele m ieszkań WSM "Bu
dow lani" z budynków  znajdują
cych się na Zielonym Jarze. 
W szystkie ogrzewane są z lokal
nych kotłow ni gazowych. W tej 
spółdzielni przez cały rok miesz
kańcy płacili niezm iennie 1,75 
z ł/m kw . i aktualnie jest to naj
niższa staw ka w  Płocku. Podo
bną roczną sum ę - 1263,6 zł w y
dali na ogrzewanie właściciele 
m ieszkań z budynków  M łodzie
żowej SM stojących na osiedlu 
"Przyskarpie", które są ogrze

w ane również z własnych kot
łowni gazowych. W bilansie ro
cznych opłat w yraźnie widać, że 
ogrzewanie gazowe wcale nie 
należy do najtańszych, a jest 
wręcz droższe od tradycyjnego z 
sieci miejskiej.

W dalszej kolejności znalazły 
się dwie spółdzielnie: SM Cen
trum  (dawna ZSM przy FMŻ) i 
SM Komunalnik oraz budynki 
gm inne adm inistrow ane przez 
Miejski Zakład Gospodarki Mie
szkaniowej. W tych trzech zaso
bach identyczna sum a opłat ro
cznych za c.o. wynosi dla przy
kładowego mieszkania 1353,6 zł. 
Nasz ranking zamyka spółdziel
nia "Pol-Dom" z kw otą 1504 zł.

Różnice m iędzy rocznymi op
łatam i za ogrzewanie w  płockich 
spółdzielniach mieszkaniowych 
sięgają więc, jak wynika z na
szych wyliczeń od 70 do 400 zł. 
Zróżnicowane są też stawki eks

ploatacyjne wynoszące od 
80 gr do 1,2 zł. Tak więc ko
lejny największy w czyn
szu składnik kosztował w 
tym roku przykładą rodzi
nę od 570 do 800 zł. Pozo
stałe składniki opłat (wy
wóz nieczystości, dom o
fon, światło na klatkach i w 
piwnicy, podatki od gruntu  
i inne) sumując wyniosły 
rocznie około 120 zł.

Do całej kwoty rocznego 
utrzymania mieszkania do
liczyć trzeba też opłaty tra
fiające do dostawców wody 
(600-700 zł rocznie), prądu 
(300-400 zł rocznie) i gazu 
(około 200 zł rocznie).

Nasze wyliczenia pro
wadziliśm y dla mieszkań 
w pełni opomiarowanych. 
Osoby nie posiadające w o
dom ierzy zapłaciły rocznie 
za w odę jeszcze więcej. Zy

skali też zwrot części kosztów za 
c.o. ci, którzy oszczędzali ciepło. 
Za to dopłacić do  tego "in tere
su" m usieli (jak w ynikało z 
rozliczenia podzielników  ko
sztów  ogrzew ania), m ieszkań
cy nie dbający o regulację grzej
ników.

W sum ie koszty, jakie po 
niosła 4-osobowa rodzina na 
60-m etrow e m ieszkanie w 
Płocku w  1997 r. w ynoszą 
ponad  3 tys. zł. To ogrom na su 
ma, a niestety, w  now ym  roku 
będzie ona jeszcze sporo w ię
ksza.

Grzegorz Rychlewski

Problemy rolnictwa, a integracja z Unią Europejską

Być albo nie być 
płockiego rolnictwa

Podczas ostatniej, przed
świątecznej sesji Sejmiku 
Samorządowego W ojewództwa 
płockiego, poruszona została 
także sprawa integracji polskie
go rolnictwa z Unią Europejską 
z punktu w idzenia samorządu 
lokalnego.

Proces ten rozpoczął się pod 
koniec lat osiem dziesiątych, a je
go ostatecznym  celem m a być 
członkostwo w  UE. Aby było to 
możliwe m uszą być przeprow a
dzone zm iany strukturalne za
trudnienia w  rolnictwie pod ką
tem standardów  europejskich. 
W zw iązku z tym  w  pierwszej 
kolejności należy odpow iednio 
przygotow ać infrastrukturę wsi 
polskiej. Niestety, pom im o pod
jęcia pew nych kroków w  tym  
kierunku, pom im o nakładów  fi
nansowych przeznaczonych na 
ten cel, w  dalszym  ciągu nie 
m ożna mówić o tym, że polskie

rolnictwo jest przygotow ane do 
tej roli. P rzeprow adzona refor
ma sam orządow a uświadomiła, 
że w ieś w kracza w ten proces z 
ogrom nym i zaległościami cywi
lizacyjnymi. Dotyczy to w  głów 
nej mierze telefonizacji, gazyfi
kacji, kanalizacji itd.

Pomimo, że gm iny na terenie 
w ojew ództw a, w  pew nym  za
kresie, w  m iarę swoich możliwo
ści finansowych, realizowały za
dania zw iązane z przygotow a
niem  infrastruktury, mając to za 
głów ne zadanie, to cel zbudow a
nia kompletnej infrastruktury 
jest jeszcze daleki do osiągnięcia. 
Tylko w  zakresie wodociągowa- 
nia wsi m ożna stwierdzić, że w 
zadow alającym  stopniu zostało 
to zrealizowane, choć nie we 
wszystkich gminach. Brak jest 
odpow iednio przygotowanej ka
nalizacji, co w iąże się z odbiega
niem  od norm  UE, gdzie przy

każdym  większym  skupi
sku wiejskim jest oczysz
czalnia lub kolektor ście
kowy. Mało zadowalający 
jest także stan telefoniza
cji na znacznym  obszarze 
w ojewództwa płockiego. 
Organizacje sam orządo

we zaniepokojone są także tym, 
że na realizację zadań własnych 
gm in przeznaczane są bardzo 
małe środki. Zmniejszająca się 
skala i dostęp do funduszy 
wspierających działania gmin 
budzą pow ażne obawy. Może to 
bowiem  spowodować zaham o
wanie, a naw et zatrzym anie pro
cesu budow y infrastruktury.

W ymóg ekologiczny, będący 
w  UE zdecydow anym  prioryte
tem, pełne rozeznanie w  zakre
sie popytu  i podaży na w łasnym  
rynku żywnościowym, odbiega 
znacznie od norm  zachodnioeu
ropejskich. Reforma rolnictwa 
jest spraw ą konieczną. Taką opi
nię wyrazili delegaci i wojewoda 
Andrzej Drętkiewicz, który za
znaczył, że do UE m usim y wejść 
z gotow ą infrastrukturą, bo w 
innym  przypadku rolnictwo nie 
będzie miało racji bytu.

(rad)

Porady prawnika
(przygotowało Wydawnictwo "Infor")

Pokrzywdzenie wierzyciela 
jednego z małżonków

Czy można żądać, by została uznana za bezskuteczną wzglę
dem wierzyciela umowa, na podstawie której małżonkowie sprze
dali po zaniżonej cenie nieruchomość należącą do ich wspólnego 
majątku, w sytuacji gdy dłużnikiem jest tylko jedno z małżon
ków?

Umowa zawarta przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela 
może być, przy spełnieniu dodatkowych warunków, uznana za bez
skuteczną względem tego wierzyciela na podstawie art. 527 kodeksu 
cywilnego.

Przepisy o ochronie wierzyciela w przypadku niewypłacalności 
dłużnika (w tym art. 527 k.c.) nie zawierają jednak szczególnej regula
cji dotyczącej sytuacji, w której czynność prawna prowadząca do 
pokrzywdzenia wierzyciela dotyczy przedmiotów objętych małżeń
ską wspólnością majątkową i jest dokonywana przez małżonków.

W  związku z tym powstaje wątpliwość, czy także taka czynność 
może być uznana za bezskuteczną względem  wierzyciela, czy też 
powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną będzie m ożli
we tylko wówczas, gdy dłużnik dokonuje czynności sam odziel
nie i zbywa przedmioty należące do jego  majątku odrębnego (za 
tym ostatnim stanowiskiem przem awiałoby dosłowne brzmienie 
art. 527 k.c., w którym mówi się o czynności prawnej dokonanej 
przez dłużnika).

Ponieważ jednak wierzyciel, którego dłużnikiem  jest tylko 
jedno z małżonków, m oże żądać zaspokojenia nie tylko z m ająt
ku odrębnego dłużnika, lecz także z majątku wspólnego m ałżon
ków (art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), należy przy
jąć, iż powództwo oparte na art. 527 k.c. (o uznanie czynności 
prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem  w ierzyciela za bezskute
czną względem tego w ierzyciela) jest dopuszczalne także wów
czas, gdy żądanie pow ództw a dotyczy czynności prawnej dokona
nej przez małżonków, w sytuacji gdy jedno z nich jest dłużnikiem 
(zob. uzasadnienie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 
grudnia 1995 r., sygn. akt IA  Cr 067/95).

(Podstawa prawna: art. 527 kodeksu cywilnego)

Wyjawienie majątku przez dłużnika
Mimo, iż sąd wydał wyrok zasądzający od dłużnika zapłatę 

dużej sumy pieniężnej, dłużnik nie spełnił świadczenia. Również 
egzekucja z majątku dłużnika nie doprowadziła do zaspokoje
nia wierzyciela. Wierzyciel m a jednak podstawy, by przypusz
czać, iż dłużnik posiada majątek, z którego mógłby spłacić dług, 
a egzekucja była bezskuteczna tylko z tego powodu, że ukrywa 
on swój majątek przed komornikiem. Czy w takiej sytuacji 
dłużnika można zobowiązać do ujawnienia majątku?

Wierzyciel, który nie uzyskał w pełni zaspokojenia swojej wie
rzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, może żądać, by sąd 
zobowiązał dłużnika do złożenia wykazu majątku. Wierzyciel może 
zgłosić takie żądanie także po uzyskaniu tytułu wykonawczego (a 
więc po wydaniu przez sąd orzeczenia zasądzającego od dłużnika 
spełnienie świadczenia i po nadaniu temu orzeczeniu klauzuli wy
konalności), ale przed wszczęciem egzekucji jeżeli uprawdopodob
ni, że nie uzyska pełnego zaspokojenia swej należności ze znanego 
mu majątku dłużnika albo z przypadających dłużnikowi bieżących 
świadczeń periodycznych (np. z wynagrodzenia za pracę, z pobiera
nego przez dłużnika czynszu) za okres 6 miesięcy (art. 913 kodeksu 
postępowania cywilnego). Wyjawienia przez dłużnika majątku nie 
może natomiast żądać wierzyciel, który nie uzyskał jeszcze tytułu 
wykonawczego.

W niosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku wierzyciel 
powinien złożyć w sądzie właściwości ogólnej dłużnika (a więc w 
sądzie tego okręgu, w którym dłużnik m a miejsce zamieszkania lub 
siedzibę). Do wniosku powinien dołączyć tytuł wykonawczy (na 
ogół tytułem tym będzie prawomocne orzeczenie sądowe zaopa
trzone przez sąd w klauzulę wykonalności) oraz inne dokumenty, 
które uzasadniają obowiązek wyjawienia majątku przez dłużnika 
(dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji albo upraw
dopodobniające twierdzenie wierzyciela, że nie uzyska on w pełni 
zaspokojenia).

Jeżeli żądanie wierzyciela jest uzasadnione, sąd wyda postano
wienie zobowiązujące dłużnika do złożenia wykazu majątku. Wy
kaz ten powinien obejmować przedmioty wchodzące w skład ma
jątku dłużnika oraz miejsca, w których przedmioty te się znajdują. 
Ponadto wykaz powinien określać przypadające dłużnikowi wierzy
telności i inne prawa majątkowe. Dłużnik jest zobowiązany do zło
żenia wykazu oraz przyrzeczenia, że jest on prawdziwy i zupełny, 
po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego zobowiązującego 
go do złożenia wykazu.

Jeżeli dłużnik, mimo wydania przez sąd odpowiedniego postano
wienia wykazu, nie złożył albo odmówi odpowiedzi na zadane mu 
pytania lub nie złożył przyrzeczenia, sąd zastosuje wobec niego, na 
wniosek wierzyciela, środki przymusu. Stosując środki przymusu 
sąd może wymierzyć dłużnikowi grzywnę nie wyższą niż 1000 zł. 
Jeżeli dłużnik nie złoży wykazu mimo trzykrotnego wymierzenia 
grzywny, sąd może nałożyć ną niego wyższą grzywnę, z tym że 
ogólna suma grzywien nie może przewyższać 100 tysięcy zł. Wy
mierzając grzywnę sąd orzeka jednocześnie, na wypadek jej nie- 
ściągnięcia, zamianę grzywny na areszt (art. 1052 i 1053 w związku 
żart. 916 k.p.c.).

Podstawa prawna: art. 913 - 920 kodeksu postępowania cy
wilnego.

INFOR
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Studenci dzieciom
Już po raz kolejny, jak co roku przed Świętami Bożego 
Narodzenia, w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbył się 
koncert gwiazdkowy, zorganizowany przez studentów 
Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Polite
chniki Warszawskiej w Płocku. Gospodarzami tego 
szczególnego wieczoru był Zespół Tańca Ludowego “Ma- 
sovia”, a zaszczyt poprowadzenia całości przypadł w 
udziale Miss Mazowsza ’97 - Marcie Nagrodzkiej oraz zda
jącemu Wam relację z tych zdarzeń.

Trzecią edycję koncertu rozpo
częła Agnieszka Łępkowska, soli
stka Zespołu Pieśni i Tańca “Petro
chemia Płock”. W przyćmionym 
świetle, obok drzewka bożonarodze
niowego zaśpiewała kolędę “Oj ma
luśki”, wspaniale wprowadzając ze
branych w Teatrze w nastrój świątecz
ny. Koncert został zorganizowany 
pod auspicjami Ministerstwa Eduka
cji Narodowej, Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Wojewó
dzkiego, Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Płocka oraz Polskiego 
Akademickiego Stowarzyszenia Fol
klorystycznego. Tym razem studencki 
wór prezentów muzycznych zasko
czył wszystkich - zarówno widzów, 
jak i samych wykonawców. Dlacze
go? Już wyjaśniam. Podczas tego 
koncertu na scenie pojawili się wyko
nawcy prezentujący różną muzykę - 
od poważnej, religijnej, aż do dysko
tekowej. Tak więc na scenie pojawił 
się w pierwszej kolejności ZTL “Ma- 
sovia”, pod kierownictwem mgr inż. 
Piotra Uździckiego (absolwenta PW 
w Płocku). Ich występ na początku i 
na zakończenie imprezy zauroczył 
wszystkich fanów folkloru. “Maso- 
via” do tej pory uczestniczyła w kilku 
międzynarodowych festiwalach. Na 
liście krajów, w których występowali 
studenci - członkowie ZTL, znajdują 
się Niemcy, Grecja, Turcja, b. Cze
chosłowacja, Jugosławia, Belgia, 
Włochy, Litwa i USA. Członkowie 
zespołu szkolą swoje umiejętności ta
neczne i wokalne, a z ich indywidual

nego wkładu pracy są budowane 
potem dwugodzinne programy kon
certowe, zawierające tańce narodo
we, regionalne, przyśpiewki ludowe 
(np. radziwskie). Najdłuższe, dwu
miesięczne tournee zespół odbył w 
1985 r. po Włoszech i Sycylii, a do 
najgorętszych wspomnień należy 
XX Międzynarodowy Festiwal Fol
klorystyczny Europy i Azji, odby
wający się w bliskim -sąsiedztwie 
Cypru - mieście Antyla. To, co zo
baczyliśmy podczas dwukrotnego 
występu na płockiej scenie, było 
tylko maleńką cząstką tego, co mo
że zaprezentować ten zespół.

Mimo, że gospodarzami i orga
nizatorami całego wieczoru byli stu
denci, to jednak największy entu
zjazm zebranych na sali wywołało 
pojawienie się Chóru “MIN- 
STREL” z Liceum Ogólnokształ
cącego im. St. Małachowskiego. Ist
nieje on już szósty rok i z powodze
niem (o czym mogliśmy się 
przekonać tego wieczoru) swymi wy
stępami przynosi radość słuchaczom. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w. 
dzisiejszych czasach udało się zorga
nizować zespół na zasadach całkowi
tej dobrowolności. Chór liczy obecnie 
60 osób, a w jego wykonaniu usłysze
liśmy piękne, popularne kolędy. 
Wśród wykonawców nie zabrakło 
młodych tancerzy ze Studia Tańca 
“Mark-Dance”, którzy pod kierow
nictwem Marka Owsika odpowie
dzieli chętnie na zaproszenie. Klub 
istnieje od września 1993 roku w

Płocku. W ciągu tych czterech lat 
wychował wiele małych i dużych 
gwiazd tańca towarzyskiego. Paty' 
KTT “Mark-Dance” reprezentują 
nasze miasto na Ogólnopolskich 
Turniejach Tańca, zajmując czoło
we miejsca. Na scenie wiodła prym 
para: Tomasz Praski i Eliza Mako
wska, tancerze zaprezentowali się w 
tańcach standardowych i laty
noamerykańskich. KTT “Mark- 
Dance” nie zawiódł, potrafił znaleźć 
się wśród innych Małych i Dużych 
Gwiazd wieczoru.

Wśród prezentów muzycznych 
pojawił się także Zespół Muzyczny 
Szkoły Podstawowej w Machcinie 
pod kierownictwem Arkadiusza Syl
westrzaka. Zespół istnieje od 2 lat, a 
największym osiągnięciem było zaję
cie I miejsca - dwukrotnie - w Woje
wódzkim Przeglądzie Pieśni Religij
nej. Na ten gwiazdkowy wieczór 
przygotowali piosenki, związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia.

Podobny repertuar zaprezen
towała Schola “Jezus Panem” z 
parafii Św. Benedykta, która istnie
je już piąty rok. Ich osiągnięciem 
jest nagranie dwóch kaset, w tym 
jednej z kolędami.

Miłą niespodzianką i odskocznią 
muzyczną był w drugiej części kon
certu występ Lilian wraz z Dziecię
cym Zespołem Wokalnym SMUR- 
FY oraz Mr DEE JAT. Ich popis 
to przedsmak tego, co czeka nas w 
karnawale. Muzyka dance, new 
energy, magie dreams, przez kilka
naście minut królowała na scenie 
Teatru Dramatycznego.

Niezwykła mieszanka prezentów 
muzycznych, przygotowanych ni
czym koktajl różnobarwnych napo
jów, mogła się podobać. Nie zabrak
ło też Św. Mikołaja i drobnych upo
minków w postaci słodyczy.

Wśród tego całego świątecz
nego koncertowania zabrakło 
tylko jednego - głównego patro- 
nata medialnego Telewizji Lo
kalnej Szel-Sat, która mimo tego,

Szkoła w opinii uczniów

Oczekiwania i wymagania
Zdobycie atrakcyjnego zawo

du, wysoki poziom nauczania i re
noma szkoły to główne czynniki, 
które zdaniem płockiej młodzieży 
decydują o wyborze szkoły 
ponadpodstawowej. Rozpoczyna
jąc naukę w szkole średniej ucz
niowie oczekują przede wszy
stkim sprawiedliwego systemu 
oceniania przez życzliwych i 
umiejących dobrze przekazać 
swoją wiedzę pedagogów.

Tak wypowiedzieli się uczniowie 
płockich szkół ponadpostawowych 
w ankiecie przygotowanej przez 
pracowników Ośrodka Naukowo- 
Dydaktycznego Politechniki War
szawskiej w Płocku, na zlecenie 
Prezydenta miasta Płocka. Uzyska
ne w ten sposób informacje mają 
posłużyć do poszerzenia wiedzy na 
temat podstawowych problemów 
oświaty w Płocku i podjęcia ewen
tualnych działań umożliwiających 
doskonalenie pracy płockich szkół.

Badaniami ankietowymi objęto 
wszystkie szkoły ponadpodstawo
we, zarówno publiczne jak i prywat
ne, a przeprowadzili je wykładowcy 
i słuchacze Podyplomowego Stu
dium Pedagogiki Szkolnictwa Za
wodowego, działającego przy 
Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym 
Politechniki Warszawskiej. Zawarte 
w niej pytania dotyczące przyczyn 
wyboru szkoły oraz oczekiwań, ja
kie ma spełniać i stopnia ich realiza
cji, zostały skierowane w stronę 
uczniów klas pierwszych i klas koń
czących szkołę. Łącznie wypowie
działo się 4771 ankietowanych, z 
czego 2705 stanowili uczniowie 
klas pierwszych. Najwięcej odpo
wiedzi wpłynęło z liceów' ogólno
kształcących (1538), nieco mniej z

zasadniczych szkół zawodowych 
(1352) i techników (1201), a naj
mniej z liceów zawodowych (680).

Pierwsza część ankiety, dotyczą
ca motywów wyboru szkoły została 
skierowana zarówno do uczniów 
rozpoczynających, jak i kończących 
szkołę. Spośród przedstawionych 
dziesięciu powodów młodzież naj
częściej wskazywała na możliwość 
zdobycia dobrego zawodu,taki po
gląd wyrażało 77,7% ankietowa
nych z klas pierwszych i 60,4% z 
klas kończących szkołę. Z tego zde
cydowana większość ten powód sta
wiała na pierwszym miejscu. Drugą 
przyczyną decydującą o wyborze 
szkoły jest zdaniem respondowanych 
wysoki poziom wymagań. Nie bez 
znaczenia dla rozpoczynających, jak i 
kończących naukę jest także korzyst
na opinia funkcjonująca o szkole w 
środowisku i jej renoma oraz panują
ca w niej atmosfera przyjazna ucz
niom. Jak wynika z ankiety w zniko
mym stopniu wpływ na wybór szkoły 
mają rodzice i nauczyciele szkół 
podstawowych.

- W dalszym ciągu brak odpo
wiedniego poradnictwa zawodowe
go i informacji o potrzebach na ryn
ku pracy powoduje, że młodzież po
dejmuje nietrafną decyzję■ W tym 
względzie należałoby zwiększyć pre
dyspozycje nauczycieli szkół pod
stawowych, Na tym etapie szkolnic
twa podstawowego, uczniowie po
winni już uzyskiwać odpowiednie 
informacje, które pozwoliłyby im na 
wybór szkoły i kontynuowanie nauki 
zgodnie z ich możliwościami, zain
teresowaniami oraz co najważniej
sze z przyszłymi wymogami na ryn
ku pracy - powiedziała prof. Danie
la Żuk z Wydziału Budownictwa

Politechniki warszawskiej.
Druga część ankiety dotyczyła 

żądań i oczekiwań wobec szkoły 
oraz stopnia ich realizacji. Według 
pierwszoklasistów najważniejszy 
jest sprawiedliwy system oceniania 
oraz właściwe umiejętności dyda
ktyczne nauczycieli. Nie bez zna
czenia pozostaje też poczucie bez
pieczeństwa wśród rówieśników i 
zdobycie aktualnej, rzetelnej wie
dzy. Rozpoczynając naukę w nowej 
szkole młodzież zupełnie nie ocze
kuje możliwości uczestniczenia w 
zajęciach pozalekcyjnych i wyjaz
dów zagranicznych. Nieistotna jest 
dla nich także, co wiąże się general
nie z trudnościami finansowymi 
szkół, sprawa wyposażenia w po
moce dydaktyczne.

Jak szkoła realizuje te zadania? 
Według opinii uczniów kończących 
szkołę najlepiej zaspokajane są ich 
oczekiwania i wymagania dotyczą
ce akceptacji i poczucia bezpieczeń
stwa w kontaktach z rówieśnikami. 
Możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy 
i kwalifikacje nauczycieli znalazły się 
na kolejnych pozycjach. Bardzo nisko 
w hierarchii badanych stoją oczeki
wania, których realizacja jest uzależ
niona od zamożności szkół.

Wyniki ankiety wykazują na nie
pełne zaspokojenie oczekiwań mło
dzieży właściwie pod każdym wzglę
dem. Najczęstsze źródło frustracji 
tkwi w poczuciu, że sposób oceniania 
nie jest sprawiedliwy. Taką opinię naj
dobitniej przedstawiali uczniowie li
ceów. Najlepiej zaspokajana jest po
trzeba przynależności w grupach ró
wieśniczych, co podkreślają 
uczniowie wszystkich typów szkół.

Generalnie więc realizacja ocze
kiwań przez szkoły jest niższa, niż 
oczekiwania uczniów.

(rad)

Dzieci i młodzież szczelnie wypełniały widownię. Wszyscy otrzymali pre
zenty od św.Mikołaja.

Na scenie Lilian w otoczeniu bmurtow

iż podjęła się patronow ać im pre
zie i została um ieszczona na pla
katach, nie pojawiła się w  te
atrze, ignorując wysiłek w łożo
ny przez organizatorów, jak i 
zaproszonych wykonawców.

Koncert zakończyła kolęda

"Lulajże jezun iu" , którą w raz ze 
w szystkim i w ykonaw cam i za
śpiewali także licznie zebrani 
widzowie.

Radosław M ustwiłło  
Fot. Piotr Lewandowski

Niewinne gierki
Minął szał podchoinkowych 

podarunków. Mikołaje ciężko się 
napracowali, a rodzice z coraz 
większym niepokojem patrzą na 
pustawe skądinąd kieszenie. Mi
mo, że styczeń jest długi, nikt chy
ba jednak nie żałuje swej rozrzut
ności, bo tak nakazuje tradycja, 
tak chcą dzieci i na to “tak” zga
dzają się rodzice.

Nie o sensie dawania prezentów 
chciałbym pisać, a o tym, co się da
je. Krzykiem mody końca XX w. 
stały się gry komputerowe, które 
według wielu pedagogów są ze 
wszech miar wskazane, bo rozwija
ją umysł dziecka, uczą pokonywa
nia różnych trudności, wyrabiają tak 
pożądane społecznie cechy, jak: 
rozsądek, szybkie i właściwe podej
mowanie decyzji, grę fair w ramach 
obowiązujących regulaminów etc. 
etc. Jest w tym wiele racji, ale... 
Niewtajemniczeni powiedzą, że się 
czepiam, są jednak pewne “ale”.

Jednym z najbardziej oczekiwa
nych prezentów stało się elektroni
czne “jajo” tj. mała, elipsowata za
bawka, zaopatrzona w miniaturowy 
ekran i kilka przycisków. Pozwalają 
one powołać do życia zwierzątko: 
psa, kota, kurczaka czy dinozaura. 
Dziecko karmi je, zabawia, leczy i 
pielęgnuje aż do starości, a gdy 
zwierzę umrze, dzięki odpowiedniej 
kombinacji klawiszy może narodzić 
się znowu. Co w tym złego? - po
wiedzą zwolennicy “jaja”. Przecież 
dziecko uczy się troskliwości o czy
jeś zdrowie. Pozornie tak, ale i ... 
odpowiedzialności za życie “stwor
ka”. A tu są wskazówki, jak można 
je karcić, bić, a nawet zabić - na 
każde życzenie.

Ośmiolatek, bity nota bene 
przez rodziców, tak zwierzył się 
swemu koledze: - Dałem “m u” ty
le klapsów, że zdechł. Dobrze mu 
tak. Mnie biją, to i ja  też. Szkoda, że 
jestem za słaby, bo to lanie odebrał
by mój ojciec i matka. Jak dorosną,

to ich zabiję.
- Słuchaj - od

powiedział jego 
kolega, - stworka 

możesz powołać znów do życia, a 
rodziców już nie wskrzesisz.

- To co? Ich strata! - powiedział 
poważnie malec.

“Jajo” jest tylko niewiele zna
czącym przykładem. Są gry (np. 
“Mortal Kombat”), które uczą wielu 
gorszych cech. Oto młody człowiek 
jest żołnierzem - narodowość i na
zwa armii do wyboru - i jego zada
niem jest dotarcie do ściśle określo
nego celu, zdobycie znaczącego 
obiektu. Do dyspozycji ma wiele 
środków. Wszystkie chyba są do
zwolone, ba - nawet wskazane, 
gdyż otrzymuje się za nie dodatko
we punkty. Zabija więc wszystko co 
się rusza: dzieci, starców, żołnierzy, 
zwierzęta... Jeśli przypadkowo trafi 
go kula przeciwnika, nie musi się 
przejmować, bo ma “zapasowe ży
cia”, a gdy i te wyczerpie, może za
cząć grę od nowa.

Świat gier komputerowych jest 
barwny, kolorowy. Wciąga i intry
guje, bo gracz może pozwolić sobie 
na wszystko. Na porządku dzien
nym są krwawe, pełne przemocy za
bawy w zabijanie. Technika serwuje 
realistyczne obrazy i dźwięki...

Widziałem także grę z tzw. “dru
giego obiegu”. Polega ona na zaba
wie w obóz koncentracyjny. Boha
ter gry jest komendantem zdobywa
jącym punkty za wysyłanie do 
komór gazowych Żydów. Kulmina
cją zabawy jest upłynnienie na targu 
maksymalnej ilości złotych zębów i 
wyrobów z ludzkiej skóry (sic!).

Kto produkuje takie gry? Czy 
zastanawiamy się ile szkody może
my nimi wyrządzić w psychice 
dziecka? Radzę z dobrego serca: 
przed kupnem obejrzyjcie najpierw 
sami, jakie to “niewinne gierki” ser
wujecie za duże pieniądze swym 
najbliższym. Jeśli zależy Wam na 
prawidłowym rozwoju Waszych po
ciech, bo może być za późno.

(jad)
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Pójdźmy wszyscy... 
do Domu “Centrum”

Pięć wieków 
polskich kolęd

Większość najpopularniejszych i 
najchętniej śpiewanych w domach 
kolęd pochodzi z XVIII i* XIX w. 
Każdy zna ich proste, a jednocześ
nie niezwykle charakterystyczne 
melodie i teksty, będące zlepkiem 
kościelnej tradycji religijnej oraz 
autentycznej ludowej spontaniczno
ści i swobody w traktowaniu tema
tów, było nie było, metafizycznych. 
Temu właśnie “zeświecczeniu”, os
wojeniu i udomowieniu chłodnych 
dogmatów wiary i suchych zapisów 
z Ewangelii zawdzięczają one swoją 
żywotność i popularność. Mało kto 
wie jednak, że historia utworów 
świątecznych w Polsce rozpoczyna 
się o wiele wcześniej, a pierwsze ich 
ślady sięgają głębokiego średnio
wiecza.

Ewolucja kolęd ze śpiewów li
turgicznych i misteriów w kierunku 
ludowych pieśni, które przekroczy
ły bramy świątyń i wyzwoliły się ze 
sztywnych kanonów śpiewu ko
ścielnego, była powolna i stopnio
wa. Najstarsze zabytki piśmiennicze 
zawierające ich ślady pochodzą z 
XV wieku. Wiele z ówczesnych ko
lęd to po prostu polskie wersje pieś
ni łacińskich, czeskich lub niemiec
kich. Z czasem przybywa jednak 
utworów oryginalnych, o typowej 
“nadwiślańskiej” rzewności i liry
zmie, z których ciepła i szlachetnej 
prostoty zrodziły się obecne bożo
narodzeniowe przeboje takie jak: 
“Wśród nocnej ciszy”, “Przybieżeli 
do Betlejem”, czy nadużywana 
ponad wszelką przyzwoitość przez 
nasze babcie, a często i matki “Lulaj 
że Jezuniu”.

Skarby ukryte 
w przeszłości

Niełatwo wpaść na ślad staropol
skich kolęd. Notowano je niegdyś w 
tzw. kancjonałach, czyli zbiorach

pieśni religijnych, 
których poszukiwać 
trzeba w starych kla
sztornych bibliote
kach, piwnicach i 
strychach. Często za
chowały się jedynie 
zapisy melodii, bez 
śladu opracowania i 
tempa. Nie istnieją 
żadne katalogi, a 
wojny i zabory skute
cznie pozacierały śla
dy. Współcześni arty
ści próbujący wyko
nywać dawną
muzykę polską, mu
szą być jednocześnie 
jej cierpliwymi po
szukiwaczami oraz 
obdarzonymi intuicją 
i dużą wiedzą histo

ryczną restauratorami, przywracając 
im - nieraz na własną odpowiedzial
ność i wyczucie - oryginalny 
kształt. Dawne kolędy pozostawiają 
zwykle wykonawcom dużą swobo
dę interpretacyjną, ale obciążają ich 
jednocześnie obowiązkiem prze
strzegania wierności historycznym 
realiom, obyczajom i stosowanym 
w epoce instrumentom.

27 grudnia wystąpił w Muzeum 
Mazowieckim zespół muzyki 
dawnej Dekameron, który przyje
chał do Płocka z repertuarem kolę
dowym. Grupę założyli w 1993 r. 
w Warszawie artyści występujący 
z najbardziej znanymi polskimi 
zespołami, które specjalizują się w

odtwarzaniu muzyki średniowiecz
nej i renesansowej, Ars Novai Con- 
certo Avenna. Jej liderem jest Tade
usz Czechak, jak przystało na kie
rownika artystycznego zespołu 
muzyki dawnej prawdziwa cho
dząca encyklopedia wiedzy o 
kompozycjach staropolskich, a za
razem zapalony rekonstruktor ory
ginalnych instrumentów. Jest on 
członkiem elitarnego Międzyna
rodowego Stowarzyszenia Bu
downiczych i Badaczy Instrumen
tów Historycznych. Prowadzony 
przez niego zespół nagrał już kilka 
płyt kompaktowych z polską mu

zyką średniowieczną, do Płocka zaś 
przywiózł - jako uzupełnienie zna
komitego koncertu i najlepszą pa
miątkę po nim - swój najnowszy al
bum zatytułowany “Kolędy Staro
polskie”.

Płyta nagrana została od po
czątku do końca w systemie cyfro
wym przez firmę Selles Interprises 
i opatrzona w wyjątkowo staranną 
szatę graficzną. Dołączona do 
krążka książeczka zawiera podsta
wowe informacje dotyczące histo
rii grupy i jej programu artystycz
nego, a także krótki zarys dziejów 
staropolskich kolęd, tradycji ich 
wykonywania oraz opis najpopu
larniejszych instrumentów. Mate
riał zawarty na płycie - nagrany w 
bogato wyposażonym studiu i w 
nieco szerszym składzie wyko
nawczym - pozwala na porówna
nie spontanicznej wersji koncerto
wej z chłodniejszą i bardziej staty
czną, ale staranniej dopracowaną, 
kunsztowniej zaaranżowaną wer
sją studyjną.

Album pozwala posłuchać sta
ropolskich kolęd w domowym za
ciszu i spokojnie zastanowić się 
nad źródłami ich magnetycznej 
prostoty oraz zadziwiającej ży
wotności.

W podróży do źródeł
Większość dawnych kolęd 

opartych była na brzmieniu fideli, 
popularnych w średniowieczu in
strumentów smyczkowych, z któ

rych wywodzą się 
współczesne wiole i 
skrzypce. Towarzy
szyła im najczęściej 
lutnia, czyli mniejsza 
poprzedniczka gitary 
o krótkim gryfie i stru
nach zakładanych pa
rami obok siebie. De
kameron wzbogaca 
aranżacje także o róż
norodne instrumenty 
perkusyjne (bębenki, 
dzwonki, tamburyny), 
flety proste oraz daw
ny instrument dęty 
zwany cornamuse. 
Dzięki temu interpre
tacje zyskują na głębi, 

zaś ciemna barwa sopranu wokali
stki Anny Mikołajczyk znajduje 
odpowiednie tło, pozwalające jej 
naturalnemu głosowi (pozbawio
nemu szczęśliwie irytującej “ope
rowej” maniery, od której nie mo
że się uwolnić wiele śpiewaczek) 
zalśnić niczym szlachetny kamień 
w kunsztownej oprawie.

Kolędy nagrane na płycie po
chodzą z XVI-wiecznych kancjo
nałów polskich: kórnickiego, puła
wskiego, nieświeskiego, staniątec- 
kiego, Walentego z Brzozowa i 
Piotra Artomiusza. Część z nich 
charakteryzuje się ludyczną żywio

łowością i skocznością (“Narodził 
się nam Zbawiciel”, “Anieli w nie
bie śpiewają”, “Narodził się nam 
dziś niebieski Pan”, “Radośnie śpie
wajmy”, “Chwalmyż wszyscy z we
selem”). Zespół swoją interpretacją 
sugeruje wręcz ich taneczny chara
kter, pozostawiający sporo miejsca 
na improwizację oraz spontanicz
ność zależną od temperamentu i 
możliwości wykonawców. Inna gru
pa pieśni ewokuje nastrój zadumy i 
smutku, ujawniając niezwykle sup- 
telny liryzm, ulotność melodii oraz 
swoiście wyrafinowaną prostotę 
(“Już cię żegnamy, o rozkoszne 
dziecię”, “Wesoły nam ten-to dzień 
Pan sprawił”, “O zorzo, zawdy jas
na”, “Dzieciątko się narodziło”). 
Zważywszy na potoczne wyobraże
nia o muzyce średniowiecznej, 
szczególnie tej o korzeniach ludo
wych, tworzonej najczęściej anoni
mowo i na potrzeby doraźne (nie 
było wtedy festiwalu Eurowizji ani 
oscarów za ścieżkę dźwiękową), za
wartość płyty może być dla niejed
nego słuchacza sporym zaskocze
niem.

Tym bardziej zadziwia pocho
dząca z 1587 r. pieśń “Pan Bóg 
wszechmogący królujący z wieka”, 
niezwykle bogato opracowana, ze 
złożoną melodyką, wprowadzeniem

kontrapunktu i pomysłowym uży
ciem dętego cornamuse, który nieco 
przypomina tu fagot, zaś cały utwór 
swoją konstrukcją przepowiada 
wręcz o ponad 100 lat późniejsze 
dzieła epoki baroku. Z kolei wień
czące płytę “O przedobry Ojcze 
nasz”, zaśpiewane wyciszonym gło
sem z towarzyszeniem jedynie har
fy, jawi się ni stąd ni zowąd jako 
utwór o rodowodzie celtyckim, a 
już na pewno przypomina renesan
sowe pieśni angielskie (smutek i no
stalgia charakterystyczna szczegól
nie dla utworów Johna Dowlanda). 
Także tekst tego ostatniego utworu 
ujmuje poetyckością ujęcia dość 
przecież stereotypowych kolędo
wych tematów i nastrojów.

Cały album dowodzi, że tak zda
wałoby się zużyta, ograna i “ośpie- 
wana” forma, jak bożonarodzenio
wa kolęda, może mieć swoje wyjąt
kowo głęboko w przeszłość 
sięgające korzenie. Można po nich 
trafić także do źródeł współczesnej 
religii, smakując kontrast między jej 
oficjalną fasadą a prostą, ludową in
terpretacją, która pozostawia tak 
wiele miejsca dla umowności, nie
domówienia i ściskającego za gard
ło piękna.

Maciej Woźniak

notowanie 227 (3.01.1998)
1 2 9 Harłem Kora
2 4 6 Verve The drogs don 't w ork
3 1 6 Metallica The m em ory rem ains
4 11 5 Bell Book & Candle Recume me
5 3 9 ENYA Only if
6 6 11 Sixteen Twoja lawa
7 10 4 Chris Rea The blue cafe
8 16 6 Urszula i Kayah Uwierz., to nie ja
9 5 11 Elektryczne Gitary Kiler

10 7 5 H anson I w ill come to you
11 17 4 Diana King LLL Lies
12 9 7 Anna M aria Jopek Joszko Broda
13 12 9 Piersi Całuj mnie
14 15 5 Bryan A dąm s Back to you
15 13 7 Chum baw am ba Amnesia
16 18 4 Elektryczne Gitary Ja jestem N ow y Rok
17 14 9 OASIS Stand by me
18 20 5 C. Dion & B. Streisand Tell H im
19 19 5 Genesis Shiprecked
20 22 2 Perfekt N iepokonani

Nowości
25 N 1 Różni W ykonawcy Perfect Day
35 N 1 Just 5 Rozpalm y miłość
39 N 1 Stanisław Soyka Nie m a takiej drugiej
40 N 1 TIC TAC TOE Bitte Kuss' m ich nicht

Listę przebojów Radia Puls iv każdą sobotę od godz. 12,00 do 15,00 
prezentuje Darek Kryszak. Na przeboje można głosoioać na kartkach po
cztowych (ul. Otolińska 25, 09-400 Płock) lub telefonicznie (264-19-83).

PŁOCKI
Wirtualny b

Święta minęły, sylwestrowe sza
leństwa za nami, ale karnawał w 
pełni. A jak nam wszystkim wiado
mo najlepszym dodatkiem do wszy
stkich zabaw i bali jest...alkohol! 
Dlatego nasza dzisiejsza wędrówka 
rozpocznie się od wizyty w wirtual
nym barze http://www.TheVirtual- 
Bar.com/. Pod tym właśnie adresem 
znajdziemy kompendium wiedzy na 
temat wszelkich trunków. Dowiemy 
się co mieszać, jak mieszać i w co 
wlać. Twórcy tej strony mówią nam 
także skąd się bierze kac i jak mu 
zapobiec. Podają też jakie rodzaje 
alkoholi jak długo pozostają we 
krwi. Kiedy już to wszystko będzie
my wiedzieli, możemy zapuścić się 
na strony propagujące określone 
trunki. Krainę szkockiej whisky

znajdziemy pod adresem 
http://www.scotch.com/
Tu znajdziemy wytłuma

czenie czym różni się whisky malt 
old blended, nauczymy się sztuki 
mieszania różnych gatunków oraz 
dowiemy się, że oprócz czerwonego 
i czarnego Johnny Walkera jest też 
niebieski.

Wspaniałą przygodę przeżyjemy 
także w Klubie Bacardi 
http://www.bacardi.com/starLhtml. 
Tutaj bowiem można odwiedzić 
muzeum Martini, gdzie podana jest 
historia powstania znanych koktajli, 
np: “Daiquiri”, “Cuba librę”. Na 
stronie znajduje się również kreator 
drinków. W poszczególne pola wpi
sujemy listę składników, którymi 
dysponujemy w danym momencie, 
a kreator poda nam jakie drinki mo
żemy zrobić i ewentualnie jakich 
produktów nam brakuje. Tych, któ

rzy chcieliby dowiedzieć się więcej 
o sztuce mieszania alkoholi zapra
szam do http://tor.klippan.se/~fre- 
drik/guide. Jest to krótki przewod
nik dla początkujących barmanów. 
Znajdziemy tu informacje o nie
zbędnym wyposażeniu potrzebnym 
w tym fachu, przelicznik jednostek 
barowych oraz kilkadziesiąt gier 
“barowych”.

Dużo dzieje się także na stronach 
tworzonych przez birofilistów. Pod

adresem http://www.eb.com.pl/
znajdziemy wykaz miejsc w całej 
Polsce, gdzie można pobawić się 
przy piwie. Jest tu też kącik Share
ware, w którym zamieszczono tro
chę gier i dość szalonych wygasza- 
czy ekranu. ‘Tyskie” zaprasza do 
internetowego pubu tyskiego 
http://www.browarytyskie.pl/. Tu 
można się nauczyć jak profesjonal
nie oceniać piwo, czyli jego pieni- 
stość, klarowność, barwę, goryczkę,

smak i zapach. Jest też kilka słów o 
zbieraniu etykiet. Gdyby jednak 
ktoś chciał je obejrzeć i przy okazji 
poznać pradawną historię tego 
chmielowego trunku niech zajrzy na 
stronę http://zeus.polsl.gIiwice. 
pl:80/~kwiecien/welcome.html. Jej 
autorzy mówią, iż pierwsze zapiski o 
tym pieniącym się napoju pochodzą z 
papirusów i glinianych tabliczek.

Agnieszka Ziemann

Z Firmą PLOCMAN w świat INTERNETU
O f e r u j e m y :

i u. a

•  dostęp do sieci m m f Ę s m  ■
•  strony WWW
•  konta e-mail
•  reklamę w Internecie

Oferujemy komputery najnowszej4̂ ^ ^ ^  
generacji firmy NTT system LtcL pl 
wykonane w technologii M M Xf

- V.. jwOhS.-a.': '«*> .. £1
Koszt przebywania 
w sieci Internet to tylko 
3.80PLN za godzinę

dwuletnia gwarancja 
certyfikat ISO 9001 
profesjonalny serwis

_______ przy zakupie komputera bezpłatny dostęp
(koszt połączenia lokalnego) do sieci przez okres 3-miesięcy

Płock  ul. Jachow icza 8 te l./fax  268-35-24 , 264-03-97
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Młodzi Czytelnicy!
Zaczynamy od dziś spełniać naszą świąteczną obietnicę. Co 

tydzień będziemy oddawać do Waszej dyspozycji całą stronę 
łamigłówek i ciekawostek. Wśród prawidłowych odpowiedzi 
nadsyłanych do naszej Redakcji rozlosowywane będą nagrody 
niespodzianki. Każdy, kto nadeśle prawidłowe rozwiązania co 
najmniej 3 zamieszczonych dziś zabaw do dnia 19 stycznia 
1998 r. na adres naszej Redakcji, ma szansę otrzymać jedną z 
nagród. A  więc do dzieła.

Aha! Napiszcie też jakie łamigłówki lubicie rozwiązywać, 
ile macie lat i czym się interesujecie oraz naklejcie na kartkę z 
rozwiązaniami wydrukowany na tej stronie kupon.

Życzymy powodzenia także w całym, młodziutkim jeszcze, 
1998 Roku!

Wybieranka obrazkowa
Odgadnięte nazwy rysunków wpisz do 

kratek pod rysunkami. Litery z oznaczonych 
- zaciemnionych kratek dadzą rozwiązanie 
wybieranki.

T T H

< § >  c:® >

Zagadka 3
* Całą noc chodzi, 
oka nie zmruży. 
Rankiem zbudzi Cię 
do nowej podróży.

Zgadywanka z hasłem
Hasło odczytasz z kra

tek ponumerowanych w  
prawym dolnym rogu.

POZIOMO:
3. dzień + noc
4. dla babci - syn jej córki
5. zielona część pietruszki
8. zaleta, as
9. broni bramki
13. “park” ze zwierzętami
14. przynosi go listonosz
15. np. z góry na sankach

16. półszlachetny kamień, sko
jarz z Agatą 

PIONOWO:
1. Nosisz w nim podręczniki
2. papierowy pieniądz
6. opakowanie na pastę do zębów
7 . jeden z Indian
9. drzewo o białym pniu
10. miły zapach
11. bożonarodzeniowa pieśń
12. jedna z dwóch stron monety

O 1 o 2

A A
3

6
O 8 o 5
4

0 0
5 6

4
7

0 o o 0
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o o 4
o o o o o
9 10 11 12

O o O O
13 o 14

3
o p o o

15
z 3 o 0

0 o 16

HASŁO
1 2 3 4 5 6 7 8

Zagadka 1
* Cóż to za kulka czerwona 
wśród oszronionych gałęzi 
wydziobuje nasiona, 
które mróz uwięził?

* Kim jestem? 
Pytam ciebie? 
Patrząc na mnie 
widzisz siebie.

Rebus metagramowy
Rozwiązanie tego rebusu 

składa się z czterech wyrazów. 
Ale uwaga! Po odgadnięciu zna

czenia rysunków  należy zam ie
nić ,w każdym  z odgadniętych 
w yrazów  jedną z liter na inną - i

dopiero w tedy odczytać rozw ią
zanie. Dla ułatw ienia podpow ie
my, że p ierw szy w yraz rozw ią
zania rebusu rozpoczyna się na 
literę W.

Zagadka 4
* Nie odpoczywa - ciągle pracuje, 
po schodach wbiegniesz - mocniej zabije.

Logogryf
Odgadnięte wyrazy wpisz 

pionowo do diagramu. Litery 
w oznaczonych polach, czy
tane kolejno, utworzą rozwią
zanie.

1. wskaże Ci dokładnie pół
noc

2. niezbędne do zamknięcia 
drzwi

3. trwa 45 minut

4. drzewo z białą korą
5. wydobywa go górnik
6. fioletowy owoc
7. trzyma się w nim znaczki 

pocztowe
8. nosi muszlę na grzbiecie
9. robi "kopce" w lesie
10. np. śniegu
11. np. kolarski lub samo

chodowy
12. inaczej o piłce nożnej
13. podtrzyma włosy
14. wbija się nim gwoździe

15. zapalana, gdy nie ma 
prądu

16. wykaz błędów w książce
17. jedno z wielu w łańcuchu

18. "świat" stojący na biur
ku.

19. miara objętości - czwarta 
część

20. leń
21. robi się w nim deski z 

pni drzew
22. szkoła średnia

1 2 3 4 5 6 r 8 9 JO U 12 13 14 15 nr 18 i 9 20 21 22

— — I u
... |

I
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— 1 1
rok?Krzyżówka liczbowa

*  H. Ile centym etrów  jest w  me-
Do diagramu w pisz liczby, m er telefoniczny do straży po- trze? 

które są odpowiedziam i na po- żarnej? L. Północ to godzina...?
niższe pytania. W rozwiązaniu F. Ile lat liczy wiek? 
podaj ile zer występuje w  roz
wiązanej krzyżówce.

POZIOMO:
B. Ile sztuk liczy kopa?
D. Ile godzin ma doba?
E. Jaki jest ogólnopolski nu 

mer telefonu do pogotowia ra
tunkowego?

F. Który m am y rok?
G. Ile dni m a listopad?
I. Ile m inut ma godzina?
J. Ile lat (lub miesięcy lub dni) 

ma dekada?
K. Ile sztuk liczy tuzin?
Ł. Ile miesięcy liczy kwartał?
M. Ile to jest "nic" dla m ate

matyka?
N. Ile godzin liczą 2 doby?

PIONOWO:
A. Ile miesięcy jest w  roku?
C. Pod jakim num erem  telefo

nicznym można się skontakto
wać z policją?

E. Jaki jest ogólnopolski nu-

A A B A ic A
D A A E

A A F A
A G A A H

A I A A J

A A K L A
Ł A M A N A
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Spotkanie z córką Władysława Broniewskiego

Dziękuję za wzruszenie
Pani Maria Broniewska-Pijanowska, córka wielkiego 
poety, obejrzała w Teatrze Dramatycznym w Płocku 
przedstawienie wystawione na stulecie urodzin Bro
niewskiego. Reżyserowi spektaklu Markowi Mokro- 
wieckiemu napisała: “Dziękuję za wzruszenie”, Han
nie Zientarze: “Dzięki. Za piękną interpretację moje
go ukochanego wiersza ”Ballady i romanse..."
Podziękowania otrzymali również Krystyna Michel,
Karol Suszka, Zbigniew Płoszaj, Szymon Cempura,
Jan Kozaczuk i Zbigniew Cecherz.

Po spektaklu aktorzy, poru
szeni poezją Wł. Broniewskiego, 
z w ielką radością spotkali się z 
M arią Broniewską-Pijanowską.

Z córką poety rozmawia Elż
bieta Ciółkowska-Ćwik.

- Odkąd pamięta pani Bro
niewskiego? >

- Poznałam  go w  1938 r. Moja 
m am a w ów czas już od pięciu lat 
była w dow ą, a ja w tedy  sześcio
letnia dziew czynka żyłam  jakby 
w  takim  niedosycie, że nie m am  
tatusia. Pewnego dnia m am a za
brała mnie do w arszaw skich Ła
zienek i tam  przed  bram ą zoba
czyłam um ów ionego wcześniej 
Broniewskiego. Podał mi rękę i 
powiedział: "jestem W ładek", ja 
też przedstaw iłam  się i od tej po
ry m iędzy nam i zaiskrzyła się 
nić sym patii. W tedy zaczęłam 
skakać na jednej nodze i Bronie
wski nazw ał m nie "w róblem  na 
nitce". Ja na to odpow iedziałam : 
"a ty jesteś stary  niedźw iedź". 
Na drugi dzień narysow ałam  
m u niedźw iedzia leżącego na ta
pczanie, p rzed którym  stałam  ja 
z groźnie uniesioną ręką, zaopa
trzoną w  trzepaczkę do dyw a
nów. Od tego dnia polubiłam  i 
zaakceptow ałam  Broniewskie
go. Został m oim  praw dziw ym  
tatusiem.

Jak w yglądało wasze 
w spólne życie?

- O d maja 1939 r. rodzice, czy
li m am a i W ładek, wynajęli m ie
szkanie na Żoliborzu i już tylko

do sierpnia byliśm y razem. Wy
buchła wojna... Potem  we Lwo
w ie byliśm y razem  krótko, bo 
Broniewski został aresztowany 
przez NKWD. Po pięciu latach 
wojny, w  roku 1945 spotkanie z 
Broniewskim było dla mnie i dla 
jego córki Anki z pierwszego 
m ałżeństwa, bardzo trudne. Zo
staw ił nas jako małe dziewczyn
ki, a gdy wrócił byłyśm y już p a
nienkami. W czasie wojny moja 
m atka była w  Oświęcimiu. Ja zo
stałam  z dziadkiem , którym  m u
siałam  się opiekować. Z tego po
w odu  stałam  się szybko dojrzała 
i nader samodzielna. Tata był w 
jakimś sensie staroświeckim. 
Uważał, że panienki pow inny 
być świetnie wykształcone, grać 
na pianinie, mieć nienaganne 
maniery. Na tym  tle było trochę 
konfliktów, ale niepoważnych. 
Pam iętam  dobrze pierwszy 
w spólny wieczór po wojnie. 
Czytał nam  swoje w iersze a ja, 
m am a i Anka w patryw ałyśm y 
się w  niego. Przez 3 powojenne 
lata razem  mieszkaliśmy w  Ło
dzi. Po śmierci mojej m am y Bro
niewski ożenił się po raz trzeci i 
przeprow adził do Warszawy. Je
go now a żona - pani W anda ro
dzinie była nieprzychylna, choć 
przyznać trzeba, że ma duże za
sługi w  grom adzeniu pam iątek 
po ojcu. W tej sytuacji chciałam 
się usam odzielnić i szybko w y
szłam  za mąż.

- Jaki był Broniewski?
- Niesłychanie złożony. Z jed

nej strony m iał stare zasady szla
checkie, wysoko rozwinięte po
czucie honoru, a z drugiej strony 
to był brat łata, który lubił różne 
zakrapiane spotkania tow arzy
skie. Mimo, że wówczas razem  
nie mieszkaliśmy, 
byliśmy w  stałym 
kontakcie. Ojciec 
był szalenie ro
dzinny i najchęt
niej otaczałby się 
wszystkimi swoi
mi dziećmi naraz.
Miał w  sobie du 
żo ciepła, był 
wręcz naładow a
ny uczuciami.

- Jego dzieje są 
niezwykle dra
matyczne.

- Jak tylko za
czynało m u się 
coś układać, to za
raz potem  szło 
gwałtownie w 
dół. G dy poznał 
moją m amę i bar
dzo ją pokochał, 
zresztą z wzaje
mnością, to w y
buchła wojna, po
tem go areszto
wali. Pewnego 
dnia dostał nie
praw dziw ą w ia
domość o śmierci 
mojej mamy.
Przeżył to strasznie. W "Drze
w ie rozpaczającym" zaw arte są 
w iersze pisane do niej - zmarłej. 
Potem dow iedział się, że żyje, 
wrócił i okazało się, że jest cięż
ko chora. Wkrótce żm arła moja 
mama. Potem zm arła córka Bro
niewskiego Anka. Ojciec cały 
czas przeżyw ał wielkie tragedie 
osobiste...

- Jeden z największych pol
skich poetów został niepra
wdziw ie zaszufladkowany.

- To, że w yw indow ano go na 
sztandarow ego rewolucyjnego 
poetę, wynikało z tego, że w

przedwojennej Polsce było sporo 
biedy i różnych niespraw ied
liwości. Ojciec, osoba niezwykle 
w rażliwa, napatrzył się na to i 
stąd wzięły się jego lewicujące 
poglądy. "Elegia o śmierci Lu
dw ika W aryńskiego", "Ulica Mi
ła" i inne w iersze były przecież 
pisane przed wojną.

- W każdym ustroju był nie 
bardzo wygodny. Trzykrotnie 
siedział w  w ięzieniu.

- Zrobiono m u wielką krzyw 
dę etykietką komunisty. To nie 
była praw da. Był uczciwym, 
wrażliwym , lewicującym czło
wiekiem. A jako nadw rażliw y 
poeta był w  jakiś sposób egocen
trykiem. W momencie, kiedy po 
wojnie zaczął być doceniany, 
kiedy zaczęto stawiać go na 
świeczniku, przyjm ow ał to. I nie 
on jeden pisał poem at o Stali
nie... Jemu się to pam ięta, bo to 
był bardzo dobry wiersz. W 
gruncie rzeczy to był napraw dę 
nieszczęśliwy człowiek, który 
m iotał się do końca życia i gasł...

- Czy byłby zadow olony z 
płockiego przedstawienia "... i 
znów  jestem w  Płocku", gdyby  
je widział?

- Byłby bardzo zadowolony, 
zwłaszcza z rzeczy nigdy nie 
publikow anych np. dow cipnych 
fraszek. Broniewski nie lubił za
dęcia i patosu. W anda Bronie
w ska w  sw oim  czasie w prow a
dziła coś na kształt w ewnętrznej 
cenzury. Lekkich utworów, uw a
żając je za nieprzyzw oite, nie do
puszczała do druku. Cieszyłby 
się bardzo z zam ieszczonych w 
przedstaw ieniu  pięknych patrio
tycznych wierszy, pisanych na 
emigracji do pism a "W  drodze". 
Giedrojć opisuje, jak bardzo żoł
nierze A ndersa na nie czekali.

- A Pani ocena?
- Przedstaw ienie jest czytelne. 

W ynika z niego ta dwoistość au
tora jako patrioty i liryka. Także 
troszkę prześm iew cy jest w  tym  
wszystkim . Bardzo m nie w zru 
szyły "Ballady i rom anse", "Fi
ranka". N ie była to żadna akade
mia ku czci, czego się wcześniej 
bałam. Najważniejsze, że publi
czność cudow nie to odbiera, z 
w ielkim  zainteresow aniem  i 
skupieniem .

- Jest Pani z zawodu aktorką. 
Przez 15 lat prowadziła Pani te
lew izyjny teatr dla dzieci.

- Toteż w  płockim  teatrze czu
ję się, jak w  dom u. M am  w spa
niałe w rażenia z pobytu  w  ro
dzinnym  mieście mojego Ojca. 
Pani pozwoli, że w ykorzystam  
okazję i na łam ach gazety po
dziękuję Teatrowi D ram atyczne
m u, Bibliotece Wojewódzkiej, 
Towarzystwu Naukowem u Płoc
kiemu, wszystkim pracującym 
tam osobom, za fantastyczne przy
gotowanie uroczystości związa
nych ze stuleciem urodzin Bronie
wskiego. Jestem ogromnie wdzię
czna za to, co tu przeżyłam. Proszę 
przekazać czytelnikom "Tygodni
ka Płockiego" wiele, wiele serdecz
ności ode mnie. Radosnych i spo
kojnych świąt Bożego Narodzenia, 
wiele wytrwałości, siły i szczęścia 
w  N owym Roku.

- D ziękuję za te piękne ży
czenia.

fot. Z Kryda

Piękno zaklęte w drewnie
Dom  Ryszarda Aulicha nie

w yróżnia się niczym  szczegól
nym  spośród innych budynków  
na kutnow skim  osiedlu Łąko- 
szyn. N ie stoją p rzed  n im  żadne 
w yrzeźbione figurki, a więc nic 
nie zd radza na p ierw szy rzut

oka, że w łaśnie tutaj znajduje się 
jego artystyczna świątynia.

Już na sam ym  początku roz
m ow y zaznacza, że zanim  za
czął swoją w ielką przygodę z 
rzeźbiarstwem , wiele malował. 
Rzeźbi od 25 lat. Do tego, aby 

nadaw ać 
drew nu 
kształt i d u 
szę, nam ówił 
go wiele lat 
tem u znany 
kutnowski 
rzeźbiarz 
Tadeusz Ka- 
calak. Teraz - 
"Rzeźbiarstwo 
pochłania cały 
mój wolny 
czas. Było tak 
jeszcze wtedy, 
kiedy praco
wałem zazuo- 
dowo. Teraz 
każdy wolny 
chwilę mogę 
poświęcać 
swojej pasji" - 
stw ierdza 
Ryszard Au- 
lich.

N a py ta
nie o udział 
w  konkur
sach i plene
rach, odpo
wiada: "Bra
łem udział w 
prawie dwu

dziestu znaczycych regionalnych i 
ogólnopolskich konkursach. Zdoby
łem także wiele nagród i wyróżnień, 
m.in. w organizowanym przez M u
zeum zv Łęczycy konkursie "Współ
czesne rękodzieło wsi". W organizo- 
zoanym kilka lat temu w Płocku kon
kursie "Tajemnica Eucharystii w 
sztuce ludowej" zajyłem trzecie miej
sca. Mam na swoim koncie wyróżnie
nia na takich imprezach, jak: konkurs 
"Rzeźba Ludozua” w Kutnie, "Legen
dy i obrzędy" i “Plastyka obrzędowa 
w okresie Bożego Narodzenia", zor
ganizowanych przez spółdzielnię 
FOLKLOR z Poznania oraz w kon
kursie organizozoanym przez PAX w 
Sierpcu pt. "Dekalog".

- Czy jest Pan artystą działa
jącym sam odzielnie, czy może 
zrzeszonym w  jakimś stowa
rzyszeniu skupiającym arty
stów tej specjalności?

- Jestem członkiem Towarzy
stwa Przyjaciół Ziemi K utno
wskiej. Ponadto w raz z czwórką 
naszych kutnowskich rzeźbiarzy 
- Tadeuszem Kacałakiem, A n
drzejem  Wojtczakiem, A ndrze
jem Cichoniem oraz A ntonim  
Kamińskim - działam y w  Stowa
rzyszeniu Twórców K ultury w  
naszym  regionie.

- Czy w  swojej twórczości 
ogranicza się Pan do ściśle 
określonej tematyki?

- Nie. Rzeźbię niemal wszystko, 
jednak najchętniej rzeźby ludowe i 
sakralne. Lubię rzeźbić szopki świą
teczne - można je oglądać w  koście

le w  Głogowcu oraz w  mojej ro
dzimej parafii św. Stanisława w  
Łąkoszynie. Ostatnio zrobiłem 
wiele szopek, które powędrowa
ły do Łodzi i Warszawy.

- Ile przeciętnie trwa praca 
nad szopką?

- W szystko zależy od tego, ile 
postaci będziem y w  niej prezen
tować. Najczęściej nad szopką 
pracuję od dw óch dni do tygo
dnia.

’ - Do jakich rozmiarów do
chodzą rzeźbione przez Pana fi
gurki?

- Zdarzają się naw et postacie, 
które osiągają wysokość 2,5 m e
tra, natom iast najmniejsze figur

ki mają niekiedy kilka centyme
trów wysokości.

- Czy ma Pan jakąś swoją 
ulubioną rzeźbę?

- Tak. Kilka z moich ulubio
nych rzeźb znajduje się w  tej 
chwili w  M uzeum  w  Łęczycy, są 
to - "Boruta i kobieta" oraz "Bo
ruta podpalacz".

- Na koniec chciałabym, aby 
zdradził nam Pan sw oje plany 
na nadchodzący rok.

- Bardzo chciałbym w  N o
w ym  Roku znaleźć trochę czasu, 
aby wyrzeźbić kilka rzęczy dla 
siebie, zrobić sobie taką pryw atną 
galerię w  domu. Poza tym moim 
marzeniem od kilku lat jest 
wyrzeźbienie miniatury Ołtarza 
Wita Stwosza. Mam już nawet 
przygotowaną główną nawę.

Z Ryszardem Aulichem roz
mawiała Katarzyna RadzimirskaRyszard Aulich ze szuoim ulubionym diabłem Boruty.

Szopka "Solidarności", znajdujyca się w kościele w Głogozocu.
(fot. Archiwum R. Aulicha)
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Sławoj Składkowski mało znany (XIV)

Refleksje o Polsce i Polakach
Od autora - Lektura książek i artykułów S. Składko- 
wskiego pozwala nie tylko dokładniej poznać życie 
twórcy “Kwiatuszków...” i kilku innych książek, ale 
również różnego rodzaju refleksje i przemyślenia, 
dotyczące okresu międzywojennego, powojennego, 
a także Polaków, żyjących w różnych okresach na
szej historii. Niemal we wszystkich tych książkach i 
artykułach widoczna jest ogromna tęsknota do uko
chanego Kraju. Ze względu na nadal małą dostę
pność tych tekstów, zapoznajmy się chociaż z nie
którymi tego rodzaju refleksjami.

O dwudziestoleciu
“Więc, może by tak, Panowie 

Publicyści, (...) zacząć pisać rów
nież o tym, co sprawiło, że Polska 
trzymała się jednak wbrew zdecydo
wanej woli dwóch potężnych sąsia
dów (...) te lat dwadzieścia. Dlaczego 
“kulejąc" szła żwawo naprzód polity
cznie, wojskowo, ekonomicznie i 
społecznie. Dlaczego broniła się tak 
dzielnie, że na osiem miesięcy 
wstrzymała rozpęd bojowy Niemców. 
Dlaczego my, żyjąc psychicznym na
bojem lat dwudziestu życia niepodle
głego, trwamy obecnie i przetrwa
my aż do dalekiego na pewno dnia 
nowej niepodległości.

Chodzi nam i to bardzo o wykaza
nie wszystkich sił dodatnich, które 
działały przez te niezapomniane, ale i 
niezmamowane lata dwudzieste. 
Chodzi o nasze wspólne urobienie so
bie pokrzepiającego, sprawiedliwego 
przekonania, że nie wszystko było źle 
w tej Polsce, żeśmy naszej niepodle
głości nie roztrwonili!

Tymczasem efektowne zjawiska 
ujemne przesłaniają mocne zręby 
naszego życia państwowego. Bo 
czy na przykład myślicie Panowie, 
że ogół Polaków wie dobrze, uświa
damia sobie obiektywnie, co zrobili 
dla Polski: Piłsudski, Dmowski, Pa
derewski, Sikorski. Otóż nie! Zasłu
gi ich, choć pracowali dla całej Pol
ski, znane i podnoszone są tylko w 
poszczególnych obozach politycz

nych. Za to, dzięki “wyczerpującej 
krytyce” wszyscy Polacy wiedzą 
dokładnie aż “z repetą” o tym, co im 
się nie udało!

Czy tędy droga do naszej wspól
nej Polski?!"

( “Kwiatuszki administracyjne i 
inne”)

Tęsknota do Kraju
“Więc, dożywamy jeszcze wrażeń 

ostatnich miesięcy naszego istnienia. 
Tam, skąd wyszliśmy. Pamiętamy je
szcze każdy dom, mostek, zakręt na 
szosie, godziny posiłków, listonosza i 
stróża, całe nasze życie od rana do 
wieczora. Nie możemy jeszcze zgo
dzić się, że to już zostało daleko poza 
nami, że tego już nie ma. Staramy się 
nasze życie wygnańcze myślowo 
skrócić do rozsądnego minimum, a 
więc ”do wiosny". Mamy jeszcze 
nadzieję, pewność, że wrócimy, że 
przecież musimy wrócić!"

(Numer Gwiazdkowy 1957)

Ziemie wschodnie
Latem 1950 roku Składkowski 

poddał się egzaminowi ze średniego 
opanowania języka angielskiego, 
tzw. profiniency. Był to egzamin do
syć trudny. Między innymi zadania
mi, otrzymał do napisania wypraco
wanie na dowolnie wybrany temat, 
jeden z dwóch zaproponowanych 
przez komisję. Zdecydował się na 
następujący: “Give an imaginary 
conversation between a famous En-

glishman and a man of your country 
- Podaj wyimaginowaną rozmowę 
któregokolwiek z mężów stanu pań

skiego kraju z mężem stanu Anglii”. 
Jak poinformował Składkowski, napi
sał tę rozmowę niezdarnym, nieumie
jętnym językiem angielskim, ale “w 
natchnieniu, zapale i podnieceniu”.

“Sypialnia premiera Churchilla. 
Rocznica Jałty. Bije północ. Słychać

nieprzytulny szmer.
Premier Churchill (w łóżku, 

unosząc głowę znad poduszki): Kto 
tam? / Szmer przechodzi w opry
skliwe mruczenie i do sypialni 
wchodzi duch Marszałka Piłsud
skiego/. Kto tam chodzi?!

Duch Piłsudskiego: Wielkim

zwycięstwem ocalił pan Anglię. 
Przychodzę dziś, w tę rocznicę, za
pytać pana jako sojusznika - zwy
ciężyliśmy, a gdzie jest moja Pol
ska, gdzie jest niepodległość i jakie 
są Polski granice?

Premier Churchill: Nie są one

takie, jakbym chciał. Jałta była jed
nak ciężką koniecznością dla całej 
Europy, a nawet dla Polski. Gdyby 
Stalin porozumiał się z Niemcami 
po raz drugi, sytuacja Polski byłaby 
jeszcze gorsza niż obecnie. Musieli
śmy zmienić granice Polski, by móc 
zachować jej istnienie.

Duch Piłsudskiego: To mnie nie 
przekonywa. Nie pańską rzeczą ja
ko sojusznika było przyczyniać się 
do obecnej sytuacji. Ale stanęliście 
przy nas na początku wojny i zmu
siliście do tego moralnie Francję. Za 
to chcę złożyć panu pewne życzenie 
właśnie w tę rocznicę.

Premier Churchill: Słucham.
Marszałek Piłsudski: Jako nie

wątpliwie wielkiemu patriocie angiel
skiemu życzę panu: niech nigdy, nig
dy, nawet za tysiąc lat żaden premier 
sojuszniczego narodu nie ośmieli się 
decydować o granicach i ustroju An
glii bez zgody jej prawowitego rządu. 
To jest moje szczere życzenie dla pana 
i pańskiego narodu. Niech Bóg ma w 
swej opiece Anglię i Polskę oraz moc i 
czystość ich wzajemnego sojuszu.

Premier Churchill: Amen.
(Duch Marszałka Piłsudskiego 

spokojnie rozpływa się we mgle)."
Składkowski za to wypracowanie 

otrzymał ocenę niedostateczną. Jak 
przypuszczał, za dużo było błędów 
językowych. Dodał przy tym zna
mienne słowa. “Znowu więc ”zry
łem" egzamin w mym życiu. Całe 
szczęście, że moje istnienie w tym 
środowisku obcym jest chwilowe."

Sienkiewicz
“Kojącego, sugestywnego wpły

wu czytania “Trylogii" doświadczy
łem i na sobie. Chorowałem na cięż
kie zapalenie płuc, połączone z 
uporczywym kaszlem nocnym. Gdy 
żona czytała mi jakikolwiek ustęp 
“Trylogii”, powoli myśl moja szła 
za dobrze znanymi, miłymi pamięci 
scenami, powoli dostosowywałem 
się myślowo do mistrzowsko opisy
wanej sytuacji i zasłuchany przesta
łem kaszlać (sic!-ZŁ). Ulga trwała 
nieraz parę godzin lekkiego snu."

(“Mój Sienkiewicz”)
Wyboru dokonał i opracował 

Zbigniew  Łukaszewski

Ciekawe postacie (13)

Nie tylko mumie i sarkofagi
Przyglądając się rozko
panym ulicom naszego 
Starego Rynku oraz uwi
jającym się archeologom, 
mozolnie odkrywającym 
tajemnice przeszłości, 
postanowiłem zagłębić 
się w to środowisko.

W encykopedii czytamy: ar
cheologia - nauka historyczna 
badająca pozostałości m aterialne 
daw nych społeczeństw, głów nie 
na podstaw ie wykopalisk. I już 
w szystko w iadom o - ale nie tak 
do końca... Archeologia to 
ogrom na dziedzina nauk, w ią
żąca ze sobą i w ykorzystująca 
topografię, rentgenografię, p a 
leobotanikę, antropologię. Aby 
przybliżyć Wam, D rodzy Czytel
nicy, tę jakże egzotyczną dla w ię
kszości dziedzinę wiedzy, roz
m aw iam  z dyrektorem  najstar
szego w  Polsce M uzeum  
Archeologicznego, mieszczące
go się w  Krakowie - d r Jackiem  
Rydzewskim.

- Jak i dlaczego zostaje się ar
cheologiem?

- W moim p rzypadku  było to 
w ynikiem  przeczytanych lektur 
oraz w pływ u ojca i jego zaintere
sow ań biegnących w  tym  kie
runku. Tak się złożyło, że m iesz
kałem  w  Nowej Hucie, gdzie 
podczas budow y ówczesnej H u
ty im. Lenina stykałem  się z d u 
żym i w ykopaliskam i prow adzo
nym i na tam tym  terenie. To 
w szystko działało na moją 
w yobraźnię, m łodego w tedy 
chłopaka. Ten m otyw  odkopy

wania czegoś, czego nie widać, 
elem ent tajemnicy i niew iado
mego spow odow ał, że postano
wiłem  zostać archeologiem.

- Skąd się bierze wyobraże
nie u ludzi, iż archeolog to ten, 
"co grzebie w  ziemi"?

- Jest to zw iązane z niedo
inform owaniem  społeczeństwa. 
Prow adzenie wykopalisk jest 
m etodą na pozyskiw anie źródeł. 
Archeologia nie kończy się na 
tym, to tylko pierw szy etap. Ge
neralnie archeologię m ożna po
dzielić na pradziejow ą - badają
cą przeszłość społeczeństw  nie 
znających jeszcze pism a oraz 
klasyczną - zajmującą się prze
szłością ludów  antycznych. Dla 
obu tych dyscyplin w spólna jest 
m etoda pozyskiw ania źródeł 
drogą wykopalisk. O dkopany 
przedm iot jest poddaw any 
szczegółowym  badaniom  - chce
my określić jego wiek, pocho-' 
dzenie - i tu zaprzęgam y do p ra
cy antropologów, paleobotani
ków i cały szereg innych 
naukow ców  (także fizyków). 
Aby zakwalifikować jakiś p rzed
m iot do danej epoki, stosujemy 
analizę 0 4  (chronologia rela
tyw na - nie podaje dokładnej d a
ty) oraz analizę dendrochrono- 
logiczną - uściśla datę, rok, porę 
roku. M amy całkiem dobre labo
ratorium  w  Gliwicach, gdzie 
m ożna w ykonyw ać analizę C 14. 
To "grzebanie się w  ziemi" jest 
pierw szym  m om entem  w pracy 
archeologa - później łopatę i pę
dzelek zastępujem y najnowo
cześniejszą technologią.

- Czy brał Pan udział w  w y

kopaliskach poza granicami 
Polski?

- Jako student kopałem  w 
Czechosłowacji, a także szereg 
lat spędziłem  w  Niemczech Za
chodnich, gdzie badaliśm y po
zostałości osad i cm entarzysk le
żących w granicach Cesarstwa 
Rzymskiego.

- Czy warto studiować 
archeologię w  Polsce?

- Studiowanie archeo
logii prow adzi w końco
w ym  etapie do pracy na
ukowej na uniw ersyte
tach lub w  muzeach.
Miejsc pracy jest niewiele, 
w  zw-iązku z czym kon
kurencja jest duża, pracę 
dostają najlepsi. Nie jest 
to też zaw ód przynoszący 
duże dochody, chyba, że 
satysfakqę. A czy w arto - 
studiować zawsze warto.

- M ówi się, że historia 
jest nauczycielką życia, 
czy to samo można po
w iedzieć o archeologii?

- To jest niepraw da, po
nieważ gdyby tak było, to 
ludzie nie popełnialiby 
ciągle tych sam ych błę
dów.

- Pana hobby?
- Śmiało mogę stw ier

dzić, że turystyka. Obec
nie poznaję zachodnie 
M azowsze, choć bezpo
średniego zw iązku z tury
styką to nie ma.

- Najbliższe plany wystaw w  
Muzeum?

- Przygotowujem y dw ie w y
staw y - ekspozycję stałą i czaso

wą. Tę ostatnią, poświęconą w y
kopaliskom  w  Jerozolimie, 
otw orzyliśm y w  czerwcu 1996 
roku w ram ach Festiwalu K ultu
ry Żydowskiej. Chcemy, aby eks
pozycja stała była ukończona do 
2000 roku, gdyż w tedy będzie
my obchodzić jubileusz 150 lat 
istnienia M uzeum  Archeologi
cznego w Krakowie.

- Czym niezwykłym  m oże 
pochwalić się M uzeum w  Kra
kowie?

- N iew ątpliw ie perłą w śród 
eksponatów  naszego M uzeum  
Archeologicznego jest sarkofag 
w raz z m um ią i kartonażem , od
kryty podczas w ykopalisk w  la

tach 1995-6 w  miejscowości El- 
G am hud w  środkow ym  Egipcie 
przez Tadeusza Smoleńskiego. 
Przywiezienie tego zabytku do 
Krakowa w zbudziło  niem ałą 
sensację w  środow isku archeo
logicznym. W ew nątrz sarkofagu 
znajdow ało się zm um ifikow ane 
ciało kapłanki Iset Iri Hetes (Izy- 
dy Odprawiającej Rytuały - 
patrz  reprod.). Kartonaż był po
kryty licznym i form ułam i ofiar
nymi. Twarz m um ii pokryw ała 
złota maska, głowę zdobiła pe
ruka, na piersi spoczyw ał skara
beusz z rozpostartym i skrzydła
mi oraz paradny  naszyjnik. Nogi 
zdobiły m alow ane sandałki. 
Kartonaż był złoty - ażurowy.

Podczas odw ijania m um ii z 
bandaży w  sierpniu 1996 r. obec
ny był am basador Egiptu, a pie
czę nad  całokształtem  pracy 
spraw ow ał prof. d r Andrzej N i
w iński z U niw ersytetu W arsza
wskiego. W tej chwili p row adzo
ne są badania nad  m um ią - pró
ba zrobienia portretu 
przeżyciowego (m.in. za pom o
cą genetycznej izolacji DNA). 
Tak kom pleksow ych badań  jesz
cze nie podejm ow ano poza m u
m ią Ramzesa II.

- Czy jest szansa, by któraś z 
ekspozycji zawitała do Płocka?

- Tak. W szystko zależy tylko 
od dyrektora M uzeum  M azo
wieckiego i w ładz miasta.

- D ziękuję za rozmowę i ży
czę w ielu  sukcesów.

Wszystkich zainteresowanych 
odsyłam do zwiedzenia Muzeum  
Archeologicznego w Krakowie, a 
być może w najbliższej przyszłości 
(czas pokaże) będziemy mogli podzi
wiać którąś z ekspozycji krako
wskich w Płocku.

Radosław M ustwiłło
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Plenery i pejzaże
Artyści, ich przyjaciele i liczne grono stałych bywal
ców, miłośników sztuki, przybyli tłumnie na corocz
ną prezentację płockiego malarstwa, grafiki i rzeźby 
do Płockiej Galerii Sztuki.

Zamykająca stary  rok w ysta
wa, aczkolwiek jest tylko plo
nem  artystycznym  dw óch plene
rów: w  Soczewce i Mirabel, w  
znacznej mierze stara się być 
także reprezentatyw na dla śro
dowiska choćby z tego pow odu, 
że ekspozycji będącej przeglą
dem  dokonań artystycznych 
płockiego środow iska już nie

fortu psychicznego dla zajęcia się 
sztuką.

Pozostają więc plenery, gdzie 
m ożna zapom nieć o problem ach 
dnia codziennego, a chłonąc 
piękno natury  nadrobić stracony 
artystycznie czas.

Ale z artystam i jak z dziećmi. 
Kapryszą, chronią swoją pry
watność. Jedni lubią się spoty
kać, inni wybierają sam otną pra-

Grupa malarzy podczas wernisażu w towarzystwie dzieci ze szkoły w So
czewce (z lewej) z dyr. Pawłem Adamkowskim.

fot. J. Waćkowski.
ma. Nie ma także m alarza, który 
mógłby pozwolić sobie na lu
ksus w yłącznego upraw iania 
sztuki, po to by zaprezentow ać 
plon pracy w  galerii. Dyrektor 
Bożena Śliw ińska tak to tłum a
czy: W naszym niedużym środowi
sku nie ma większej tradycji zaku
pywania dzieł sztuki przez osoby 
prywatne, ani przez instytucje i za- 
pewne nieprędko stioorzone zostaną 
warunki do funkcjonowania rynku 
sztuki, umożliwiającego artystom 
utrzymywanie się z pracy twórczej. 
Dlatego też podejmują oni pracę na 
etacie, wykonują konkretne zlecenia 
z zakresu sztuki użytkowej, co zaj
muje im wiele czasu i nie daje kom-

cę twórczą, czasem w ażne spra
w y losowe nie pozw alają na 
uczestnictwo w  plenerze, a w 
konsekwencji nieobecność na w y
stawie. Z takich więc i innych po
wodów zabrakło na ekspozycji 
kilku nazwisk: Staniewskiego,
Januszkiewicza, Jońcy, Zaremby, 
Balcerzaka i Markiewicza.

Szeroko pojętą plastykę płoc
ką reprezentują: Krystyna Brzo
zowska, Izabela Morlak-Pyżyń- 
ska, Halina Kamińska, Halina 
Płuciennik, Zofia Samusik-Za- 
remba, Maria Wojnarowska, 
Dariusz Kaca, Jerzy Mazuś, 
W iesław Nadrowski, Ryszard 
Owczarek. Ze Skierniewic przy

jechał Piotr Konrad, który swoje 
prace maluje i sprzedaje w  zna
nej galerii sióstr Wahl.

Najwięcej prac pochodzi z 
pleneru w  Soczewce, gdzie rolę 
mecenasa - księcia zapraszające
go artystów  do swych posiadło
ści przejęła szkoła. Komisarz 
pleneru Jerzy M azuś nie ukry
w ał podziw u dla tej małej społe
czności, a szczególnie dyrektora 
Pawła Adamkowskiego, dla któ
rego zdobycie środków na orga
nizację pobytu i pracę artystów  
graniczyło w ręcz z cyrkow ą 
ekw ilibrystyką. - Uczyć się od 
niego powinni potentaci finanso
wi, u których pojęcie sztuki zeszło 
do poziomu zera - skonkludow ał 
Mazuś.

Szkoła w Soczewce zapew ni
ła m alarzom  nie tylko czas spo
kojnego tworzenia. Plener zw ią
zał ze sobą artystów  i mieszkań
ców. Część prac wzbogaci 
galerię szkolną. W szkole zostało 
również ozdobione każde wej
ście do klasy. Mali i duzi artyści 
udekorowali korytarz malarski
mi graffiti. Na w ernisażu w spo
minali razem niezwykłą lekcję 
poezji i malarstwa. Inspiracją do 
rozw ażań prow adzonych przez 
Halinę Kamińską i Dariusza Ka
ca stał się wiersz poetki Danuty 
Rychlewskiej - "Płockie pejzaże". 
Uczniom z Soczewki nieobcy jest 
również teatr i świetnie bawili się 
podczas wernisażu w udramaty- 
zowanych scenkach na temat 
świątecznych komplikacji.

- Na obecnej wystawie pomimo 
całej różnorodności postaw, odnie
sień do rozmaitych kierunków i ten
dencji spotykamy się ze sztuką 
przedstawiającą. Są tu zmodyfiko
wane odniesienia do wielkich po
przedników, czułość pochylenia nad 
cudem przyrody, to znowu podnie
sienie jej do rangi symbolu we frag
mencie lub zderzenie różnych ele
mentów, czy też zatrzymanie w pół 
drogi pomiędzy realizmem a sztuką 
abstrakcyjną. Zatraca się tu gdzieś 
stare znaczenie słowa pejzaż, pozo
staje system kodóiu i znaczeń, do 
których dawne odnośniki nie przyle
gają, stając się nieużytecznym po
działem - mówił podczas w erni
sażu Mazuś.

W ystawę otwierają grafiki

repr. Halina Płuciennik

Dariusza Kaca. M łody artysta 
zwrócił na siebie uw agę środo
wiska oryginalnym  projektem 
graficznym D om u D arm stadt, 
za który otrzym ał nagrodę głów 
ną. Przyciągają uw agę jego pięk
ne, kosmiczne linoryty. W tej te
chnice czuje się najlepiej i rów 
nież za linoryty w yróżniono go 
na konkursie im. Gielniaka. Od 
kilku miesięcy jest asystentem  w 
katedrze grafiki Andrzeja Bart
czaka (również kutnianina) w  
ASP w  Łodzi.

W ypada przypom nieć, że na 
w spom nianym  konkursie otrzy
m ał złoty i srebrny m edal m łody 
wówczas Jerzy M azuś, który w 
tym  roku obchodzić będzie już 
30-lecie pracy twórczej i być mo
że zobaczymy w  Płocku jego du 
żą w ystaw ę indyw idualną. Z te
go co zobaczyliśm y na ekspozy
cji płynie wniosek, że płocki 
artysta wciąż szuka now ych 
środków w yrazu, a prow adząc 
żartobliw ą grę z konwencją re
alistyczną baw i się cytatam i z fo
tografii. Wciąż zaskakuje od
biorców. To samo m ożna odnieść 
do prac H aliny Kamińskiej z 
Kutna, która udanie ekspery
mentuje w innej niż dotychczas 
gam ie kolorystycznej. Krystyna 
Brzozowska też nie schodzi z 
wysokiego tonu, a jej nowe p ra
ce przyciągają nowych odbior

ców.
Urzekają prow ansalskie pej

zaże Zofii Samusik-Zaremby, 
które są efektem pleneru w  Mi
rabel. Płocka artystka przebyw a
ła tu w  rozsłonecznionym  lipcu 
na zaproszenie Darm sztadzkiej 
Secesji. Przywiozła nastrojowe 
pastele. Prace w ykonane ulubio
ną techniką dźw ięczą barw am i 
nastrojów. Lekkie, ulotne jak 
płatki kw iatów  próbują zatrzy
mać czas w jego najładniejszej 
porze.

Zwiedzając w ystaw ę warto 
zwrócić uw agę na potrójną "tria
dę". Tak nazw ała trójka arty
stów (Kamińska, Kaca, N adro
wski) trzy w ydrążone pnie 
drew na, pom alow ane w ew nątrz 
trzem a kolorami.

Dla artystów  i przyjaciół gale
rii ułożył oryginalne życzenia 
uczestnik p leneru w  Soczewce 
Ryszard Owczarek. A więc: - No- 
zuego roku z masą słonecznych i 
sympatycznych ranków, popołudni, 
wieczorów i nocek. Chleba powszed
niego z masełkiem i szynką, wojaży 
w ciepłe i zimne kraje, niemyszowa- 
tych żon, mężów i kochanków, za
cnych dzieci, wnuków i prawnu
ków, a nade wszystko zuystarczają- 
cych ilości zuiadomych papierkózo.

Niech się w iedzie sztuce płoc
kiej na ten N ow y Rok.

Inny Broniewski
Podziwiać należy odwagę i pomysłowość reży
sera Marka M okrowieckiego, który zdecydował 
się uczcić stulecie urodzin Broniewskiego prze
nosząc na scenę jego wiersze. Na reżysera czy
hało wiele pułapek. Przede wszystkim  pułapka 
polityczna. Broniewski łączony był z tzw. m inio
nym okresem , a z racji poematu “Słowo o Stali
n ie” uważany na herolda socrealizm u.

D rugą pu łapkę zastaw ia le- wych, dotąd nieznanych 
genda: nie każdy poeta już za życia drukow anych, których
ma szansę stać się uosobieniem 
opowieści o twórcach przeklętych, 
skłóconych z każdym  prawem  i 
ustrojem, do tego bohaterem aneg
dot o różnorakich, nie zawsze 
chwalebnych wyczynach. Teatr, 
który decyduje się na pokazanie 
żywego poety, naraża się na to, iż 
przegra z jego legendą, a w  konse
kwencji rozczaruje publiczność.

I wreszcie trzecie zagrożenie 
natury wyłącznie technicznej. Nie 
jest łatwo zrobić spektakl z wier
szy, każdy tekst poetycki jest prze
cież skończonym dziełem sztuki. 
Twórca teatralny decydujący się na 
zrobienie z pojedynczych wierszy 
pełnospektaklowego widowiska 
ryzykuje, że rozsypie się ono na 
epizody, a publiczność ucieknie z 
sali.

Teatr płocki uniknął tych puła
pek.

Marek Mokrowiecki, reżyser i 
autor scenariusza, ominął najbar
dziej kontrowersyjne teksty po
etyckie sięgając do w ierszy no-

i me 
nieoce

nionym  źródłem  jest płockie w y
danie krytyczne poety. Spektakl 
stał się przyczynkiem  do legen- 
dy, w yjaśnił i pokazał jej źródła, 
także źródła niektórych wierszy, 
np. Robotnik z Radomia. I chyba 
przekonał odbiorców, jak bardzo 
skom plikowana, pogm atw ana, 
wręcz tragiczna biografia poety 
znalazła w yraz w jego poezji.

Broniewski był w ięziony czte
ry razy. Po raz pierw szy trafił do 
"kozy" w Płocku, jeszcze w gi
m nazjum  za organizowanie 
skautingu, skąd w yciągnął go 
dyrektor Grabowski. Był inter
now any następnie z legionistami 
w  Szczypiornie. Reżyser w ybrał 
tylko dw a areszty. Zaczął od 
więzienia polskiego w  1931 r., 
gdy poeta został zaaresztow any 
w raz z zespołem  Miesięcznika Li
terackiego, a pow stały w tedy 
w iersz (Nie mam za co jeść i pić) 
stał się popularną śpiew ką w ię
zienną anonim owego autora.

W 1941 r. aresztow any we

Lwowie przez, w ładze 
sowieckie, spędził czte
ry miesiące w  więzieniu 
na Zam arstynowie, 
skąd będzie później w y

wieziony do moskiewskiego 
więzienia na Łu
biance, znanego 
z bardzo cięż
kich warunków.
We Lwowie po
w stanie dram a
tyczna Rozmowa 
z historią i 
w iersz list do 
córki Anki.

Te i inne kar
tki z biografii in
scenizowane te
kstami poetycki
mi tworzą mimo 
wszystko jednoli
ty spektakl, a tę 
jedność nadaje 
przyjęcie chro
nologicznego to
ku i klamrowa 
konstrukcja. Uro
zmaiceniem jest 
włączenie wier
szy dla dzieci 
oraz teksty śpie
wane. Zagrały 
pięknie listy bli
skich: od matki 
(Hanna Zientara)
- że poezja nie 
przynosi pieniędzy i babki (Kry
styna Michel) - że wiarę stracił i 
zadaje się z rewolucjonistami...

D ram atyzm u przydaje poje
dynek, który poeta stoczył z bra
tem Ireny Helmanowej, z którą 
w iązało go uczucie. Przejmująco

zabrzm iał Bar pod zdechłym psem 
w interpretacji Marka Mokrowiec
kiego oraz Ballady i romanse mó
wione przez H annę Zientarę.

Poetyckim rekw izytem  jest w 
płockim spektaklu rower. W Do

m u Broniewskiego, na w arsza
w skim  M okotowie zachow ał się 
stary w ysłużony egzem plarz, na 
którym  poeta w e w rześniu 1939 
r. przem ierzał trasę Warszawa- 
Lublin-Tarnów w  poszukiwaniu 
pułku, w  którym mógłby służyć.

Stary rower pomógł Karolowi 
Suszce zbudować nastrój Ulicy 
Miłej.

Poetyki nastrój spektaklu i jego 
zamierzony liryzm jest w  dużej 
mierze również zasługą scenografa 
i muzyka. Marian Fiszer zbudował 
fragment mazowieckiego pejzażu, 
czasem arkadyjskiego jak utracone 
dzieciństwo i młodość, częściej nie
spokojnego, dramatycznego, w  któ
rym czyhają drapieżne ptaki i zły 
los, a każde prawo i każdy ustrój w 
całopalny rzuca stos.

Na towarzyszącym premierze 
wernisażu można było oglądać wy
pożyczony z Muzeum Bronie
wskiego film o pobytach poety w 
naszym mieście. Ten, uchodzący za 
twardego mężczyznę, ogromnie 
się wzruszył, nieomal płakał czy
tając swoje wiersze w  płockiej Ja
giellonce.

Teatr zrobił swoje.
Czy Broniewski pozostanie w 

Płocku żywy, autentyczny, nie ten 
z monumentalnego pomnika na 
modłę minionych czasów, czy jak 
pisał w  m łodzieńczym  pam iętni
ku - Wciąż będę zuyklęty zu opinii 
publicznej - zależy od nas.

Od nas bowiem zależy, co w 
dziełach widzimy.

(lesz)
Fot Waldemar Lawendowski

Teatr Dramatyczny im. J. Sza
niawskiego w  Płocku - Władysław 
Broniewski... i znózu jestem zv Płoc
ku. Scenariusz i reżyseria Marek 
Mokrowiecki, scenografia Marian 
Fiszer, muzyka Tadeusz Kocyba, 

' aranżacja Stańisław Psarski. 7 grud
nia 1997 - 3 premiera sezonu.
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Kalendarium wydarzeń 1997 roku
Styczeń

- Średnio o 15 zł zdrożały op
łaty za m ieszkania. Podw yżka 
zw iązana była ze w zrostem  
urzędow ych cen energii cieplnej, 
elektrycznej i gazu.

- Dwie osoby poniosły śmierć 
na skutek silnych mrozów. Ofia
ram i byli 39-letni m ieszkaniec 
Łącka i 66-letnia m ieszkanka 
Tlubic gm. Bielsk.

- W Kolonii Piotrowo, gm. 
Dąbrowice wracającego ze szko
ły 11-letniego M arcina zaatako
wały dw a duże psy, mieszańce 
owczarka niemieckiego. Chło
pca z obrażeniam i ciała przew ie
ziono do szpitala.

- M ostostal Płock S.A. otrzy
m ał Certyfikat Jakości ISO-9002. 
Jednostką certyfikującą było bry
tyjskie Bureau Veritas Quality 
International.

- N a inauguracyjnej sesji spot
kali się uczennice i uczniow ie 
szkół podstaw ow ych i 
średnich z“ terenu woje
w ództw a płockiego. Po
wołano Parlam ent Mło
dzieży stojący na straży 
m.in. przestrzegania praw  
ucznia.

- W M uzeum  M azo
wieckim w  Płocku odbyło 
się doroczne spotkanie 
now oroczne Wojewody 
Płockiego. Uczestniczyli 
w  nim  przedstaw iciele 
świata polityki, nauki i 
kultury.

- M edycy z w ojew ódz
tw a płockiego przyłączyli 
się do ogólnopolskiego 
strajku lekarzy.

- Beata Krawiel, na
uczycielka historii z SP nr 
14 w  Płocku w ygrała kon
kurs na rzecznika praw  
ucznia.

- W szystkie cukrownie 
w  woj. płockim  odnoto
wały rekordow y przerób 
buraków  i produkcji cu
kru w  zakończonej kam 
panii cukrowniczej.

- Woj. płockie zajmuje 
dziew iąte miejsce w  Pol
sce pod w zględem  zacho
rowalności kobiet na raka 
szyjki macicy.

- 75 lat istnienia obcho
dził płocki "Ekonom ik". Oprócz 
oficjeli staw iło się 250 absolw en
tów szkoły.

- Policjanci z woj. płockiego 
zatrzym ali siejącą postrach w  ca
łej Polsce grupę przestępczą. To 
młodzi, w  w ieku 16 - 20 lat 
mężczyźni, którzy z bronią pal
ną w  ręku dokonali szeregu 
przestępstw . W szyscy pochodzą 
z Gostynina i okolic.

- Prestiżową odznaką "Zasłu
żony dla ku ltu ry  polskiej", od 
znaczony został n iestrudzony 
miłośnik folkloru i tradycji pol
skiej d ruh  Wacław Milkę.

Luty
- Pięć zespołów  architektoni

cznych zaprezentow ało swoje 
pom ysły na radykalną zm ianę 
w yglądu i funkcjonalności Stare
go Rynku w  Płocku. Najlepszy 
projekt zostanie w ybrany w ios
ną, a w  połow ie przyszłego roku 
ma zakończyć się jego realizacja.

- Większość płockich spół
dzielni m ieszkaniow ych pod 
niosła opłaty za centralne ogrze
w anie i ciepłą wodę. Dla na
szych kieszeni oznacza to w zrost 
kosztów opłat czynszowych o 20 
- 30 zł.

Powołano Towarzystwo 
Przyjaciół płockiego O grodu Zo
ologicznego.

- Inkubator Przedsiębiorczo
ści m a szansę stać się pierw szym  
elem entem  projektowanego M a

zowieckiego Parku Technolo
gicznego.

- Pracownicy poznańskiej fir
m y "Konsol" kontrolują pasaże
rów w  płockich autobusach.

- M inisterstwo Finansów w y
raziło zgodę na 10-procentową 
podw yżkę ceny umownej ciepła 
przez Płockie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej.

Marzec
- Płocka Stocznia Rzeczna od 

trzech miesięcy znajduje się w 
upadłości.

- Trwa akcja protestacyjna 
płockich strażaków.

, - Nadzwyczajna Sesja kutno
wskiej Rady Miejskiej została 
zw ołana na wniosek 9 radnych z 
Klubu cen trop rawicy. Jedynym  
punktem  porządku dziennego 
było odw ołanie M aurycego 
Żm udy z funkcji przew odniczą
cego Rady Miejskiej.

- Około 150 m in dolarów  zy
sku netto Płocka Petrochemia 
straciła od kwietnia 1996 r. do lu
tego 1997 r. na skutek sztywnej 
regulacji cenowej w  państwie.

- Z okazji M iędzynarodow e
go Dnia Teatru A dam  H anusz
kiewicz w yreżyserow ał dla płoc
kiej publiczności "Dam y i huza-
ry"

- Srebrną M askę otrzym ał 
H enryk Błażejczyk.

Kwiecień
- 25 lat pozbaw ienia w olno

ści o trzym ał 18-letni Sew eryn 
C. za gw ałt i zabójstw o 20-let- 
niej s tuden tk i, córki płockiego 
policjanta.

- O 30 gr więcej płacim y zą 
w odę i ścieki.

- Piętnaście osób zasiadło na 
ławie oskarżonych Sądu Rejono
wego w  Płocku podczas procesu 
dotyczącego głośnej afery narko
tykowej.

- Ujęcie infiltracyjne wody 
spod dna Wisły, usytuow ane 
niedaleko Grabówki, nie spełnia 
w ym ogów  poboru w ody pitnej. 
Inwestycja kosztowała miasto 
ponad 3 m in zł.

- UW w Płocku pozw ał do Są
du  w ykonaw cę fatalnego rem on
tu  m ostu - Płockie Przedsiębior
stw o Robót Mostowych.

- 14 dziew cząt rywalizowało 
o ty tu ł Miss M azowsza '97. Ko
ronę najpiękniejszej zdobyła

M arta Nagrodzka.
- R adni w iększośc ią  37 g ło

sów  udzie li ab so lu to riu m  za 
1996 rok  za rząd o w i M iasta 
Płocka.

Maj
- Zarząd Miasta Płocka w  uz

godnieniu z Komendą Wojewó
dzką Policji podjął decyzję o 
eksperym entalnym  w prow adze
niu dw ukierunkow ego ruchu na 
ul. Kolegialnej i Sienkiewicza.

- Anestezjolodzy zę Szpitala 
W ojewódzkiego na Winiarach 
rozpoczęli strajk generalny.

- Tygodnik Płocki obchodził 
jubileusz 25- lecia.

- 85 lat istnienia świętowali 
płoccy harcerze.

- Polfa Kutno sprzedała Wy
twórnię Premiksów jednem u z 
największych na świecie koncer
nów chemicznych BASF Polska 
sp. z o.o.

- 40 tys. zł kosztował aparat 
EEG, jaki na potrzeby płockiego 
ZOZ-u zakupił Powszechny 
Bank Kredytowy.

- Na zaproszenie Prezydenta 
Płocka przybył do stolicy płó- 
nocnego M azowsza dr Karl De
decius, znakom ity tłumacz, 
wielki miłośnik kultury polskiej, 
honorow y obywatel miasta Pło
cka.

- Ponad 120 osób reprezen
towało woj. płockie podczas 
M arszu Pokoju w  stolicy.

- W yższa Szkoła im. Pawła 
Włodkowica otrzym ała upraw 
nienia do nadaw ania stopnia 
magistra.

- Odbyły się Juwenalia '97.
- 36-letni Sławomir F. z Łęczy

cy skatował na śmierć własne 
dziecko.

- 555 lat obchodziły Krośnie
wice.

Czerwiec
- Zm iany w  czynszach, płoc

kie spółdzielnie mieszkaniowe 
obniżyły stawki za centralne 
ogrzewanie.

- Swoje podwoje otworzył w 
Płocku Bank H andlow y w  War
szawie.

- Płocki Uniwersytet Ludowy 
otrzymał imię Wincentego Witosa.

- Uroczyście obchodzono Dni 
Historii Płocka.

- Płocka Petrochemia podp i
sała kontrakt z Polskim Górnic

twem  Naftowym  i Gazownic
twem  na dostawy gazu ziemnego.

- Utworzono filię klubu kapi
tału polskiego Business Center 
Club.

- Strażacy z Komendy Woje
wódzkiej Państwowej Straży Po
żarnej otrzym ali Sztandar.

- G rupa płockiej m łodzieży 
gościła w  polskim Parlamencie.

- O 10 gr. zdrożały bilety au
tobusów komunikacji miejskiej.

- Sąd Wojewódzki w  Płocku 
oddalił pow ództw a wojew ody 
przeciw  w ykonaw cy rem ontu 
mostu.

Lipiec
- W Koszelówce odbyła się ro

dzinna w ystaw a Balcerzaków.
- Kam pania wyborcza do Par

lam entu rozpoczęta.
N ieprzejezdne ulice, 

opóźnienia w  ruchu autobuso
wym , zalane piwnice, to efekt

kilkudniowej ulewy, która na 
po łudniu  kraju spow odow ała 
tragiczną powódź.

- M ieszkańcy Płocka zorgani
zowali zbiórkę darów  dla pow o
dzian.

- Płockie Pogotowie Ratunko
w e przeprow adziło  się do nowej 
siedziby.

Prezydent A leksander 
Kwaśniewski otw orzył kolejną 
inwestycję płockiej Petrochemii - 
H ydrokraking.

Sierpień
- Strategię rozwoju m iasta 

Płocka do 2000 roku przyjęli 
płoccy radni.

- Ruszyła przepraw a prom o
w a przez Wisłę dla sam ochodów  
o ciężarze pow. 20 ton.

- Akcję policyjną o kryptoni
mie "Dealer 2” przeprow adzili 
fim kqonariusze policji.

- O dw ie śnieżne pantery  
wzbogaciło się płockie ZOO.

- Po sprawnej akcji policja za
trzym ała groźną grupę przestę
pczą działającą na terenie woje
w ództw a.

- Remont części kolejowej 
płockiego m ostu został zakoń
czony.

- Odsłonięto pom nik M arszał
ka Józefa Piłsudskiego.

- Lokalne ugrupow ania poli
tyczne zarejestrowały swoich 
kandydatów  do Sejmu i Senatu.

- Dwie osoby poniosły śmierć

i 30 rannych - to w ynik tragedii, 
do której doszło na skrzyżowa
niu w  W yszogrodzie.

- Zm arł biskup naczelny 
Starokatolickiego Kościoła Ma
riaw itów  Stanisław Kowalski.

Wrzesień
- W Kutnie rozpoczęło się do

roczne Święto Róży.
- Płockie Miejskie Towarzy

stwo Budownictwa Społecznego 
rozpoczęło budow ę 120 miesz
kań czynszowych.

- N ow e autobusy N eoplan 
rozpoczęły kursow anie po uli
cach Płocka.

- W Gostyninie odbyły się 
wojewódzkie Dożynki.

- Harcerski Zespół "Dzieci Pło
cka" otrzym ał now ą siedzibę.

- O dbyły się w ybory do Sej
m u i Senatu RP. W woj. płockim 
zwycięstwo odniósł SLD.

Październik
- Płocka Petrochemia 

skreślona została z listy 
największych trucicieli.

- Do sklepu jubiler
skiego "A rgentum " w ła
mali się nieznani spraw 
cy i skradli biżuterię 
w artości 400 tys. zł.

- W D arm stadt, przy 
okazji w izyty prezyden
ta RP A leksandra Kwaś
niewskiego, spotkali się 
prezydenci
zaprzyjaźnionych miast, 
m.in. z Płocka.

- W M uzeum  Wsi 
Mazowieckiej w  Sierpcu 
rozpoczął realizację fil
m u "O gniem  i mie
czem " Jerzy Hoffman.

- Trzy osoby poniosły 
śmierć w  tragicznym  
w ybuchu  w  W ytwórni 
Petard w  Płocku przy ul. 
Wodnej (patrz zdjęcie).

Listopad
Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej ma 
30 lat.

- M alarstwo M ariana 
Czapli oglądać m ożna w 
BWA.

- O bchody Święta N iepodle
głości uświetnił koncert zespołu 
"M azow sze" w  Teatrze D ram a
tycznym.

- Rozpoczęto przebudow ę 
płockiej Starówki.

- K utnow ski taksów karz pad ł 
ofiarą brutalnego m ordu.

- G ang z Krośniewic został 
rozbity przez policję.

- Trwa strajk głodow y aneste
zjologów.

- Rozpoczął się proces prezy
denta Kutna.

- O dbył się Tydzień K ultury 
Chrześcijańskiej.

Grudzień
- Płocka Stocznia Rzeczna zo

stała zlikw idow ana.
- Do Sądu Rejonowego w  

Płocku w płynął akt oskarżenia 
w  tzw. aferze mostowej.

- Grażyna Zielińska z Teatru 
Płockiego i Ryszard Kudelski 
w yw odzący się w  Kutna w ystą
pili w  nowej inscenizacji "Ro- 
mea i Julii" w  Teatrze N ow ym  w 
W arszawie, w  reżyserii A dam a 
Hanuszkiewicza.

- N ow y budynek  U rzędu 
Gm iny otw arto w  Czerwińsku.

- W szpitalu  w  Kutnie rozpo
czął norm alną działalność no
woczesny O środek Dializ.

- Andrzej Drętkiewicz został 
now ym  w ojew odą płockim.

Opr. dar.
Zdjęcie Piotr Lewandowski
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W tym roku najmodniejszy był wyjazd w góry, więc 
jeśli chcemy zaliczać się do śmietanki towarzy
skiej absolutnie należało wybrać zakopiański pen
sjonat. Jest szansa, że w sylwestrową noc na Kru
pówkach spotkali się: doktorostwo K., pani nota
riusz i właścicielka klubu Bioforma.
Dyrektor Petrochemii wybrał domowe pielesze, a 
nowy wojewoda kończył roczny bilans. Właścicie
le domków jednorodzinnych położonych w pobli
żu bloków drżeli o swoje dachy i drzewa w ogro
dzie, gdyż noc upłynęła pod znakiem petard i sztu
cznych ogni.

Bal z aukcją
120 osób bawiło się w  Szkole 

Podstawowej n r 18. Sylw ester 
w  "osiem nastce" m a już d ługą 
tradycję i w iern i są jej nie tylko 
m ieszkańcy osiedla Skarpa. 
P rzychodzą najczęściej w  gro
nie znajom ych, tak by zająć ca
ły stolik. Pew ien pan  Sylw ester 
- so len izan t zaprosił sw oich go
ści im ieninow ych. M im o n i
skiej ceny (180 zł) baw iono  się 
świetnie. O rganizatorki, panie: 
A gnieszka D onańska, Barbara 
N iew iadom ska i U la Panko
w ska co p raw d a  skróciły swoje 
szkolne ferie, ale za to  w ycza
row ały  z tych  p ien iędzy  aż 
sześć d ań  gorących, p rzygo to 
w anych  przez znaną ze sm ako- 
w itości szkolną kuchnię. Z na
lazła się też p raw dziw a orkie
stra - zap rzy jaźn iony  zespół 
"M alibu" z M aszewa. N a ży
czenie gości p rzypom inał stare 
przeboje naw et z lat sześćdzie
siątych.

Szkoła zbiera skrupulatnie 
fundusze na budow ę sali gim na
stycznej. Podczas balu odbyła się 
aukcja najlepszych prac ucznio
wskich (plastyka, rzeźba, haft) i 
wszystkie "poszły" jak woda.

Na wieczór 
koniecznie w czerni

N a osiedlu Wielka Płyta naj
więcej osób (300) zgromadził syl
westrowy bał w  reprezentacyjnej 
sali gimnastycznej "dziesiątki". 
Dekoracyjny wąż z kolorowych 
baloników zmienił ją w  gorący tro
pik. Kiedy przyszliśmy, zespół 
"K arawana" grał w łaśnie "Laku- 
karaczę", a na stół w jeżdżały go
rące zakąski. O rganizator firma 
Edentur zapew niła ochroniarzy 
baczących pilnie, by nikt nie za
kłócał szampańskiej zabawy.

Kolorem wieczoru była czerń 
sukien i garniturów, od której 
odbijało się kilka jasnych zieleni 
i jedna purpura . Panie prezento
w ały odsłonięte ram iona, a na tle 
ciemnych aksamitów, jedwabi, 
satyn, atłasów  i w elurów  poły
skiwała dyskretna biżuteria, któ
rej w  tym  roku jakby mniej.

Najgorszym  wrogiem  balo
wego makijażu było światło, m i
mo to nasz fotoreporter zauw a
żył m odne w  tym  roku usta ży
we, czerwone i opalone w  
solarium  dekolty, w  pow ietrzu 
unosił się dyskretny zapach w o
dy Crossman.

W rytmie tanga

Sylwestęr w  teatrze m a do
piero dw uletn ią tradycję. Panie: 
Sabina M uszyńska i Ewa Ko
zińska zrealizow ały  jednak  z 
pow odzen iem  "zam ów ienie 
społeczne". O d czasu p am ię t
nego, jub ileuszow ego balu  ko
stium ow ego, kaw iarn ia
"W rzos" i tea tra lne  foyer m a 
sw oich fanów, k tórzy  tu  w łaś
nie chcą spędzać n iezw ykłą 
noc, zw łaszcza, że do tańca 
grał dobry  zespół S tanisław a 
Psarskiego. W takim  w ykona
n iu  przebój roku - tango  - "do 
którego trzeba dw ojga" zgro
m adził na  parkiecie w szystkie 
pary. W tajem niczeni tw ierdzą, 
że najbezpieczniej tańczyć je z 
w łasną partnerką.

Mimo nieobecności głównego 
jurora dyrektora M arka Mokro- 
wieckiego (szusował hen, na sto
kach Szczyrku), w ybrano króla i 
królow ą balu. Koronę zawiozła 
aż do Kamiennej Góry pani M a
ria Zaw adzka. Balowym królem  
został pan  Mieczysław Żółto
wski z Płocka.

Sylwestrowa noc

Zagryzano trunki
N a stołach nie w idać było 

szam pana Cuvee Don Perignon, 
raczej szam panskoje igrystoje, a 
zam iast koniaku Hennessy - po
czciwą wódeczkę. Ta (koniecznie 
słodzona) pasuje tylko do p rzy
stawek, ale p ito  ją przez całą syl
w estrow ą noc. Trunki zagryza
no:

* nadziew aną fregatą (Dom 
Technika)

* indykiem  w  sosie m anda
rynkow ym  z frytkam i (Hotel Pe- 
tropol)

* ozoram i w  galarecie (Hor- 
tex)

* udkiem  z kurczęcia (Teatr)
* pasztetem  z indyka 

("W cześniak")
* schabowym i (Szkoła Pod

staw owa n r 10)
* śledzikiem  (Małachowian- 

ka)
W szyscy uczes tn icy  sy lw e

strow ej nocy: balow icze, p ry - 
w atk o w icze  i ci p rz e d  te lew i
zorem , u m aw ia li się już  na 
S y lw estra  2000. To ty lko  za 
730 dni...

PS. O dw iedziw szy sylw estro
we bale piliśmy toast w  tow a
rzystw ie Cezarka vel Niuniusia. 
Nie bał się petard  ani sztucznych 
ogni, tylko błyskał zębiskami i 
pow arkiw ał groźnie na ten N o
w y Rok.

(lesz, as) 
Fot. Andrzej Sitkiewicz
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Betlejemy zwiastunem Świąt
Ciekawym  zw iastunem  Świąt 

było otwarcie w ystaw y "Betleje
m y" ze zbiorów  M uzeum  Regio
nalnego w  Teplicach (Czechy) w  
Spichlerzu - filii M uzeum  M azo
wieckiego. W progach M uzeum  
przyw itała nas przepiękna cho
inka, przystrojona ręcznie w yko
nanym i ozdobam i. Twórcami 
bombek, aniołów i innych, 
w spaniałych dekoracji byli p ra
cownicy M uzeum  M azowieckie
go. Zebranych w itał dyrektor Ta
deusz Zarem ba:

- Przygotowana przez Muzeum  
Regionalne w Teplicach zoystawa 
"Betlejemy'' zamyka długi, bo 
ponad 25-letni okres współpracy 
obu muzeóio. jej początki sięgają lat 
siedemdziesiątych, kiedy w ramach 
kontaktów dawnego wojeiuództwa 
'warszawskiego, którego Muzeum  
Okręgozuym było Muzeum Mazo
wieckie iv Płocku, została nawiąza
na współpraca z loojewództwem 
północno-czeskim, zo którym funkcję 
muzeum wiodącego pełniło Krajskie 
Muzeum w Teplicach. Prezentowa
ne "Betlejemy" to figurki, z 
wyraźnym dążeniem do naturali
zmu. Wykonane są z różnych su
rowców: dreiona, kartonu, papieru, 
tekstyliów, gliny, skóry, sztucznych 
mas, a nawet ciasta. W  czeskich 
szopkach powtarza się typowy dla 
nich motyzu: figurki zu grotach, nad 
grotą zoznosi się miasto, ni to cze
skie, ni mauretańskie, nad miastem 
- góra, na górze - zamek i dalej 
szczyty górskie, aż do nieba.

W spółpraca m iędzy oboma 
m uzeam i była m ożliw a dzięki 
życzliwości partnerów  czeskich, 
z którym i od początku naw iąza
no przyjacielskie stosunki i kon
takty, trwające nieprzerw anie do 
dziś. D yrektor Zarem ba w spo
m inał ówczesnego konserw atora 
Savę Suchevica, jak i kierownic
two M uzeum  w  Teplicach w 
osobach nieżyjącego już dyre
ktora Roberta Staffy oraz A nto
niego Labra i Jaromira Macka. 
To oni w raz z obecnym dyrekto
rem  D usanem  Spieką (obecnym 
na otwarciu) konsekwentnie i 
w ytrw ale podtrzym yw ali p rzy
jacielskie kontakty, realizowali 
w spólnie uzgadniane programy, 
które owocowały nie tylko taki
mi formami, jak w ym iana w y
daw nictw  czy wystaw.

W tym  roku M uzeum  w  Te
plicach obchodziło swój jubile
usz 100-lecia pow stania, pod 
czas którego zadeklarow ano dal
szą w spółpracę z Płockiem. Jej 
kolejnym przykładem  jest w łaś
nie otw arta w ystaw a "Betleje
my". O sam ych szopkach - Betle- 
jemach, zw iastunach Świąt Bo
żego N arodzenia, opow iedział 
Yladimir Javorek - autor w ysta

wy. Produkcja klasycznych szo
pek - betlejemów od daw na była 
zw iązana z w ytw arzaniem  zaba
wek. Zwyczaj ten trafił do Czech 
najpraw dopodobniej za pośred

nictw em  żołnierzy czeskich, któ
rzy służyli w  armii włoskiej. Sta
w ianie w  dom u jasełek, szopki 
oraz chodzenie z jasełkami po 
kolędzie są zwyczajami starszy
mi, aniżeli sama choinka. Choć 
figurki są na ogół nieskom pliko
wane, to zaskakuje doskonałe 
przedstaw ienie realiów w spół
czesnego życia, strojów, narzę
dzi, obejścia i w yobrażeń  o na
rodzen iu  Pana. Bogactwo fan
tazji p rzy  tw orzeniu  szopek z 
w ieku na w iek rosło, a jej roz
kwit p rzypadał na przełom  XIX - 
XX wieku.

G łówny tem at szopek - naro
dziny Chrystusa - traktow any 
był przez twórców ludow ych w 
sposób szczególny. Obok religij
ności w  nich zawartej, ludow e 
szopki naw iązują do życia co
dziennego ludzi w e wsiach i w 
miasteczkach. Twórcy zachowali 
podobieństw a i realizm sytuacji 
- zabudow ań gospodarskich, izb 
m ieszkalnych, innych w nętrz, 
najrozm aitszych narzędzi i na
czyń, miejscowej architektury, 
czasem ubiorów.

Ożywienia i lekkości dodają 
kompozycjom grom ady gęsi, ka
czek i kur, razem  z zającami, san  
nami, jelonkami. Nie braknie też 
kozic, wiewiórek, ryb... Dopeł

nieniem  jest trawa, mech, krze
wy, cudzoziemskie drzew a oraz 
swojskie kwitnące jabłonie i lipy. 
Owoce pojawiają się w  kom po
z y ta c h  rzadko - kilka jabłek w 
koszu sadownika, pojedyncze li
ście winogron.

Szopki w ykonane są z róż
nych materiałów: drew na (lipa, 
olcha, grusza, świerk) i jego im i
tacji, powstałej z mieszaniny gi
psu i kleju. Zastosowano także 
ciasta, gips, papier, mieszaninę 
gipsu i twarogu, glinki ceram i
czne, po rce lanę , kość sło n io 
w ą, m asę perłow ą, cynę, 
wosk, szkło, węgiel, a także pier
niki i czekoladę. Te dzieła twór
czości ludowej, pam iątki rodzin
ne po ojcu czy dziadku, w ysta
w iane są przede w szystkim  na 
święta. My m am y okazję obej
rzeć w Płocku w ystawę niezw y
kłą, której uroku nie da się opi
sać, oddać słowami. To trzeba 
zobaczyć, dlatego serdecznie za
praszam  wszystkich do odw ie
dzenia ekspozycji w  Spichlerzu 
(ul. Kazimierza Wielkiego).

Radosław  M ustw iłło

Szopka pod szklaną kopułą, zoosk, ciasto chlebozoe, drewno, papier, pocz. XXzv.

Staropolskie kolędy 
w Muzeum Mazowieckim
W sobotę, 27 grudnia o 
godz. 17.00, w sali kon
certowej Muzeum Mazo
wieckiego wystąpił ze
spół muzyki dawnej De- 
kameron.

Koncert zorganizow any zo
stał jako forma oficjalnego za
kończenia całorocznej w spółpra
cy, a głów nie podziękow ania li
cznym  płockim  sponsorom  
kultury, którzy przez cały rok 
w spierali i dofinansow yw ali 
w ydarzenia kulturalne w  woje
w ództw ie. Do zaproszeń na 
koncert dołączone zostały długie 
listy m ecenasów oraz dobro
czyńców płockiej ku ltu ry  i sz tu
ki. W im ieniu zaproszonych głos

zabrał w iceprezydent miasta 
Zbigniew Buraczyński.

D ekam eron to zespół w yko
nujący polską m uzykę daw ną, 
średniow ieczną i renesansową, 
na kopiach oryginalnych instru
m entów i z w ielką dbałością o 
wierność stylowi epoki. Do Pło
cka grupa przyjechała z typowo 
świątecznym  repertuarem  staro
polskich kolęd, pochodzących 
głównie z XVI w. Kierownikiem 
zespołu jest Tadeusz Czechak, 
odpow iedzialny za dobór i opra
cowanie utw orów  a także wyrób 
instrum entów. W M uzeum  Ma
zowieckim  grał on na lutni i har
fie. Towarzyszyły m u M ałgorza
ta Feldgebel i Natalia Babińska, 
które grały na przypom inają
cych nieco góralskie skrzypce fi-

delach oraz urocza 
Anna Mikołajczyk 
śpiewająca ciepłym, 
głębokim sopranem.

Staropolskie ko
lędy w  interpretacji 

grupy okazały się w większości 
utw oram i niezwykle żywioło
wymi, radosnymi, zapraszający
mi wręcz do tańca. Dekameron 
akcentował w nich głównie ele
m enty ekspresyjne i ludyczne, 
co pozwalało wszystkim  m uzy
kom błysnąć w spaniałym  stylem 
interpretacyjnym  oraz swobodą 
wykonawczą.

Wieczór zakończył się w spól
ną degustacją szam pana, ciastek 
i m andarynek, podczas której 
m ożna było porozm awiać z mło
dym i członkami zespołu oraz 
nabyć płytę kom paktow ą z kolę
dam i w ykonyw anym i na kon
cercie. Więcej o albumie, sam ym  
zespole i staropolskich kolędach 
- czytaj w  "Kąciku słuchacza".

(mak)

Od Przedszkola do Opola

Szansa
dla ośmiolatków

Wszystkie dzieci potrafią
ce ładnie zaśpiewać melodyj
ną piosenkę i chcące wystą
pić w programie telewizyj
nym "Od przedszkola do 
Opola", obok gwiazd pol
skiej estrady, mogą wziąć 
udział w eliminacjach pier
wszego stopnia, które odbę
dą się w Gdańsku 10 sty czn ia  
1998 roku  od godziny 10.00 
do godziny 16.00 przy ulicy 
Wały Piastowskie 1 pok. 102. 
Podczas eliminacji pierwsze
go stopnia dzieci wykony
wać będą dwie dowolne, me
lodyjne piosenki. W przy
padku trudności związanych 
z dojazdem, można przesłać 
kasetę video, zawierającą wy
konanie przez dziecko do

wolnych piosenek oraz roz
mowy przeprowadzonej z ro
dzicami na temat marzeń, 
zainteresowań, ulubionych 
zabaw, przygód, planów na 
przyszłość. Czas trwania na
grania nie powinien przekro
czyć 10 minut. Kasety z na
graniami należy przesyłać na 
adres: PRO FILM  A gen cja
F ilm o w a  G d a ń sk  50, sk rytka  
p o czto w a  500. Na kasecie na
leży podać imię, nazwisko 
dziecka oraz dokładny adres 
wraz z kodem pocztowym i 
telefonem.

Informacje o drugim i trze
cim stopniu eliminacji można 
uzyskać w Domu Kultury w 
Płocku, pod numerem telefo
nu 262-95-12

Szukamy pamiątek
M iejsk a  A gen cja  R ew ita liz a cji S tarów k i, w raz z e  S to 

w a r z y sz e n ie m  " S tarów k a P łock a" , p o d ję ła  p ró b ę  zg r o 
m a d z e n ia  in fo r m a c ji o w s z e lk ic h  p a m ią tk a ch  p ło c k ic h ,  
zn a jd u ją cy ch  s ię  w  ręk ach  p ry w a tn y ch . In te re su ją  n as  
p rze d e  w s z y s tk im  z d ję c ia  i p o c z tó w k i z w iz e r u n k a m i  
P ło ck a  (do  1960 r.). N ie  m u sz ą  to b y ć  w y łą c z n ie  z d ję c ia  
arch itektury . R ó w n ie  is to tn e  są  d la  n a s w iz e r u n k i m ie sz 
k a ń có w  m iasta.

Oczekujemy również na opowieści o ludziach starego 
Płocka, wspomnienia, zapiski rodzinne, listy, pamiętniki, 
itp.

Pomoc Państwa - polegająca jedynie na czasowym udo
stępnieniu zbiorów - byłaby dla nas bardzo ważna. Nie wy
obrażamy sobie pracy nad ożywieniem Starówki bez życzli
wości mieszkańców miasta.

Informacje o posiadanych zbiorach, bądź pojedynczych 
fotografiach czy wspomnieniach, można przekazać listow
nie lub telefonicznie. Oto nasze adresy i numery telefonów:

M iejsk a  A gen cja  R ew ita liza cji S tarów k i, u l. Stary Ry
n ek  19, 09-400 P łock , tel. 268-53-95

e-mail: mars jb@pl.onet.pl.

S to w a rzy szen ie  "Starów ka P łocka", u l. Stary R yn ek  8, 
09-400 P łock , tel. 268-33.01.

N a  w s i ta n ie j
Rok 1998 może będzie le

pszy, ale na pewno nie będzie 
tańszy, szczególnie dla mie
szkańców miast. Kutnowscy 
radni na grudniowej sesji 
ustalili opłatę za 1 m3 wody 
w gospodarstwie domowym 
na 1,16 zł. Woda do innych 
potrzeb kosztuje 2,03 zł. Za 
wodę zużytą w domu miesz
kańcy gminy Kutno zapłacą 
tylko 1 zł. Niższe są na wsi 
podatki od nieruchomości. 
Za 1 m2 powierzchni budyn
ku mieszkalnego w Kutnie 
trzeba zapłacić 0,33 zł, w 
podkutnowskiej wsi 0,23 zł; 
od pozostałych budynków - 
3,98 zł w mieście, 3,40 zł na 
wsi. Prowadzący własne za
kłady są obciążeni takimi sa
mymi kwotami podatku od 
powierzchni związanej z 
działalnością. I w gminie 
miejskiej i wiejskiej muszą 
zapłacić 11,95 zł za m2 pomie
szczeń. Rolnicy i właściciele 
gruntów rolnych na terenie 
Kutna płacą 100 % drożej za 
każdy m2 pola.

Za miejskie psy właściciele 
zapłacą 26,40 zł rocznego po
datku. Emeryci i renciści ui

szczą kwotę 19,80 zł za pier
wszego psa, za drugiego po
datek jest bez ulgi. Zwolnio
ne z opłat za posiadanie 
czworonożnego przyjaciela 
są osoby, które ukończyły 70 
lat. Na wsi w każdym domo
stwie jeden pies jest "darmo
wy". W gospodarstwie rol
nym aż dwa psy są nie opo
datkowane. Sołtysi każdego 
roku sporządzają wykaz wła
ścicieli i ilość czworonogów 
w gospodarstwie. Za trzecie
go psa rolnik zapłaci w tym 
roku o 1 grosz więcej, niż w 
mieście. W ubiegłym roku nie 
wpłynęła do gminy ani jedna 
opłata za psa.

Taniej jest posiadać samo
chód, przyczepę, ciągnik lub 
autobus na wsi niż w mieście. 
Różnice w podatku od środ
ków transportu wahają się od 
36 zł do 500 zł w przypadku 
największych autobusów.

Z powyższego wynika, że 
poszerzanie granic miasta nie 
jest dobrodziejstwem dla 
mieszkańców stref podmiej
skich. Jednak nikt się ich o to 
nie pyta...

(bar)
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6.1.- 12.1. 1998 
Płock - UKF 72,53 

i 101,9 Mhz

W torek
5.00 - 9.00 Poranek z RdC; 6.15

- Giełda Towarowa; 7.45 - Gość 
RdC; 8.20 - EKO - Serwis; 9.05 
Przeboje dziesięcioleci; 10.00 - 
Szyk i szok - Razem do czterna
stej; m.in. Godzina z ekspertem, 
Horoskop, Książka Dnia, Lektura 
w  samo południe, Szpiedzy Sho- 
guna, Dzwonimy do Ciebie, Le
kcja angielskiego, Prawda czy nie
prawda? 14.05 - 16.00 Muzyczne 
RDC; 14.35 - Koncert Życzeń;
15.10 - Kazuo Ishiguro - "Okruchy 
dnia" - powieść; 16.05 - Echa Dnia
- magazyn informacyjny; 17.05 - 
Przeboje na dziś; 18.05 - PUB - m a
gazyn publicystyczny; 19.05 - N o
wości fonograficzne - program  
Andrzeja Pawła Wojciechowskie
go; 22.00 - BBC; 23.00 - Koncert 
przed północą - aud. Jacka Mel
chiora; 0.00 - Noc z RdC - program 
Haliny Halber z cyklu "Praw nik 
radzi".

Wiadomości: 5.00 - 14.00 co 
pół godziny

14.00 - 21.00 (co godz.)
Wiadomości sportowe: 8.30,

15.00,18.00, 20.00
Moto: 6.50,16.50

Środa
5.00 - 9.00 Poranek z RdC;

6.15 - Giełda Towarowa; 7.45 
Gość RdC; 8.20 - EKO-Serwis;
9.05 - Przeboje dziesięcioleci;
10.00 - Szyk i szok - Razem do 
czternastej; m.in. Godzina z eks
pertem , Horoskop, Książka 
Dnia, Lektura w  samo południe, 
D zw onim y do Ciebie, Lekcja an
gielskiego, Praw da czy n iepra
wda?; 14.05 - 16.00 M uzyczne 
RDC; 14.30 - Koncert Życzeń;
15.10 - Kazuo Ishiguro - O kru
chy dnia" - powieść; 16.05 - Echa 
dnia - m agazyn informacyjny;
17.05 - Przeboje na dziś; 18.05 
Kontrowersje - program  Elżbiety 
Uzdańskiej; 19.05 - "Paro statek" 
- program  D ariusza Gibały;
22.00 - BBC; 23.00 - Koncert 
przed północą - aud. Jacka Mel
chiora; 0.00 - Noc z RdC - Cykli
czny program  Pawła Kwaśnie
wskiego - Z ostatniej chwili.

Wiadomości: 5.00 - 14.00 co 
pół godziny

14.00-21.00 (co godz.)
W iadomości sportowe: 8.30,

15.00,18.00, 20.00
Moto: 6.50,16.50

Czwartek
5.00 - 9.00 Poranek z RdC; 6.15 - 

Giełda Towarowa; 7.45 - Gość RdC; 
8.20 - EKO - Serwis; 9.05 - Przeboje 
dziesięcioleci; 10.00 Szyk i szok - Ra
zem do czternastej; m.in.: Godzina z 
ekspertem, Horoskop, Książka 
Dnia, Lektura w  samo południe, 
Dzwonimy do Ciebie, Lekcja an
gielskiego, Szpiedzy Shoguna, Pra
wda czy nieprawda?; 14.05 - 16.00 
Muzyczne RDC; 14.35 - Koncert Ży
czeń; 15.10 - Kazuo Ishiguro - 
"Okruchy dnia" - powieść; 16.05 - 
Echa Dnia - magazyn informacyj
ny; 17.05 - Labirynt - maraton 
konkursowy A dam a Widomskie- 
go; 18.05 - Aud. Redakqi Katolic

kiej; 19.05 - "Muzyka pod prąd"
- program Artura Orzecha; 22.00
- BBC; 23.00 Koncert przed pół
nocą - aud. Jacka Melchiora; 0.00
- Noc z RdC - program Zuzanny 
Celmer - "Relacje rodzinne - 
dziadkowie i wnukowie".

Wiadomości: 5.00 - 14.00 co 
pół godziny

14.00-21.00 (co godz.) 
W iadomości sportowe: 8.30,

15.00. 18.00, 20.00 •
Moto: 6.50,16.50

Piątek
5.00 - 9.00 Poranek z RdC;

6.15 - Giełda Towarowa; 7.45 - 
Gość RdC; 8.20 EKO - Serwis;
9.05 - Przeboje dziesięcioleci;
10.00 - Szyk i szok - Razem do 
czternastej; m.in. Godzina z eks
pertem, Horoskop, Książka 
Dnia, Lektura w  sam o południe, 
Dzwonim y do Ciebie, Lekcja an
gielskiego, Prawda czy niepra
w da? 14.00 - - 16.00 M uzyczne 
RdC; 14.30 - Koncert Życzeń;
15.10 - Kazuo Inshiguro - "O kru
chy dnia" - powieść; 16.05 - Echa 
dnia - m agazyn informacyjny;
17.05 - M otoradio; 18.05 - M aga
zyn Warszawski; 19.00 - Wieczór 
DJ-ów - program  Pawła Bobro
wskiego; 22.00 - BBC; 23.00 - 
Wieczór DJ-ów (cd); 0.00 - Noc 
DJ-ów - program  Pawła Bobro
wskiego.

Wiadomości: 5.00 - 14.00 co 
pół godziny

14.00 - 21.00 (co godz.) 
W iadomości sportowe: 8.30,

15.00. 18.00, 20.00 
Moto: 6.50,16.50

Sobota
5.00 - Poranek Michała Ryb

czyńskiego; 6.00 - Ze sportem  i

turystyką na ty; 8.05 - Przeboje 
dziesięcioleci; 10.00 - Szyk i Szok
- Razem do czternastej; m.in.: 
godzina z ekspertem , horoskop, 
książka dnia, lektura w  samo 
południe, dzw onim y do ciebie, 
lekcja angielskiego, p raw da czy 
niepraw da? 14.00 -16.00 - M uzy
czne RDC 15.10 - Kazuo Ishiguro 
"Okruchy dnia" - powieść; 16.00
- 19.00 - Popołudnie z "RDC" - 
m.in. My i Świat, H it tygodnia, 
O n i Ona; 19.05 - Wieczór m uzy
czny Tomasza Żądy; 22.00 - BBC;
23.00 - Koncert przed północą - 
aud. Jacka Melchiora; 0.00 - 
"Barwy nocy" - program  Pawła 
Jóźwickiego.

Wiadomości: 5.00 - 14.00 (co 
pół godziny)

14.00 - 21.00 (co godzinę) 
Wiadomości sportowe: 8.30,

15.00,18.00, 20.00

Niedziela
6.00 - Audycja Ekumeniczna;

7.05 - Powtórka z rozmaitości 
m uzycznych - aud. Antoniego 
Wrońskiego; 8.05 - Kombatanc
kie Spotkania; 8.20 - Z apom nia
ne piosenki; 9.05 - W ędrówki po 
M azowszu - aud. Józefa Sobiec- 
kiego; 9.30 - "W dawnej W arsza
w ie" - aud. Marii Sawickiej;
10.05 - Przeboje Country; 11.00 -
18.00 Weekend z RDC - program  
Wojciecha Marczyka i Jolanty 
Apanasewicz; 11.05 - N iezwykłe 
spotkania; 12.05 - N uta klasycz
na; 12.30 - ABC Nauki; 13.30 - 
Teatralne ABC; 14.05 M uzyka fil
mowa; 14.20 - G aw ęda Leszka 
M azana; 14.35 - Konkurs w ar
szawski; 15.05 - Żyj kolorowo; 
15.40 - Spotkania kabaretowe;
16.05 - RdC najm łodszym  słu
chaczom; 17.05 - Radioaktywni - 
mag. młodzieżowy; 18.05 - Pol

ska Lista Przebojów - aud. Da
riusza Gibały: 19.05 - Nastroje 
m uzyczne - pr. Jana G adom skie
go; 21.30 - M agazyn Sportowy:
22.00 - BBC; 23.00 - Koncert 
przed północą - aud. Jacka Mel
chiora; 0.00 - M uzyka na zam ó
wienie - p rogram  M agdy Ko
nopki.

Wiadomości: 7.00 - 21.00 (co 
godzinę)

W iadomości sportowe: 9.00,
15.00. 18.00.20.00

Poniedziałek
5.00 - 9.00 Poranek z RdC;

6.15 - G iełda Towarowa; 7.45 - 
Gość RdC; 8.20 - EKO - Serwis;
9.05 Przeboje dziesięcioleci;
10.00 - Szyk i szok - Razem do 
czternastej; m.in.: G odzina z eks
pertem , Horoskop, Książka 
Dnia, Lektura w sam o południe, 
D zw onim y do Ciebie, Lekcja an
gielskiego; Szpiedzy Shoguna; 
P raw da czy niepraw da?; 14.05 -
16.00 M uzyczne RDC; 15.10 - 
Kazuo Ishiguro - "O kruchy 
dnia" - powieść; 16.05 - Echa 
dnia; 17.05 - Przeboje na dziś;
18.05 - "Tak czyli nie" - aud. 
publicystyczna; 18.35 - "Samo
rządy" - aud. W łodzim ierza Bor
kowskiego; 19.05 Top 30 Dance 
Chart - program  Bogdana Fa- 
biańskiego; 22.00 - BBC; 23.00 - 
Koncert przed północą - aud. Ja
cka Melchiora; 0.00 - Noc z RdC 
- p rogram  Anny Koprowicz z cy
klu "Pod znakiem  Hipokratesa".

Wiadomości: 5.00 - 14.00 co 
pół godziny

14.00-21.00 (co godz.) 
W iadomości sportowe: 8.30,

15.00. 18.00, 20.00 
Moto: 6.50,16.50

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY

im.. J. SZANIAWSKIEGO, ul. 
Now y Rynek 11, tel. 262-60-71: 
6.01. g. 11, 7, 8 i 9.01. g. 9 i 11 - 
Śpiąca królewna.

MUZEUM M AZOW IEC
KIE, ul. T um ska 2, tel. 262-44- 
91: w y sta w y  sta łe  o raz  w y s ta 
w a "B olesław  Biegas - rzeźba 
i m a la rs tw o " . M uzeum  czy n 
ne środy, czw artk i i p ią tk i w 
g. 8-15, sob o ty  i n ied z ie le  w 
g. 9-16 (p o n ied z ia łk i i w to rk i 
n ieczynne).

SPICHLERZ, ul. Kazimierza 
Wielkiego 11 b, 262-25-95: czynna 
w ystaw a "Betlejemy" ze zbio
rów M uzeum  Regionalnego w 
Teplicach. M uzeum  czynne co
dziennie (oprócz poniedział
ków) w  g. 9-16.

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. 
Tumska 3a, tel. 262-26-23: wystawy 
stałe oraz do 15.02.98 - wystawa 
Anny Makać-Mańkowskiej "Nati- 
vitate Domini". Muzeum czynne 
codziennie oprócz poniedziałków 
w  g. 10-15, niedziele 11-16.

PAŃ ST W OWA GALERIA
SZTUKI, ul. N ow y Rynek 11, 
tel. 262-89-82: czynna w ystaw a 
“Plenery 1997".

PŁOCKA ORKIESTRA KA
MERALNA: 15.01. g. 19 - kon
cert POK pod batu tą Jacka Bo
nieckiego z udziałem  A dam a 
M akowicza (fortepian).

DOM  BRONIEWSKIEGO, 
ul. Kościuszki 24: w  każdy pier
w szy czw artek miesiąca kaw ia
renka literacka "Pod Dębem".

WOJEWÓDZKA BIBLIO
TEKA PUBLICZNA, ul. Ko
ściuszki 6: do 15.01. czynna 
w ystaw a pośw ięcona Wł. Bro
n iew skiem u "M iasto ro d z in 
ne"; 8.01. g. 15,30 - koncert ko
lęd w  w yk o n an iu  chóru  LO im. 
M ałachow skiego.

DOM  DARMSTADT, Stary

Rynek 8, tel. 264-11-11: 7.01. g. 
18 - "K olędy z różnych stron 
św iata" w  w ykonan iu  zespołu  
w okalnego z MDK; 12.01. g. 17
- w yk ład  o K arlu Dedeciusie.

BIBLIOTEKA im Zieliń
skich (TNP), pl. Narutowicza 8 - 
w ystaw a fotograficzna m gr W. J. 
Kowalskiego "Z  głębi dziejów 
do współczesności".

MŁODZIEŻOWY DOM  
KULTURY, ul. Tumska, tel. 262- 
28-30: Od poniedziałku do p iąt
ku w  g. 9,30 - 20,00 prow adzone 
są zajęcia pod opieką nauczycieli
- instruktorów.

OGRÓD JORDANOWSKI
(Rogatki W-wskie) zaprasza 
dzieci codziennie w  godz. 13-18 
na zajęcia rekreacyjne i świetlico
w e pod opieką nauczycieli - in
struktorów.

GALERIA "a.r.Ł", Pl. Dąbro
wskiego (wieża ciśnień): w ysta
w a (udostępniana telefonicznie - 
264-71-42).

OGROD ZOOLOGICZNY,
ul. W arszawska 30, tel. 262-41- 
63: czynny codziennie od godz. 
8 do 16, kasa czynna do godz.
15. Czynna w ystaw a fotografii 
przyrodniczej.

KINO "PRZEDWIOŚNIE" 
(Dolby Stereo), ul. Tumska, tel. 
262-25-65: do 15.01 g. 11, 13,15, 
15,30, 17,45 i 20 - Obcy - p rzebu
dzenie, USA od 1.15.

KINO "SFINKS": do 8.01. g.
16, 18 i 20 - W szyscy m ówią ko
cham  Cię. 9-15.01. g. 16,18 i 20 - 
Goło i wesoło, USA-Wlk.Bryt. od 
1.15.

KINO "DIANA", ul. K. Wiel
kiego 7, tel. 262-90-60: do 8.01. g. 
16, 18 i 20 - Szczęśliwego N ow e
go Jorku, poi. od 1.15. 9-15.01. g. 
16, 18 i 20 - A gent specjalnej tro
ski, USA od 1.15.

GOSTYNIN
DOM KULTURY: do 30.01. 

w ystaw a plastyczna "Art'97";

12.01. g. 8 i 10 - Poszukiwania 
szalonej przygody - bajka m uzy
czna.

KINO "WARSZAWA": 9,10,
11.01. g. 17 i 19 - Części intymne.

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE,

Pl. M arsz. J. P iłsudskiego 21, 
tel. 254-79-64: M uzeum  czynne 
codziennie (prócz poniedzia ł
ków  i dni pośw iątecznych) w  g. 
10 - 16. Do końca stycznia 
czynna w ystaw a "Zabytki 
znad  Bzury i K utna z lotu p ta 
ka" w obiektyw ie W iesława 
Stępnia.

MUZEUM BITWY NAD  
BZURĄ, Park Wiosny Ludów, 
tel. 253-31-41: W ystawa stała 
"Bitwa nad  Bzurą" czynna co
dziennie oprócz poniedziałków 
w  g. 10-16.

KUTNOWSKI DOM KUL
TURY, ul. Żółkiewskiego 4, tel. 
254-21-37, 53-30-64: czynny co
dziennie w g. 8-20, w  niedziele 
15-20.

KINO KDK: do 7.01. g. 17 - 
Air Force one, g. 19,15 - Części 
intym ne; 9-13.01. g. 17 - W m o
rzu ognia, od 1. 12, g. 19 - Bandy
ta od 1.15.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZO

WIECKIEJ, tel. 275-28-83: czyn
ne codziennie oprócz ponie
działków w  g. 9-17: do 15.02.98r. 
- w ystaw y "Boże Narodzenie na 
M azowszu".

RATUSZ, tel. 275-28-26: 
czynna w ystaw a "Barwy Sądec
czyzny - strój i plastyka obrzę
dow a Lachów Sądeckich".

ŁĘCZYCA
MUZEUM REGIONALNE,

ul. Zamkowa: ekspozycje stałe 
oraz w ystawa czasowa "N ad 
Bzurą czystą i przejrzystą".

BIELSK
GMINNY OŚRODEK KUL

TURY, ul. Glinki 1, tel. 261-55- 
74: czynny w torki, środy, czw ar
tki g. 11-19, piątki i soboty 11-20.

KROŚNIEWICE
MUZEUM im. J. DUNIN- 

BORKOWSKIEGO, Pl. Wolno
ści 1 - unikalna kolekqa m alar
stwa, wyrobów rzemiosła arty
stycznego, militaria, numizńaaty, 
pam iątki po wielkich Polakach. 
Czynne od w torku do piątku 
oraz w  niedziele-w  g. 10-16 (w 
soboty i poniedziałki nieczyn
ne).

OPORÓW
ZAMEK, tel. 28-59-122, 28-59- 

180: w ystawa stała "W nętrza 
mieszkalne szlacheckie". M uze
um  czynne codziennie prócz po
niedziałków i dni poświątecz
nych w  godz. 10-16, park krajo-

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE

WODOCIĄGOWE
Płock 262-68-89, Gostynin

33- 66, Kutno 254-74-61 do godz. 
15 i 351-89 po godz. 15, Łęczyca
26- 76, Sierpc 275-28-01.

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

Płock 262-43-80, Gostynin
27- 69, Kutno 253-32-22, Łęczyca
34- 81, Sierpc 275-21-61.

POGOTOWIE
ENERGETYCZNE

Płock 262-34-60, Gostynin 
27-77, Kutno 254-24-40, Łęczyca 
20-69, Sierpc 275-21-61. 991 - 
bezpłatny numer telefonu dla 
Płocka, Gostynina, Kutna, Łę
czycy, Sierpca

POGOTOWIE GAZOWE
Płock 262-24-38. 

INFORMACJA PKS
Płock 262-57-35 i 262-65-00, 

Gostynin 26-49, Kutno 252-28-06, 
Łęczyca 25-94, Sierpc 275-29-51.

brązow y w godz. 8-18.

Za zm iany  w  p rogram ie re
dakcja nie ponosi odpow ie
dzialności.

opr.(dr)

DYŻURY APTEK
Płock: do 12.01. - Kolegialna 

30. A pteka przy  ul. Kolegialnej 
24 czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 8,00 - 22,00, w  
soboty i niedziele w  godz. 8,00 -
15.00.

Gostynin: do 11.01. - Jana 
Pawła II. od 12.01. - Pl. Wolności 

Kutno: 6.01. - Kołłątaja, 7.01. - 
Sienkiewicza, 8.01. - Kościuszki 
42 (Szpital), 9.01. - Królewska 3,
10.01. - Kościuszki 3,11.01. - Wil
cza, 12.01. - Narutowicza.

Sierpc: do 19.01. - Braci Tuło- 
dzieckich.

INFORMACJA PKP
Płock 262-37-52, Gostynin 20-16, 

Kutno 253-39-74, Łęczyca 34-32 (w 
godz. 6-19) i 27-46 po godz. 19, 
Sierpc 275-32-16.

TELEFON ZAUFANIA
W  P łO C k U  262 85 52
dla ludzi z problemem alko

holowym nr 262-82-91 czynny w 
godz. 7-20. “W” - 262-40-76 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 13-14 (informacje o cho
robach przenoszonych drogą 
płciową i AIDS). Automatyczna 
bezpłatna informacja o AIDS tel. 
958 - czynny całą dobę. 

Poradnia
zdrowia psychicznego:

262-85-52 w godz. 8.00 - 
14.00, czwartki: 14.00 - 20.00. 

HOSPICJUM PŁOCKIE
Płock ul. Bielska 19
dyżury w każdą środę
w godz. 16.00-18.00
tel. 623-14-06, 262-46-64, 262- 

36-79
Noclegownia dla kobiet,
ul. Kościuszki, tel. 262-52-98
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PŁOCKI
Formuła 1 
wśród tygodników

Według badań Opini Publicznej 
najbardziej poczytny tygodnik 

informacyjno - publicystyczny w woj. płockim

Płock, Stary Rynek 2 7, 
tel/fax 262-77-66

P- Czytany przez wszystkie grupy wiekowe, 
społeczne i zawodowe

^  tygodnik o największym nakładzie w woj. płockim, 
dominujący na rynku ogłoszeniowym

Oddziały Biur Ogłoszeń
GOSTYNIN

PI. Wolności 26
KUTNO

ul. Kilińskiego 1 
254-34-44

Sprawdź naszą skuteczność!

SIERPC
ul. Piastowska lla,

268 48 33. 262 - 13 - 54

€ »  D A E W O O
Płock, Rembielińskiego 10

POLONEZ CARO+ ATU+

21.900 Atu+ 
Cena już od 20.600 Caro+

TICO

GWARANCJA 
2 lata/100.000 km 

Cena już od 20.400

NEXIA

GWARANCJA 3 lata/100.000 km 
Pakiet ubezpieczeniowy

ESPERO

GWARANCJA 
3 lata/100.000 km 

Cena już od 35.500 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY 

Najtańszy kredyt już od 9,83%

NOWE MODELE

GWARANCJA 3 lata/100.000 km 
LANOS -od 31.900
NUBIRA - od 38.900
LEGANZA - od 65.900
Pakiet ubezpieczeniowy!

ZUK 
LUBLIN 

POLONEZTRUCK
SA-745

ZAKŁAD USŁUG0W08ANDL0WY

P E T E R G U M
P o le c a  s p rze d a ż :

O g u m ie n ia  n o w e g o  i b ie ż n ik o w a n e g o  
c r  U r z ą d z e ń  d ia g n o s ty c zn y c h

D o odsysania: <  s p a ,inJ ^  wyziewów przemysłowych
oraz usługi w zakresie

badanie techniczne i rejestracyjne pojazdów
cy w u lk an iza c ja  opon i d ętek

y  montaż i demontaż ogumienia

!mielnica. ul.Wiosenna 1
tel.kom. (090) 250 829

SA-82

KARTA STAŁEGO KLIENTA
Mobil - TAXI

@ 96-23
STOWARZYSZENIE RADIO TAXI| 
• RABAT-50%

- zatrzymanie na trasie ~ ,
-  Z  postoju TAXI t . j l o f o r i  j

Syndyk Masy Upadłości
P.W. "LASBUD" Sp. z o.o.

sprzeda 
halę stalową
do demontażu. 

Oferty można w biurze 
Syndyka:

Płock, ul. Kwiatka 12, 
tel. 26-45-378.

BUDOWNICTWO LĄDOWE
WITOLD PORĘBA

OFERTA
Budownictwo Lądowe oferuje sw oje usługi w  zakresie 

dostaw wyrobów hutniczych i armatury przem ysłowej 
do urządzeń przem ysłowych i konstrukcji stalowych.

Przedstawiamy naszą ofertę 
sprzedaży armatury przemysłowej:

kolana hamburskie od DN 15-500 wg PN, DIN, ANSI
łuki gięte DN 32-150
dna elipsoidalne DN 32-400
zwężki stalowe DN 20-250 wg PN, DIN, ANSI
trójniki stalowe DN 15^500 wg PN, DIN, ANSI
zawory kulowe, zawory bezpieczeństwa,
zasuwy, kompensatory firmy TRELLEBORG
kołnierze płaskie DN 15-400
kołnierze szyjkowe DN 15-400
kołnierze zaślepiające DN 15-250

OFERUJEMY:
rury przewodowe bez szwu R-35 0 20 - 0 508 mm
rury kotłowe 0 20 - 0 508 mm
kształtowniki od 20 do 500 mm w tym HEA i HEB
pręty gładkie i żebrowane od 8 do 32 mm
blachy płaskie o grub. 1,5-60 mm
blachę żebrowaną 4, 5, 6, 8 mm
materiały złączne: śruby, nakrętki, podkładki

POAADTO:
papy termozgrzewalne i uszczelniające niemieckiej 
firmy W. OUANDT
oraz bezspoinowe powłoki dachowe EKODECK.

Jesteśmy także przedstawicielem 
Firmy PRAXAIR POLSKA. 

Prowadzimy punkt wymiany gazów technicznych.

Gwarantujemy wysoką jakość 
i terminowość realizowanych usług.

09-400 PŁOCK, ul. Kostrogaj 1
tel/fax (0-24) 264-56-44, tel. (0-24) 262-52-28

SA-606

mm
CZYSTE POWIETRZE 
I BEZPIECZNE DROGI

Nowy Fiat w nowym  roku!
Nadzwyczajna oferta 

w zamian za złomowanie 
starego samochodu. 

Szczegóły w naszym salonie.

3500 zł
mniej, jeśli kupujesz

Punto, Bravo, Brava 
Marea, Marea Weekend

3000 zł
mniej, jeśli kupujesz

Uno

2500 zł
mniej, jeśli kupujesz

Cinquecento

2000 zł
mniej, jeśli kupujesz

Malucha

IT - POL Auto w Płocku AUTO - CENTER ŁĘCZYCA „ JRJ Zachorscy, KUTNO
ul. Rembielińskiego 10b, tel. 263 - 04 - 55 ul. Ozorkowskie Przedm. 45, tel. 86-67-67 ul. Józefów 26, tel. 253-65-89
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Volkswagen Group

Copi - Flex
Ł ą c k  ko ło  P łocka , te l. 26 1 -4 1 -6 8  

kom . 0 -90-220-421

Do każdego samochodu-
niespodzianki !

IBIZA
od 31 106 '

TOLEDO

od 44 360 PLN *

C O R D O B A
od 34 839 P L N *

KURS DM 2,02

A L ID  Ii 
i MfBLE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
- Handlowe “ALDER" s.c.

ZA K ŁA D  STOLARSKI
M EB LI

Wykonujemy:

l i - -
B i l i  I

* meble kuchenne
* regały
* zabud<
* meble biurowe i s,
* cięcie formatek
* akcesoria meblowe

e na wymiar
i iS K C  LB ' i

?• - j.

(  ■: ' 
i  : 1 :VS i ‘ K i

Zapraszamy do naszego biura w Płocku 
Podolszyce Południe 
Al. Jana Pawła II nr 27 
tel/fax 2666-201 w godz. 9,00 - 17,00

Elektryczne 
V E Ś A  Systemy 

Grzewcze

nr DYNAMICZNE PIECE 
AKUMULACYJNE 

■s* OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE 

isr GRZEJNIKI 
ELEKTRYCZNE

Płock, ul. Wyszogrodzka 80a 
tel/fax (0-24) 262-22-99

...... SA-78S-1

m m
P R O M O C J A ! ! !
KSEROKOPIARKA M-60 !

1650 zł+VAT

Techniko biurouio® 09-402 Płock ul. Padlewskiego 5 
tel./fax (0-24) 268-56-42; 264-35-70 

264-00-71
AUTORYZOWANY DEALER & SERWIS FIRMY RICOH

SERWIS KSEROKOPIAREK!!!
[ IM OTKC, GESTETNEK, NASHUATEC, BEX-ROTAKV ]Canon
[ SELEX, TRIUHPH-ADLER, OLIYETTI, PANASONIC ]

MITA
[ l!TAX, SANYO, SBAR1> ]

X E R 0 X
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
DO WSZYSTKICH TYPÓW KSEROKOPIAREK

OKNA. DRZWI - pełny wybór
PCV - "VEKA", D rew n o  "EURO 68"  

S ta l - JA N SE N , K ręgi
Zapewniamy:

ii#- bezpłatne doradztwo techniczne, 
pomiary i transport,

u# profesjonalny montaż, trwałość wykonania 
Producent poszukuje przedstawicieli handlowo-montaiowych

SIB w ŁOWICZU, ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 37 -41  -38, fax 37 - 47 - 98 SA.762

ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ
"KARTON11

Oferuje

te ljfa a  
-65-82

Sp.c.

- tekturę
- kartony
- pudelka

każda ilość (wszystkie wymiary)

W r  09-402 PŁOCK 
ul. Kostrogaj 13

W Nowym 1998 Roku 
wszystkim kierowcom 

szerokiej drogi 
i wszystkiego co najlepsze 

życzy
firma Nissmof s.c.

NISSAN
prawdziwy i jedyny prezent 

pod choinkę dla Ciebie 
i Twoich bliskich

SA-840
Nissan Miera NISSMOT S.C. 09-400 PŁOCK, ul. Rembielińskiego 10, tel. 263-82-87

LOMBARD 
KANTOR

Zapraszamy od 9.00 -17.00

NAJKORZYSTNIEJ!
✓  KOMIS
V  NUMIZMATYKA
✓ SK U P - SPRZEDAŻ ANTYKÓW 

OBRAZÓW, MEBLI. PORCELANY

, ul. Kolegialna 2 4 ,®  262-91-61

OPOMY
WULKANIZACJA

czynne codziennie 8.00 -19 .00 
soboty 9.o o -15.oo

HURT - DETAL
* P I R E L L I  * S E M P E R I T  
* S T 0 M I L  * M I C H E L I N
*G00DYEAR *TC DĘBICA 
*C0NTINENTAL *DUNL0P

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

F A K T U R Y  V A T  

N A J N IŻ S Z E  C E N Y

Płock ul. Obrońców Płocka 9 
tel. 262-75-49 

tel /  fax 262-78-45' 5A-414

v  .Nr L  6 stycznia 1998 Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń , TygodniJkPfęcfti. 17



"Tygodnik Płocki” - 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 27, tel/fax 262-77-66

ROŻNE
KUPIĘ każdą ilość złomu. Tel. 
2771-243.

013158

M OZAIKA dębowa. Producent 
w  G um inie przy  drodze Płońsk - 
Bodzanów. Gwarancja solidno
ści. Ceny: 10, 19, 21zł/m kw . Tel. 
0-602-621-066.

014223

RTV, AGD
KOMPUTERY 

i inne
Grodzica 9, tel. 264-51-53

PRZYKŁADOWE CENY:
SYNTEZATOR
"YAMAHA PSR 100" 400 ZŁ
TELEWIZOR
"ELEMIS" 24" PILOT 250 ZŁ
KUCHNIA MIKROFALOWA
"DAEWOO" GRILL A-\ n
gw arancja do 05.98 - t  I

LODÓWKO-ZAM RAŻARKA 
ELEKTROLUX 650 ZŁwys. 1.80 m, 2 sprężarki *“ ■“
6 MIESIĘCY GWARANCJI
KUCHNIA GAZOWA
"WROZAMET" 320 ZŁ
TELEWIZOR _ _ _
"SABA" 27" 280 ZŁ
ELEWIZOR "SIEMENS"

3 m-ce gwarancji 390 ZŁ
AMIGA 500 + akcesoria 250 ZŁ
z a m r a ż a r k a  6 s z u f la d o w a
"SIEMENS NO FROST"f i o r |
WYS 1,60 M 6 MIEŚ. GWAR. V>OU Łm\m

ZŁ
ODKURZACZ 
"ROWENTA" NOWY 4
LODOWKO-ZAMRAZARKA 
"BOSCH" 7 R n
warancia 6 miesiecw *  * - * -

TELEWIZOR
"ELEMIS" 24" pilot 250 ZŁ

SA-351jeL___________________
M O ZA IK A  na siatce - wzory. 
U k ładan ie  i cyk linow an ie p o d 
łóg. Z ak ład  P rodukcy jny  - Ko- 
z im iny  k /P ło ń sk a , tel. (0-23) 
662-45-17, (0-23) 662-78-78.

014319

SPRZEDAM 30 ton kukurydzy. 
Tel. 26-14-568.

014433

SPRZEDAŻ drzewa bizozowego
w  paczkach do kominków. Płock, 
Wyszogrodzka 104,262-42-74.

SPRZEDAM 
tanio kamerę video.

Tel. 262-82-72 (do 18,00).
SA-665

TANIO SPRZEDAM nowy, 
dw ufunkcyjny piec gazowy o 
mocy 23,5 kW  oraz PAGER te
kstowy. Tel. 26-26-676 wew. 12 
do 16-tej.

014457

FIRMA SPRZEDA rożno z pod
grzewaczem oraz frytkownicę.
Tel. w ieczorem  264-55-27.

014459

SPRZEDAM duży  m agiel ele
ktryczny. Tel.276-61-18.

Od 1.12.1997r. powstał 
komis tanich mebli 

używanych.
Hurt sortowej odzieży 

używanej.
Płock - Imielnica, 

tel. 26-68-102, 9,00-17,00.
014486

TANIO SPRZEDAM ladę chłod
niczą. 263-84-23.

014502/1

SPRZEDAM w yposażenie ga
binetu stom atologicznego. Tel. 
(0-24) 2772-612.

014505/1

POSIADAM w sprzedaży  
schładzarki do m leka o poje
m ności od 400 do 12001. G osty
nin, tel. 10-28.

G-52/97

SPRZEDAM 2 stębnówki, ower- 
lock, przemysłowe. Płock, 
Pszczela 2/155 po 15,00.

014521/1

SPRZEDAM jacht motorowy
9m. Tel. 262-98-73.

014523

M OTORÓW KĘ Wicher 30, w ó
zek - tanio. 262-08-55.

014524

SPRZEDAM  tan io  kurtkę z 
nutrii ko lo ru  czarnego . Tel. 
261-29-66.

014529

USŁUGI
ŻALUZJE poziom e i p ionow e. 
N ajtaniej. F.H.U. "WEGA", ul. 
M orykon iego  5 /5 6 , ul. Tum 
ska 22 (obok "H erbapolu"), 
tel. 2638-423, (0-601) 24-77-19. 
R achunk i VAT.

014507

ŻALUZJE: poziom e, pionow e, 
rolety w ew nętrzne. "TOMEX", 
Płock, ul. K azim ierza W ielkie
go 22, tel. 264-03-59. G w aran
cja! R achunki VAT. U p ro d u 
centa najtaniej.

013818

DOM OW E napraw y telewizo
rów - 262-99-05 Stypik.

013870

MASZYNOPISANIE 
(komputerowe). 

Płock, ul. Grodzka 15, 
tel/fax 262-82-72.

SA-58/1

LOMBARD "CENTUS*' - 
Jachowicza 27 

(Cech Rzemiosł) - 
tel/fax 264-09-70. 

POŻYCZKI POD ZASTAW.
SA-395

P.P.H.U. "Embis" s.c.
Płock, ul. Kolejowa 18/2 

tel/fax 262-52-99
S ID IN G

- sprzedaż, montaż
- autoryzacja
- ceny importera

EMBIS, tel. 262-52-99 
RATY!

PODŁOGI "PERGO*
- szwedzkie
- laminowane
- najwyższy standard

EMBIS, tel. 262-52-99 
RATY!

BOAZERIA
- panele ścienne
- panele sufitowe
- Berg, HDM, Meister

EMBIS, tel. 262-52-99 
RATY!

ROLETY
aluminiowe zewnętrzne 
różnorodność profili
EMBIS, tel. 262-52-99 

RATY!
OKNA Z PCV

- parapety
- 5 lat gwarancji
- szeroki wybór

EMBIS, tel. 262-52-99 
RATY!

REMONTY!, ADAPTACJE! 
WYSTROJE!

EMBIS, tel. 262-52-99 
RATY!

VIDEOFILMOWANIE, 264-19-45.
013994

NAPRAWA
lodówek, zamrażarek, 

pralek automatycznych. 
Bieńkowski, 

tel. 2636-758.
014091

PRANIE dywanów, wykładzin, 
obić tapicerskich, tapicerek sa
mochodowych. Kompleksowe 
sprzątanie pomieszczeń. Faktu
ry VAT. Tel. 2667-187.

BOAZERIE, 
podłogi, glazura, gips, 
docieplanie budynków. 

Przyborowski - 2635-800.
014161

MALOWANIE, tapetowanie, 
gładź. Tel. 262-65-21. Faktury 
VAT.

014162

W YJAZDY zag ran iczne  po sa 
m ochody. W iadom ość: tel.
266-60-49.

014183

PROJEKTOWANIE
i konserwacja zieleni. 

OPIEKA NAD GROBAMI. 
0-601-32-30-60,

(0-24) 264-30-65.
014276

Autoryzowany serwis 
"TERMET" Świebodzice: 
naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne. 
Montaż i doradztwo. 

Wykonawstwo instalacji 
sanitarnych c.o.

i gazowych. 
Oferujemy również 

wszystkie typy kotłów 
i części zamiennych. 
Tomasz Ciecierski, 

Płock, ul. Konopnickiej 9, 
tel. 2630-176.

014279

E.N.S.A.
Płock, ul. Spółdzielcza 6
te l/fax (0-24) 2646-246

GRUPA CORCHERAS CATALANAS
PARKIETY I BOAZERIE 

Z KORKA NATURALNEGO

■  ■  1
^ r i s m i m i t s a k E  '

FARBY
I TAPETY NATRYSKOWE

G O I Y A B I A  A B
SZWEDZKIE PODŁOGI 

LAMINOWANE

Sa-244

PRANIE
dywanów, wykładzin, 

tapicerki samochodowej. 
Faktury VAT.

Tel. 262-35-87, 
tel. dom. 262-87-78.

014322

W ID E O F IL M O W A N IE
261-55-26.

014371

SUDNIK -
windykacja wierzytelności. 

Tel./fax (024) 264-74-83.
014417

W IDEOFILMOW ANIE - kom 
puterow y montaż, efekty spe
cjalne. M achowski - 266-84-79.

014481/1

LOMBARD - KOMIS 
"AMICUS"

(Najstarszy 
w woj. płockim)
Płock, ul. Grodzka 15 

(w podwórzu) 
tel/fax 262-82-72 
Szybkie pożyczld 

pod zastaw S£48g
DOM OW E napraw y telewizo
rów - Adamski. Tel. 264-33-10.

014435

PIECZĄTKI - 
ładne i tanie.

Płock, Tumska 6 
(naprzeciw kina). 

Zapraszamy.
014417/1

FIRMA w ykona malowanie, ta
petowanie. Tel. (0-24) 264-72-99 
po godz. 16,00.

0144J

GLAZURNICTWO - 
tel.263-63-13.

014436

AUTORYZOW ANY zak ład  za
bezpieczeń  an tykorozyjnych  
w ykonuje: konserw acje po jaz
dów, m ontaż b lokad  M ult- 
Lock, au toalarm ów , w ym iana 
oleju, m echanika - e lek tro
m echanika. Płock, ul. Chopina 1, 
tel. 262-44-30.

014440/1

USŁUGI transportow e busem  - 
blaszakiem , ładowność l,2t. Tel. 
(0-24) 263-24-24.

014443

USŁUGI: układanie glazury,
gładź szpachlowa, malowanie. 
Tel. 268-32-63.

014445

POSIADAM  VW Busa (9 osób 
lub It), oczekuję propozycji - 
wynajem. Gostynin, tel. 17-34.

014450

CYKLINOW ANIE (220V) -
263-90-22, 262-71-33.

014453

USŁUGI instalacyjne: elektrycz
ne, hydrauliczne, sanitarne, c.o. - 
plastik, miedź. Tel. 365-63-48 po 
godz. 19,00.

014460

USŁUGI hydrauliczne i budow 
lane - 264-37-64.

014463

LOMBARD KOMIS 
"CARLOS": 

krótkoterminowe 
pożyczki pod zastaw 
sprzętu ADG, RTV, 
złoto, samochody, 

domy, działki.
Najtańsze oprocentowanie.
Płock, ul. Sienkiewicza 36/2p, 

tel.264-51-71.
RATY!

014466

DRZW I dodatkow e - wygłusze- 
nia. 264-38-56,262-67-83.

014467

W ID E O F IL M O W A N IE
264-34-81.

014470/1

WIDEOFILM OW ANIE - G. Ra
kowski, tel. 26-36-524.

014472

WYNAJMOWANIE przyczep - 
268-59-86.

014478

BIURO Rachunkowo-Podatko- 
w e świadczy usługi rachunko- 
w o-podatkow e oraz rozliczenia 
roczne (PIT-y). Tel. 264-72-99 po 
godz. 16,00.

014535

KOŻUCHY - czyszczenie, farbo
wanie z licowaniem oraz przerób
ki; kurtki skórzane - czyszczenie, 
farbowanie, wymiana podszewki, 
suwaka, szycie nowych. Płock, 
Kacza 1, tel. 264-53-55.

014504

Zakład Betoniarski - 
Ignacy Figiel, 

Maszewo Duże 127, 
tel. 262-09-17 

wykonuje:
* nagrobki lastrykowe

i granitowe
* napisy nagrobkowe
* nakładki schodowe

* parapety itp. 
GWARANTUJEMY: 
atrakcyjne ceny, 

solidność i terminowość, 
wykonania poparte 

20-letnim doświadczeniem.
014481

TRANSPORT do 3,5t. 
(0-24) 26-66-988; 26-66-989; 

0-601-32-30-85.
014485

USŁUGI:
sprzątanie, pranie 

dywanów, obić 
tapicerskich, 
mycie okien.

Tel. 268-32-63.
014486/1

DOMOWE
naprawy telewizorów, 

magnetowidów.
Tel. 262-38-29, 

0-601-34-44-82.
014495

BIURO Rachunkowe 
przyjmie zlecenia. 

Posiadam świadectwo 
kwalifikacyjne 

uprawniające do 
usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 
Tel. 262-11-87.

014506/1

DODATKOW E drzw i, wygłu- 
szanie, zamki. Płock, ul. 11 Listo
pada 7 m  25, tel. 264-30-49.

014507/1

KOM PUTEROW E przepisyw a
nie prac. Tel. 263-71-44.

014509

USŁUGI: glazura, terakota,
gładź, m alowanie, panele, pod 
łogi szwedzkie, tynki, posadzki. 
Tel. 268-52-99.

014510/1

USŁUGI glazurnicze - 264-73-18.
014511

W IDEOFILM OW ANIE - Rosz- 
ko, tel. 262-28-34.

014512

KOM PUTER - m ontaż, napra
wa, skład, edukacja. Roszko, tel. 
262-28-34.

014512a

PRALKI,
lodówki, zamrażarki - 

naprawa.
Andrzej Lewandowski, 

tel. 263-18-13.
014513

PRZEPROW ADZKI - tel. (0-24)
263-16-80.

SA-844

M ALOW ANIE, tapetow anie,
g ładź g ipsow a, suchy tynk.
264-75-94.

014518

GLAZURNICTW O, panele, ma-
lowanie. 262-31-58

014520

TELERADIOVIDEO - napraw a. 
Lachm ana 2, tel. 26-36-617.

014526
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USŁUGI:
* instalacje gazu, 

sanitarne i c.o. (stalowe, 
plastik, miedź)

* kotłownie olejowe, 
gazowe i inne 

* ślusarsko-spawalnicze, 
kraty, ogrodzenia i inne. 

Gierwatowski, 
ul. Sadowa 16A, 
tel. 262-92-94.

REM ONTY: g la zu ra , suchy
tynk , m alow an ie , ta p e to w a 
nie, g ład ź  g ip sow a , panele . 
26-36-515.

014532/1

USŁUGI: tapetow anie, m alow a
nie, glazura, gładź gipsowa, p a 
nele, suchy tynk. 263-03-73.

014532/1 a

W IDEOFILM OW ANIE - tanio! 
Tel. 268-55-61.

014533

WYPEŁNIANIE PIT-ów. 262-81-81.
014536

USŁUGI: układanie paneli pod 
łogowych, ściennych, sufito
wych, m alow anie pomieszczeń, 
różne przeróbki, układanie gla
zury i terakoty. Teł. 26-44-888.

014538

PROFESJONALNY m ontaż pa- 
neli, podłóg szwedzkich, g lazu
ry i terakoty. Teł. 263-83-36.

014539

MALOWANIE, gładź gipsowa, 
suche tynki, glazura, terakota, 
panele ścienne i podłogow e- 
profesjonalnie, szybko. Faktury 
VAT. 0-601-297-049.

014541

MALOWANIE, gładź, sufity 
podw ieszane, ściany gipsowe, 
glazura, panele. Faktury VAT. 
Tel. 263-23-05.

014541

EXPORTER poszukuje p rodu 
centów AGD z tw orzyw  sztucz
nych i producentów  dyw aników  
igiełkowych typu "Trawka". 
S łupsk, tel. (0-58) 439-687, 090- 
522-395, 0-601-641-001.

014545

NAUKA
ANGIELSKI - 263-69-85

KURSY komputerowe:
* podstawowy

* drugiego stopnia
* księgowość 

komputerowa.
Firma "MAGISTER", 

Płock, 262-31-90, 
263-57-87.

WINDOWS’95 - tylko my!
014437

ANGIELSKI - tanio. 263-14-48.
014469

KOMPUTEROWE p rzep isy w a
nie prac. Tel. 26-36-318 po 
20,00.

014490

POMOGĘ w  napisaniu pracy 
dyplomowej, magisterskiej z pe
dagogiki, psychologii. Z. Czar- 
nom ska, M alanowo N., 09-228 
Ligowo.

S-129/97

KURSY:
* szkolenie podatkowe - 
8.01.1998 i 16.01.1998-

rozliczenie podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych za 1997r.
* palaczy c.o. + upr.
"E" i "D" -30.01.98r.
* kierowca wózków

* widłowych - 13.01.98r.
* komputerowy - 14.01.98r.

* Zgłoszenia: "WUR-POL" 
Płock, ul. Gradowskiego 5/7,
tel. 262-01-54, 262-50-78.

ANGIELSKI - 262-63-21.
014516

NIEM IECKI - lekcje, tłum acze
nia. Tel. 263-11-57.

014527

MATEMATYKA - korepetycje. 
262-81-81.

KURSY:
* BHP - służby BHP 
i kadra kierownicza - 

30.01.98r.
* Społecznych Inspektorów 

Pracy, Prowadzenia 
ksiąg podatkowych, 

Hakowych, Operatorów 
suwnic, Kosztorysowanie 

robót budowlanych - 
zgłoszenia do 30.01.1998r. 

"WUR-POL",
Płock, ul. Gradowskiego 5/7, 

tel. 262-01-54, 
262-50-78.

014515a

NIERUCHOMOŚCI
Agencja Obsługi 
Nieruchomości 

"POSESJA", 
ul. Gradowskiego 28, 
tel. (0-24) 262-55-44, 

262-90-47
* sprzeda: mieszkania 
od 20 do 120 m kw.;
działki budowlane, 

inwestycyjne i rekreacyjne; 
domy do zamieszkania 

i na działalność 
gospodarczą

* zamieni: mieszkania 
różnych typów i domy 
na inne lokale większe

i mniejsze
* wynajmie: budynki, 
lokale na różnorodną

działalność gospodarczą.
SA-611

SPRZEDAM niedrogo 7 ha z bu
dynkami w dobrym  stanie w 
Waliszewie gm. Szczawin. Kon
takt: W łocławek (0-54) 371-610.

014307

KWATERUNKOWE 83 m  kw., 
Kolegialna 3 zam ienię na mniej
sze. Tel. (0-56) 648-05-87.

014413

SPRZEDAM działkę 1,5 ha z bu
dynkami: dom, stodoła, gospo
darczy w elbow any 13x6, 2 gara
że, piwnica (murowane) w Ro- 
gozinie 41. Tel. 262-00-75 po 
16-tej.

014429

SPRZEDAM działk i przem y
słow e i budow lane w Woli 
Łąckiej. Stanisław  Pruszyński, 
Popłacin 73, tel. 261-01-25.

014439/1

SPRZEDAM grunty o pow. 7,50 
ha położone w e wsi Leksyn. A. 
Tomaszewski, Cieśle, gm. Bo
dzanów.

014444

SPRZEDAM działki budowlane
w Ciechomicach. Tel. 264-14-52.

014455

SPRZEDAM dom 110 m  kw. w 
Imielnicy, działka 700 m kw. Tel. 
26-68-604 po 18,00.

014456

SPRZEDAM m ieszkanie 100 m 
kw. w raz z garażem - Kolegialna 
30. Tel. wieczorem 264-55-27.

014459a

SPRZEDAM działki rekreacyjne
nad Jeziorem Urszulewskim. Wia
domość: Sierpc, tel. 275-33-98 wie
czorem.

S-127/97

SPRZEDAM 4 ha ziem i lub 
mniej przy trasie Imielnica - Ro- 
gozino (zrobiony ogólny plan 
zagospodarow ania z przezna
czeniem na działki usługowo- 
budow lane). 26-35-969.

DO WYNAJĘCIA lokal 
60 m2 (l-sze piętro pawilonu). 

SPRZEDAM regały 
sklepowe.

Płock, ul. Wyszogrodzka 36/1, 
tel.262-25-81.

SPRZEDAM dom w surow ym  
stanie w Sierpcu. Tel. 275-32-58 
wieczorem.

S-130/97

SPRZEDAM dom w  Sierpcu. 
Tel. 275-32-58 wieczorem.

S-131/97

SPRZEDAM gospodarstwo o po
wierzchni 20 ha. Tel. 276-69-73.

014514

SPRZEDAM  10 ha 3 kl. z b u 
dynkam i lub sam e budynki
(5 sz tuk), okolice Małej Wsi. 
Tel. (0-24) 2617-000 wew. 341.

WYNAJMĘ paw ilon. SPRZE
DAM - zamienię m ieszkanie. 
Tel. 264-09-01.

014525

DUŻE m ieszkanie do wynajęcia 
- Gostynin. Tel. 268-44-97.

014530

SPRZEDAM paw ilon handlow y
150 m kw. z pow ierzchnią m aga
zynow ą 150 m kw. w centrum  
Kutna. Tel. 254-46-17.

K-1/98

WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenia 
gospodarcze o pow. 1000 m kw. 
Wiadomość po 18,00: tel. 26-14-518.

014535/1

KUPIĘ w  Płocku dom do re
montu. Tel. 26-31-813.

014537

SPRZEDAM gospodarstwo rol
ne 10 ha w raz z budynkami. Ig
nacy Lewandowski, Poniatowo, 
woj. ciechanowskie. Tel. (0-23) 
65-71-131.

014540

KUPIĘ działkę z domkiem, mo
że być do remontu, w  centrum  
Płocka. Tel. 262-39-79.

014543

SPRZEDAM lokal użytkowy o 
pow. 20 m kw. na os. "Zielony Jar" w  
Płocku. Wiadomość: tel. 266-66-39

014545-1

ZDROWIE
Densytometria - 

diagnostyka osteoporozy, 
tel. 262-77-35.

GINEKOLOG specjalista Ed
m und Niewiński - nowoczesne le
czenie: przekwitu, osteoporozy, 
chorób sutka, niepłodności, w y
woływanie miesiączek. Densyto
metria. Płońsk, ul. Lipowa la , tel. 
(0-23) 662-31-21. Przyjęcia od 9,00.

SA-670

Expresowa
naprawa protez zębowych, 

ul. Lachmana 2/119, 
tel.26-36-102.

PRYWATNY Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy, 
Płock, ul. Królewiecka 16/6, 

tel. 268-25-20. 
Przyjęcia:

dr ARTYMIAK SŁAWOMIR - 
wtorek, piątek
1 5 .3 0 - 17,30;

dr PIECHNA WITOLD - 
poniedziałek, środa

1 5 .30 - 17,30.
014483

TOWARZYSKIE
"Sabrina" - 

tel. 263-67-50 
całodobowo. 

Miłe dziewczyny.
014400

Agencja Towarzyska 
"Pamela" - 

tel.263-71-03
* młode, atrakcyjne

panie
* zapraszamy 
całodobowo

* posiadamy lokal.
014462

Trzydziestolatka 
oferuje swoje 
towarzystwo.

Posiadam własny lokal. 
Tel. 26-22-978 
w godz. 9-24.

014489

Agencja Towarzyska 
"Manuela"

* śliczne, wesołe 
osiemnastolatki 

i profesjonalne panie 
zapraszają panów 

całą dobę
* Posiadamy własny 

lokal.
Tel. 262-76-76.

014521

MATRYMONIALNE
Jestem bardzo  sam otny, stan  
cyw ilny rozw iedziony, bez 
żadnych  zobow iązań. P ragnę 
poznać osobę bliską sercu i ko
chaną. O ferty n r 014517 skła
dać: "Tygodnik Płocki", Płock, 
Stary Rynek 27.

PRACA
APTEKA zatrudni m agistra far
macji na stanowisko kierownika. 
262-13-55 po 15-tej.

014449

Ogólnopolska Szkoła Językowa

zatrudni
Dyrektorów Regionalnych 

na terenie kraju

Wymagane:
wykształcenie wyższe 
lub licencjat
znajomość języka zachodniego 

**■ prawo jazdy 
samochód 

w telefon

Pisemne oferty zawierające:
1) życiorys
2) zdjęcie
3) list motywacyjny
- proszę kierować na adres -

O.K. Centrum Języków Obcych 
ul. Wysockiego 6 

20-045 LUBLIN

- w terminie do 7 dni 
od daty ogłoszenia Sa-s

NIEPOWTARZALNA
okazja - kolejność 

zgłoszeń.
Zostań akwizytorem 

własnej firmy. 
Zarobki na początek 

do 1500 złotych 
miesięcznie. 

Wysyłam wstępny 
pakiet gwarancyjny 

z materiałami 
akwizycyjnymi. 

Proszę o znaczki na 
przesyłkę za 6 zł. 

"Firma Hand-lnfo", 
skr. AKW 335, 

35-959 Rzeszów 2.
SA-6

AMBITNYCH 
przeszkolę 
i zatrudnię 

w zawodzie agenta 
ubezpieczeniowego. 

Informacje: 
wtorek i piątek 
w godz. 10-16, 
tel. 262-26-73.

Uwaga użytkownicy INTERNETU !

ROLNICZE
SPRZEDAM tanio i w  dobrym  
stanie kom bajn zb ożow y
FAHR. Tel. (0-24) 27-74-588 
wew. 81.

014420

SPRZEDAM prasę zbierającą Z- 
224 (kostka), rok prod. 1991, stan 
bardzo dobry. Kacprzak Woj
ciech, Bielsk, ul. 1-go Maja 41, 
tel. 26-15-554.

014480

SPRZEDAM kombajn Anna 
91r., przyczepę 3,5 t sztyw ną i 
samozbierającą T010. Bartczak 
Jarosław, Reczyn, gm. Bodza
nowy.

014534

SPRZEDAM przyczepy i sprzęt 
rolniczy. Miaśkiewicz Elżbieta, 
Draganie k/P łocka.

AUTO-MOTO
SPRZEDAM : Tatra 815 - c iąg 
n ik  s iod łow y ; Toyota Carina 
E-2000D.GL, rok 08.1994. Tel. 
26-14-568.

014433a

KUPIĘ Opla Combo lub podob
ny. 263-84-23.

014502/1 a

KUPIĘ F 126p, 85-86r. 263-84-23.
014502/1 b

AUTA pow ypadkow e zniszczo
ne kupię. 090-24-16-24.

014503

SPR ZED A M  sam . os. m ark i 
W ARTBURG 353 (d w u su w ), 
rok  p ro d . 1977, s ta n  dob ry , 
sz y b e rd a c h , h ak  do  p rz y -  
cz ep k i, s iln ik  n o w eg o  ty p u  
(ch ło d n ica  z p rz o d u )  + cz ę 
ści za m ie n n e . C ena 3.200 zł. 
Tel. (0-24) 276-91-86.

014519

SPR ZED A M  c ią g n ik  s io d ło 
w y  R e n a u lt R-310, rok  p ro d . 
1985 o ra z  n a czep ę , ro k  p ro d . 
1986, p la n d e k a , na  p o d u s z 
k ach , d ł. 12,9 n a  zew . Tel. 
263-23-83, 9,00 - 20,00.

014528

SPRZEDAM  M ercedesa 123 
240D, rok 1980, ko lo r zielony, 
s ta n  idealny. C ena 8700, tel. 
(0-24) 28-58-440.

014544

ELEKTRONIKA
SPR ZED A M  PeCeTa. T anio , 
g w a ra n c ja . R o b e rt (0-24) 
262-99-11 łu b  0601-30-51-29.

014414

LAMINOWANIE
1DOKUMENTÓW

PŁOCK

STARY RYNEK 27 
tel. 262-77-66

SUPER RADIO TAXI

2640-777
czynny całą dobę

szybko - tanio - solidnie
bezpłatny dojazd do klienta 
zakupy na telefon

S erdeczn ie  zap raszam y

Ogłoszenia drobne zam ieszczone są również na stronach Internetu: http://www.plocman.pl/tygodnik_piocki7ogioszenia.htrm
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ARTYKUŁY BIUROWE 
NATELEFON

(024) 264 10 50

ZA P EW N IA M Y  P E ŁE N  
K O M FO R T PRACY

SA-738

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

ŁADA Si 1A ©
A .EflCO TAVRIA NIVA

Kamień Stary 50 k. Gąbina 
tel/fax (0-24) 277-21-01

Sklep Firmowy

PŁOCK, Al. Jachow icza 10 
te l. 0601  - 3 1 0  - 6 4 3

Zapraszamy 7 dni w tygodniu.

ROR
A  vista

Rachunki bieżące 
Od 1 do 6 dni

14,5% - kapitalizacja miesięczna

8,0%*

stopy negocjowane od 50.000zł
od 5.000zł** od lO.OOOzł**

1-tygodniowe 13,0% 13,5% 14,0%

2-tygodniowe 14,0% 14,5% 15,0%

1-miesięczne 17,0% 18,0%
3-miesięczne 18,0% 18,5% 19,0%
6-miesięczne 19,0% 19,5%
12-miesięczne 20,0% 20,5%
24-miesięczne 20,0% 20,5% 21,0%
36-miesięczne 20,5% 21,0% 21,5%

* Dla podmiotów gospodarczych kapitalizacja miesięczna.

Od 50.000 x\ stopy procentów  wszystkich lokat sq negocjowane.

**Dotyczy lokat osób fizycznych.

L o k a ty  term in o w e  w  P B K  SA

• bezpieczna inwestycja,
• pewny dochód,
• atrakcyjne oprocentowanie.

P B K
Powszechny Bank Kredytowy SA 

w Warszawie
Filia w Płocku, ul. Tysiąclecia 10 

tel. 63-00-63 SA-572

Komunikat

Z a r z ą d u  G m i n y  w  N o w y m  D u n i n o w i e
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w skali 1:1000 dla zespołu zabudowy letniskowej obejmujący teren działek nr nr 49/2, 
49/3, 49/5, 49/6, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11 położone we wsi Lipianki.

Przedmiotem planu jest uszczegółowienie ustaleń obowiązującego planu ogólnego zago
spodarowania przestrzennego gminy w zakresie sposobu podziału na działki, zasad ob
sługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski na piśmie należy składać w termłnie do 19 stycznia 1998r. w Urzędzie Gminy 
w Nowym Duninowie w pokoju nr 18 w godzinach urzędowania.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Za Zarząd 
Wójt Gminy

mgr inż. Paweł Goliszek

PHU "AMIMAX" 
C.H. "TAYGER" 
Pawilon nr 3
(od ul. Bielskiej)

i®1 Akcesoria 
komputerowe 

K3r’ Gry 
i®” Programy 
i®  Literatura 
i® Filtry

przeciwprzepięciowe 
ACAR

KONSOLE 
PLAY STATION

m> Gry 
©> Akcesoria

ZAPRASZAMY 
Pn-Pt 1 000-1800 
sob. 1000-1400 14505

GUIMTh ER - MWK
oferuje

BRAM Y GARAŻOW E, 
BRAM Y PR ZEM YS ŁO W E, 

KRATY ROLOW ANE, 
DRZWI

PRZECIW POŻAROW E
Autoryzowany przedstawiciel

Zakład Budowlany 
Jerzy Garstka 
Grabina 10, 

tel. 264-79 97

W Y K O N U JE M Y :
ro b o ty w y k o ń c ze n io w e , 

suchy ty n k , panele, 
g ła d ź, g la zu ra

14470

SA-2

Straż

* 3 *
E ul. Gwardii Ludowej
nr*---------------------------

I
Technikum
Elektryczne

Kolumna
Transportowa

1

A
Tutaj od listopada jest

Hurtownia opon, 
filtrów, akumulatorów. 

Serwis opon do samochodów 
osobowych i ciężarowych

Płock, ul. Bielska 59
(wjazd od nowej Przemysłowej)
tel. 268-68-99,268-25-67

SA-776
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T
i
1
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09-400 PŁOCK, ul. Kostrogaj 5 
Dział Handlowy (0-24) 264-17-37 

Dział Sprzedaży i Magazyn 264-52-94 
fax (0-24) 264-52-95 

internet: www.ALFA-TECH.com.pl

cirPASY RUNOW E
^  USZCZELNIENIA 
^TECH NICZNE: ^

\ v y
T S .

INCO
VERllAS

O D D M A ŁY :
87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 87 62-510 KONIN, ul. Spółdzielców 12

/^ \ l  tel/fax (°54) 36-21 "95 tel/fax (0-63) 43-70-78
SKIERNIEWICE, ul. Sobieskiego 53 99-300 KUTNO, ul. Korczaka 1
teł. 090-272-049 tel. (0-24) 253-30-36

— ---------------  ___----  SA-539 V

Zakład Energetyczny Płock
Ę  J T  CENTRUM HANDLOWE Sp z  o.o.

ul. O tolińska 15, 09-407 Płock 
w  tel. (0-24) 2665-600, fax (0-24) 2665-607

m p t fii i|||||| J|&t$ t s s  $$

Satysfakcja gwarantowana
- -  . :  ̂ ? a £1 !

1Osprzęt elektroinstalacyjny i AGD

TU B E Z  PR O W IZJI
dokonasz opłaty za światło

f SKLEP
09-400 Płock, ul. Królewiecka 14 

tel. (0-24) 2665-665

HURTOWNIA
09-400 Płock, ul. O tolińska 25 

_____ tel. (0-24)2665-662

SI D ING
Wykładziny elewacyjne 

import USA 
Sprzedaż i montaż

"yiLLA"
Płock, ul. Graniczna 52c 

tel. 262-58-30, 262-26-02

NAJNIŻSZE CENY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Płocku, ul. Polna 7

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Płocku. 
Przetarg odbędzie się 27 stycznia 1998r. o godz. 12,00 w Spółdzielczym 
Domu Kultury przy ul. Krzywoustego 3.

Materiały przetargowe dostępne są w Miejskim Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej - ul. Polna 7, pokój nr 12 od dnia ogłoszenia.

___ ______________ SA-4

Administracja 
Budynku PSL 

w Płocku
przy ul. Bielskiej 57a
posiada do wynajęcia
dwa pokoje na cele biurowe.

Tel. 262-90-20 lub 
262-93-75.

SA-3

NIEPOWTARZALNA OKAZJA ! 

A T N  J E * L I  Z A M Ó W I S Z  ! !

I kn TERRAZYT
P R O D U C E N T

a
©TRZYMASZ 1C% C A C A T  CENOWY

oferta ważna tylko do końca stycznia 1998 roku

ZAPRASZAMY DO NASZEGO 
BIURA HANDLOWEGO

PŁOCK, ul. Piękna 4,
tel/fax 024-268-36-22, tel. 264-46-28

NIE PRZEGAP TEJ SZANSY !
SA-7

Komornik Sądowy Rewiru l-szego 
przy Sądzie Rejonowym w Płocku

podaje do publicznej wiadomości, iż 26 stycznia 1998r. o godz. 13,30 
w Sądzie Rejonowym w Płocku, sala nr 12 

na wniosek Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
odbędzie się ll-ga licytacja nieruchomości

należącej do Andrzeja i Sabiny małż. Chmielewskich, zam. Żochowo Góra.
Licytacji zostanie poddana nieruchomość zabudowana o pow. 3,7 ha, położona we wsi Żochowo Stare. 
W skład w/w nieruchomości wchodzi:
1/ Budynek m ieszkalny - parterowy, m urow any z cegły cementowej, otynkow any z dachem  

dw uspadow ym , kryty eternitem.
2/ Budynek gospodarczy - m urow any z cegły cementowej i palonej, nieotynkow any z dachem  

dw uspadow ym , kryty eternitem.
3/ Stodoła - m urow ana z pustaka betonowego, dach drew niany kryty eternitem.
4/ M asarnia - budynek parterow y niepodpiwniczony, budow any z pustaka żużlowego,

nieotynkowany. Ściany w ew nątrz tynkowane, strop podw ieszony z płyty pilśniowej twardej. 
Budynek w yposażony w  instalację elektryczną oświetleniową oraz technologiczną.

Nieruchomość oszacowana na kwotę 60.000,00 zł.
Cena wywoławcza - 40.000,00 zł.

Przystępujący do przetargu winien złożyć na jeden dzień przed licytacją wadium w wysokości 10% 
kwoty oszacowania.

SA-1

CENTRAL SOYA
Pasze i koncentraty najwyższej 

jakości dla trzody, bydła i drobiu
poleca Oficjalny przedstawiciel 

, ul. Otolińska 29a , tel. 2 6 8 -5 5 -4 2 , GSM 0 6 0 1 -3 1 -0 6 -3 1

D o w ó z  t o w a r u  
do klienta

SA-828-1

Taśmy samoprzylepne 
i pakowe

Import USA i WŁOCHY
Płock ul. Graniczna 52C 

tel. 262-26-02, tel/fax.262-58-30

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

IN S - BUD
09-400 Płock, ul. Dworcowa 20 

tel/fax. 262-23-57 
tel.264-40-75

OFEHUJ€M¥
Roboty ogólnobudowlane w pełnym zakresie

Wyroby kowalsko-ślusarskie, bramy, balustrady, ogrodzenia 
Części do samochodów zachodnich

P O Z O S T A Ł E  R O B O T Y  Ś LU S A R S K IE

uto arket
SA-769

SA-95I

T Tw3>I «f f e t u j e

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 

oficjalny przedstawiciel
wWBeneSe^o«»*e
. J K * - " - ' • *

KRAKOWSKIEJ I ŚLĄSKIEJ \ .  ospiw  ̂ w Wa , e^  
FABRYKI KABLI \ ^

Płock, ul. Kostrogaj 14 (teren Chemii) \ ' (^ffóWKOWE)
tel./fax264-16-44, tel.262-20-30 \ * ° _  ŚWIETLUVV _

Ceny do negocjacji ]

’INVEST - LEASING" s.c.
Płock ul. Bielska 57 A 
tel/fax 262-08-37; 263-23-15; 264-78-04
LEASING OPERACYJNY

-  środki transportu
- wszelkie maszyny i urządzenia
- sprzęt komputerowy

NAJTAŃSZA OFERTA !!!

NlVl ^r&$tyQZnia 199$ TygaJnilf JPłąęjęi 21

http://www.ALFA-TECH.com.pl


Piłkarze w Grand Prix

Pływanie

Będą Mistrzostwa Polski?
Około 100 zawodników w trenera płockiej Iskry Kazimierza 

dwóch kategoriach wiekowych (ro- Zygnera. Najlepsza w płockiej eki- 
czniki 1983 i 1984) uczestniczyło w pie Agnieszka Gapińska wygrała 
III ogólnopolskich zawodach pły- na dwóch dystansach: 50 metrów 
wackich, które odbyły się na base- delfinem i 200 m zmiennym, także 
nie płockiej Jagiellonki. Wzięli w dwukrotnie - na 50 m dowolnym

nich udział przedstawiciele klubów 
z Łodzi: Startu, Delfina, 149 i Trójki 
oraz Torunia: Delfina i UKS 30. 
Wprawdzie swój pobyt awizowało 
jeszcze więcej klubów, ale część z 
nich musiało odwołać przyjazd ze 
względu na złe warunki drogowe.

Z bardzo dobrej strony na tych 
zawodach pokazali się podopieczni

oraz delfinem - wygrywał Marcin 
Filipkowski. Na pierwszych miej
scach meldowali się także: Marta 
Miszczyńska (50 m dowolnym) i 
Iza Pastygier (50 m klasycznym).

Wydaje się, że praca płockich 
trenerów z młodymi pływakami za
czyna odnosić coraz większe sukce
sy, nie tylko sportowe. Obecny na

zawodach prezes Polskiego Związ
ku Pływackiego Krzysztof Usielski 
obiecał, że po wybudowaniu trze
ciego basenu w Płocku (koło Szkoły 
Podstawowej Nr 22 na Podolszy- 
cach) pomoże w zorganizowaniu w 
naszym mieście Mistrzostw Polski 
w jednej z młodszych kategorii wie
kowych. Trzymamy za słowo, panie 
prezesie.

Podczas imprezy uhonorowano 
okolicznościowymi odznakami PZP 
ludzi, którzy w szczególny sposób 
wpłynęli na propagowanie płockie
go pływania. Otrzymali je: prezy
dent Płocka Dariusz Krajowski- 
Kukiel, wiceprezydent Zygmunt 
Buraczyński, dyrektor Miejskiego 
Zespołu Obiektów Sportowych 
Krzysztof Ganc, naczelnik wydzia
łu kultury, sportu i turystyki UM Ja
dwiga Wojnarowska, naczelnik 
wydziału oświaty Dorota Kowal
kowska, dyrektor SP Nr 17 Piotr 
Nowicki, kierownik pływalni przy 
ul. Kobylińskiego Teresa Cicho
cka, trener Iskry Kazimierz Zygner, 
nauczyciele pływania Wojciech 
Adamek i Ryszard Mikuła, kie
rownik działu sportowego Gazety 
na Mazowszu Grzegorz Szkopek 
oraz Tomasz Szatkowski z ‘Tygo
dnika Płockiego”.

T.Szat
fot. P. Lewandowski

Najmłodsi piłkarze ZKS Petro
chemia Płock, urodzeni w latach 
1983-87 w styczniu i lutym 1998 
wezmą udział w cyklu turniejów o 
tytuł Grand Prix Polski w szkoleniu 
młodzieży. Zawody będą rozgrywa
ne systemem “co tydzień inny rocz
nik”. Jako pierwsi zaczynają w 
dniach 10 i 11 stycznia 1998 pod
opieczni trenera Cezarego Raczko
wskiego, urodzeni w roczniku 1986. 
Kolejny termin 17 i 18 stycznia to 
daty rozgrywek rocznika 1983 pro
wadzonego przez Krzysztofa Go
styńskiego, a w dniach 24 i 25 sty
cznia grać będą wychowankowie 
Jana Franke, rocznik 1984. Po fe
riach zimowych swoją szansę dosta
ną zawodnicy Krzysztofa Wacha- 
czyka z rocznika 1985, którzy grać 
będą 14 i 15 lutego, a turniej zosta
nie zakończony 21 i 22 lutego po 
zawodach rocznika 1987, w których 
reprezentować będą Petrochemię 
zawodnicy Michała Pesty.

Petrochemia wystawiając druży
ny we wszystkich kategoriach wieko
wych będzie poważnym kandydatem 
do tytułu Grand Prix, ponieważ w tej 
klasyfikacji liczyć się będą tylko klu
by występujące we wszystkich rocz
nikach. Najgroźniejszymi przeciwni
kami w walce o tytuł będą: Lechia 
Gdańsk, Warta i Lech Poznań, GKS

Katowice, Ruch Chorzów, Polonia 
Warszawa oraz gospodarze turnieju 
- Trójka Ciechanów.

W turnieju w każdej kategorii 
wiekowej weźmie udział po 16 dru
żyn z całej Polski. Nagrodą za 
zwycięstwo jest sprzęt sportowy 
wartości 5000 zł. Trenerzy grup 
młodzieżowych i dziecięcych po
stanowili sami zorganizować środ
ki finansowe na udział w ciecha
nowskiej imprezie. Już zebrano 
5300 zł. 2000 zł przeznaczył pre
zydent miasta Płocka, 1500 zł Wy
dział Spraw Obywatelskich UW w 
Płocku (pokrywa koszty uczest
nictwa w turnieju zawodników, 
którzy są reprezentantami woje
wództwa). Resztę przekazały oso
by prywatne: Józef Osmański, Ze
non Petera, Bogdan Małowiejski i 
Krzysztof Iwanowski.

Szkoleniowcy grup młodzieżo
wych ZKS Petrochemia serdecz
nie dziękują władzom miasta i wo
jewództwa oraz osobom prywat
nym i oczywiście obiecują walkę 
o najwyższe laury.

O wynikach turniejów będziemy 
informować czytelników na bieżą
co, bowiem nasza redakcja objęła 
walczące w Ciechanowie płockie 
ekipy patronatem prasowym.

Jol.

Gostynińska liga koszykówki
Trwają rozgrywki VI edycji Gostynińskiej Ligi Piłki Koszykowej. Oto 

wyniki spotkań z 13 grudnia:
ZEP RE - ASPK II 73:43, LO II - PEKUM 106:25, ASPK A-S - Ragost 

TE 76:65, ZEP RE - Budowlanka 117:15, LO I - LO III 141:86, ASPK A-S 
- LO II 85:57, ZEP RE - PEKUM 80:43, ASPK II - Budowlanka 94:74

Warto zwrócić uwagę na mecz pomiędzy ASPK Auto Serwis a drużyną 
Ragostu. Spotkanie to było bardzo zacięte i wyrównane. Serwach - najskutecz
niejszy zawodnik ligi - został skutecznie wyłączony z gry przez dobrze pilnują
cego go Muszalika, zdobywając w całym meczu zaledwie 3 pkt.

Personalne decyzje
Wśród licznych spraw, jakimi w 

końcu grudnia ubr. zajmował się Za
rząd Miejskiego Klubu Sportowego 
“KUTNO”, do tych, które mogą 
zainteresować również kibiców, na
leżą z pewnością decyzje dotyczące

Andrzej Pietrzak

Słazuomir Podemski

obsady na 1998 rok “trenerskich 
urzędów”.

Baseballową drużynę seniorów 
powierzono Andrzejowi Pietrzako
wi, czołowemu zawodnikowi i jedno
cześnie dotychczasowemu trenerowi 
klubowego zespołu kadetów.

Szkolenie bezpośredniego zaple
cza I drużyny - juniorów kontynuo
wać będzie Tomasz Żeberkiewicz.

W strukturze sekcji baseballu 
postanowiono utworzyć stanowisko 
trenera - koordynatora, na które po
wołano Sławomira Podemskiego - 
jeszcze do niedawna czynnego za
wodnika, wielokrotnego reprezen
tanta kraju, absolwenta Akademii 
Wychowania Fizycznego.

Adam Pawłowski

Od 1 stycznia Ii-ligowy zespół 
koszykarek oficjalnie prowadzi 
Adam Pawłowski. Do tej pory pra
cował z młodszymi adeptkami piłki 
koszykowej. Mariusz Łybiński bę-

Miejski Klub Sportowy , 
“Kutno" zaprasza:

9 stycznia - piątek, godz. 16.30 - hala sportow a SP nr 9, ul. Jagiełły 
6, piłka koszykowa, klubow e derby młodziczek.

Z-dziś

dzie pomagał Adamowi Pawło
wskiemu oraz samodzielnie szkolił 
jedną z drużyn młodziczek. Żaczka
mi i drugim zespołem młodziczek 
będzie się zajmowała Elżbieta Mi
kołajczyk.

Wyrażenie podziękowania za 
pracę dotychczasowym trenerom i 
wręczenie nominacji nowym odbę
dą się: 12 stycznia - przed rozpoczę
ciem treningu baseballistów (Wal
demar Góralski, Andrzej Pietrzak, 
Sławomir Podemski) oraz 17 stycz
nia przed rozpoczęciem meczu piłki 
koszykowej o mistrzostwo II ligi 
MKS Kutno - ŁKS II Łódź (Jaro
sław Żak, Adam Pawłowski).

Z. Bartol

Aktualna tabela:
1. ZE P  RE G ostynin 7 0 14 570-284
2. A S P K  A uto-Serw is 6 0 12 559-302
3. L 0 I 5 2 12 512-393
4. PBO RAG O ST-TE 4 3 11 507-370
5. LO II 3 4 10 428-391
6. A S P K  II 2 6 10 422-564

7. PEKUM  Gostynin 3 3 9 324-399
8. LO III 0 7 7 368-598

9. B udow lanka .  0 5 5 163-484

Najskuteczniejsi:
1. Zbigniew Chorążek (ZEP RE) -173 pkt
2. Jeremiasz Matejek (ASPK A-S) -158 pkt
3. Michał Kiereś (LO II) -157 pkt
4. Kamil Kieszkowski (LO I) -152 pkt
5. Piotr Serwach (Ragost-TE) -149 pkt (t)

II Bizon Cup zakończony
Od 19 do 21 grudnia ubr.odby wał 

się w Płocku drugi już turniej badmin
tona Bizon Cup zorganizowany przez 
Spółkę Bizon oraz Klub Sportowy Bi
zon Płock. Łączna pula nagród w tym 
jednym z najważnieszych dla pol
skich badmintonistów turniejów wy
nosiła sześć tysięcy złotych.

Zawodnicy biorący udział w roz
grywkach dostarczyli obecnym w 
hali Politechniki Warszawskiej kibi
com wielu sportowych wrażeń.

W finale gier pojedynczych męż
czyzn spotkali się Jacek Niedźwiedzki 
z SKB Suwałki i Dariusz Zięba z AZS 
AGH Kraków. Trwający godzinę 
dwusetowy pojedynek był swoistym 
rewanżem za finały Mistrzostw Pol
ski, które odbywały się od 31 stycznia 
do 1 lutego ub. roku w Głubczycach. 
Wtedy 2:1 wygrał Niedźwiedzki. W 
czasie Bizon Cup spotkanie obu za
wodników było bardzo wyrównane. 
Po dwóch trudnych setach lepszy 
okazał się jednak Dariusz Zięba wy
grywając 2:0 (w setach 15:11, 
15:12). Rewanż się udał.

Kolejnym emocjonującym poje
dynkiem finałowym była gra pod
wójna mężczyzn. Debel w składzie 
Michał Łogosz - Bizon Płock i Da
mian Pławecki - AZS AGH Kraków 
spotkali się z parą Robert Mateusiak -

Dariusz Zięba - obaj z AZS AGH 
Kraków. Ten pojedynek, podobnie 
jak finał gier pojedynczych męż
czyzn, trwał godzinę. Obie pary od
dawały punkt za punkt, co za każdym 
razem wywoływało burzę oklasków. 
Po dwóch setach 2:0 wygrał debel 
Mateusiak-Zięba(15:13,15:11).

W grach singlowych kobiet naj
lepsza okazała się Dorota Grzejdak 
z Armatury Kraków, która w finale 
pokonała 2:0 (12:10, 11:7) Joannę 
Szleszyńską z SKB Suwałki.

W finałach gier podwójnych ko
biet zawodniczki płockiego Bizona 
Monika Boczek i Monika Bieńko
wska spotkały się z Małgorzata Jurą 
(Kolejarz Częstochowa) i Joanną 
Szleszyńską.

Oto zwycięzcy Bizon Cup ’97: 
Gry pojedyncze kobiet: Dorota 

Grzejdak - Armatura Kraków
Gry pojedyncze mężczyzn: Da

riusz Zięba - AZS AGH Kraków 
Gry podwójne kobiet: Małgo

rzata Jura - Kolejarz Częstochowa i 
Joanna Szleszyńską - SKB Suwałki 

Gry podwójne mężczyzn: Ro
bert Mateusiak i Dariusz Zięba - 
AZS AGH Kraków.

Po zakończeniu turnieju Klub 
Sportowy Bizon Płock otrzymał 
okolicznościowy puchar za zajęcie

pierwszego miejsca w wojewó
dztwie w sporcie dzieci i młodzieży. 
Warto również zaznaczyć, że Bizon 
znalazł się na sześćdziesiątym miej
scu w klasyfikacji ogólnopolskiej 
wyprzedzając takich potentatów w 
szkoleniu młodych sportowców z 
płockiego, jak ZKS Petrochemia 
Płock czy Budowlani.

Warto przypomnieć, że KS Bizon 
jest spadkobiercą sześćdziesięciolet
niej tradycji takich klubów jak: Stal, 
KS Masovia, Gwardia i ZKS Stal.

Jak napisali w okolicznościo
wym folderze organizatorzy Bizon 
Cup ’98 “w różnych okresach dzia
łały prężnie sekcje piłki nożnej i ręcz
nej, kolarstwa, brydża sportowego, lek
kiej atletyki, strzelectwa i boksu. Po 
pewnym okresie zahamowania, w 1987 
roku ZKS Stal wznowił działalność w 
pełnych forniach organizacyjnych, prze
kształcając się następnie w 1996 roku w 
Klub Sportowy Bizon, działający pod 
patronatem Bizon Sp. z o.o. w Płocku.”

W tegorocznym, drugim już tur
nieju badmintona Bizon Cup wzięło 
udział 30 zawodniczek i 45 zawodni
ków ze wszystkich klubów biorących 
udział w rozgrywkach I ligi tej, nieste
ty, mało jeszcze popularnej w naszym 
kraju dyscypliny sportu. Po rozdaniu 
nagród i wygłoszeniu oficjalnych 
przemówień, wszyscy obiecali spot
kać się za rok na Bizon Cup ’98.

Jacek Danieluk
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Trampkarze w natarciu
Tuż przed  Świętami w  pięk

nej hali sportowej w  Sieradzu 
został rozegrany halow y turniej 
piłki nożnej o m istrzostw o m a
kroregionu centralnego w  kate
gorii "Kuchar, rocznik 1984". 
D rużyna z w ojew ództw a płoc
kiego w ystępow ała w  zaw odach 
w  roli faworyta, niestety nie 
udało się zwyciężyć przeciw ni
ków. Pow odem  była przede 
w szystkim  skandaliczna organi
zacja turnieju.

Płocczanie przyjechali do Sie
radza tuż przed godziną 11, a 
pierwszy mecz mieli rozegrać z 
reprezentacją Włocławka, która 
nie dojechała na zawody. Teorety
cznie drużyna z województwa 
płockiego powinna otrzymać 
punkty walkowerem, tym bar
dziej, że wcześniej w  taki sposób 
doliczono punkty drużynie z Ko
nina, której przeciwnik - zespół ze 
Skierniewic, także spóźnił się na 
wyznaczony mecz. A jednak w 
tym w ypadku organizator zade
cydował inaczej. Z godz. 12 na 11 
został przesunięty pojedynek z 
Koninem. I nie byłoby w  tym mo
że nic strasznego gdyby nie fakt, 
że kierownictwo płockiej ekipy 
nie zostało o tym poinformowane. 
Dopiero po zakończeniu meczu 
trener Tadeusz Prosowski dowie
dział się, że jego zespół grał z Ko
ninem, a nie z W łocławkiem, jak 
to było zaplanowane.

N a przebranie i wyjście na 
boisko nasi zaw odnicy mieli za
ledwie 5 min., a w szystko to po 
uciążliwej, trwającej 3,5 godziny 
podróży po bardzo oblodzonej 
naw ierzchni na trasie Płock - Sie
radz. Po 7 min. spotkania repre
zentacja Konina prow adziła ze

zm ęczoną płocką ekipą 4:0. 
Później było już nieco lepiej, ale 
do zwycięstwa zabrakło trochę 
czasu. Ostatecznie w pier
wszym , a zarazem  kluczowym  
dla późniejszego układu tabeli 
spotkaniu, OZPN Płock przegrał 
z OZPN Konin 3:5.

W następnych meczach gru
py II m łodzi płocczanie zade
m onstrow ali pełnię swoich m o
żliwości i kolejno pokonali: 
OZPN Włocławek 7:2 i OZPN 
Skierniewice 10:0. Pozostałe w y
niki grupy II: Konin - Skiernie
wice 3:0 (walkower, spóźnienie 
ekipy ze Skierniewic), Konin - 
Włocławek 6:3 oraz Skierniewice 
- W łocławek 5:4.

Ostateczna kolejność grupy II:
1. Konin 9 14-6
2. Płock 6 20-7
3. Skierniewice 3 5-17
4. Włocławek 0 9-18

W grupie I sieradzkiego tu r
nieju w ystąpiły reprezentacje: 
Łodzi, Sieradza, Piotrkowa i Ka
lisza. Wyniki spotkań: Łódź - 
Kalisz 6:6, Łódź - Piotrków 7:1, 
Łódź - Sieradz 2:0, Kalisz - Piotr
ków 8:4, Sieradz - Kalisz 4:2, Sie
radz - Piotrków 7:4.

Ostateczna kolejność grupy II:
1. Łódź 7 15-7
2. Sieradz 6 11-8
3. Kalisz 4 16-14
4. Piotrków 0 9-22

W myśl regulam inu płoccy 
piłkarze, którzy zajęli II miejsce 
w  grupie eliminacyjnej mogli 
walczyć tylko o III miejsce z d ru 
gą drużyną grupy I, czyli z re
prezentacją w ojew ództw a siera
dzkiego. W spotkaniu tym  nasi 
piłkarze nie dali żadnych szans

Charakterystyka 
klubów kibica

KSZO Ostrowiec Św.
barwy: potna rańczo w o-cza me 
Zgody: nie mają z nikim 
kosy: Granat Skarżysko, Korona 

Kielce, Broń Radom 
układy: Lech Poznań 
przydomek: Krzaki 
W porównaniu z sezonem 

1996/97fani z Ostrowca prezentu
ją  się o wiele lepiej. Liczba sza- 
likowców KSZO wynosi ok. 250- 
300 osób na każdym meczu, pod
czas gdy rok wcześniej było ich 
ok. 80-100 osób. Wyjątkiem było 
spotkanie z Petrochemią. Wów
czas szalikowców z Ostrowca by
ło prawie 300. Kibice KSZO je ż 
dżą na niektóre mecze swojej 
drużyny. Nie mają przyjaciół. Je
dyny układ mają z Lechem Po
znań. Jednak wróble ćwierkają, 
iż zerwanie tego układu je s t tyl
ko kwestią czasu, ponieważ jak  
twierdzą fa n i KSZO, Kolejarze z 
Poznania nie traktują ich zbyt 
poważnie. Do Płocka przyjecha
ła ok. 30 osobowa grupa ostro
wieckich kiboli.

MKS Zagłębie Lublin
barwy: miedziano-biało-zielone 
zgody: Arka Gdynia, Zawisza 

Bydgoszcz
kosy: Śląsk, Chrobry, Miedź, Le

gia, Widzew i inni
układy: nie mają z nikim 
Liczba szalikowców Zagłębia os

cyluje w granicach 80-100 osób, 
wyjątkiem są mecze z Legią, Widze
wem i Śląskiem Wrocław. Wówczas 
liczba fanów zasiadających w “mły
nie" wzrasta nawet do 500. Mimo 
niewielkiej liczby szalikowców, fani 
Zagłębia jeżdżą na wszystkie (z wy
jątkiem Warszawy) mecze swojej 
drużyny.

Przykre wspomnienia sprzed

kilku lat, kiedy to Lubinianie zaata
kowali przed stadionem Legii kibi
ców “wojskowych ”, a następnie z 
myśliwych stali się zwierzyną, nie 
pozwalają fanom Zagłębia wybrać 
się na mecz do stolicy. W Płocku 
było ich 20 + ok. 15 osób z Zawiszy.

Świąteczne życzenia 
z Głogowa

Od kibiców Chrobrego otrzyma
liśmy kartkę z następującą treścią: 
“Wesółych Świąt, wszystkiego co 
najlepsze w nadchodzącym Nowym 
Roku, Mistrzostwa Polski w piłkę 
ręczną oraz gry w pucharach piłka
rzy nożnych życzą Petrochemii i jej 
kibicom fani Chrobrego Głogów. ” 

Serdecznie dziękujemy.

Kilka słów 
o naszych flagach
Oglądając w telewizji mecze 

piłki nożnej zapewne zauważyli
ście, jakie fantastyczne flagi mają 
kibice innych klubów (również 
polskich). A my? W ciągu całego 
roku “dorobiliśmy” się zaledwie 
jednej nowej flagi, a w samej tylko 
rundzie jesiennej straciliśmy ich 
aż trzy!

Dwie flagi tj. “Ultras Podo- 
Iszyce” i “Naftiarze” są obecnie 
w posiadaniu kibiców warsza
wskiej Legii. Większość z nas wi
działa je  odwrócone do góry no
gami podczas transmisji telewizyj
nej ze stadionu przy ul. 
Łazienkowskiej, ale niewiele osób 
zna kulisy przejęcia naszych falg  
przez Legionistów. A oto fakty. Na 
mecz Petrochemia-Arnika Wronki 
przyjechało kilku Warszawiaków. 
Usiedli oni między płockimi kibi
cami i obserwowali cały czas f la 
gę “Ultras Podolszyce”. Po za-

zespołowi z Sieradza i po dobrej 
grze zwyciężyli 8:2. W meczu o I 
miejsce Łódź pokonała Konin 
5:0, o V-Kalisz w ygrał 4:2 ze 
Skierniewicami, a o VII miejsce 
W łocławek pokonał 4:2 repre
zentację P iotrkow a. Trzeba tu  
koniecznie dodać, że dwaj re
prezentanci naszego w ojew ó
dztw a M arcin Baranow ski (Pe
trochem ia) i Kamil N ow icki 
(Krośniewianka) zdobyli ty tu ł 
króla strzelców  po strzeleniu po 
11 goli.

W płockiej drużynie w ystąpi
li także: Michał Lemanowicz (2), 
Tomasz Marciniak (1), Radek Pe
tera (1), Maciej Błaszczyk (1), 
Piotr Skierkowski (1), Łukasz 
Kalaszczyński (1), H ubert Pa
włowski, Konrad M uszyński, Ja
rosław Bień, Bartek Sielewski - 
wszyscy Petrochemia oraz Krzy
sztof Durgo i Przem ysław Do
mański z Krośniewianki.

Ostateczna kolejność turnieju:
1. OZPN Łódź, 2 OZPN Ko

nin, 3. OZPN Płock, 4. OZPN 
Sieradz, 5. OZPN Kalisz, 6. 
OZPN Skierniewice, 7. OZPN 
Włocławek, 8. OZPN Piotrków.

Podobny turniej zostanie 
rozegrany 28 lutego 1998r. w Ko
ninie. N am  nie pozostaje nic in
nego jak mieć nadzieję, że orga
nizatorzy staną na wysokości za
dania i obejdzie się bez 
organizacyjnych niedoróbek. Ty
dzień wcześniej, bo 21 lutego 
OZPN Płock organizuje dorocz
ny mem oriał Tymowicza. Na ra
zie jeszcze nie wiadom o, które 
roczniki w ystąpią w  tych zaw o
dach. Będzie to najpraw dopo
dobniej rocznik 1984 - kategoria 
Kuchara lub 1983 - kategoria Mi
chałowicza. Decyzję w  tej spra
w ie podejm ą w  najbliższych 
dniach sżefowie OZPN.

“Mikołaj 
na wodzie”

W  dniach 17 i 18 grudnia na Pływalni M iejskiej przy ul. Koby
lińskiego odbyła się im preza zat. “M ikołaj na w odzie” . W zięło w 
niej udział 350 m łodych pływaków.

Pierwszego dnia swoje umiejętności prezentowały dzieci uczęsz
czające na kursy pływackie oraz przyjaciele basenu. 18 grudnia 
pokaz swoich um iejętności dali uczniowie klas trzecich, objętych 
obowiązkową nauką pływania. Zresztą nie tylko oni. Z dobrej stro
ny pokazali się także drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej N r 16 
(klasa II c), z których wielu wcale nie ustępowało o rok starszym 
kolegom czy koleżankom. Cieszy fakt, że dzieci z płockich szkól

Łukasz Pijanowski otrzymuje prezent gwiazdkowy od Świętego Mikołaja 
i firmy ABC, która ufundowała słodkie paczki. fot. M. Malinowski

garną się do nauki pływania. N ic bowiem w tak znaczący sposób nie 
koryguje wad postawy i schorzeń kręgosłupa, jak  właśnie zabawa w 
wodzie.

Uczestnicy zawodów na zakończenie otrzymali paczki od 
Świętego Mikołaja.

(t)

kończonyn spotkaniu pojechali za 
właścicielem owej flagi aż pod 
sam blok, flagę mu zabrali, wsied
li do samochodu i odjechali w kie
runku stolicy. Drugą flagę także 
zabrali kibice Legii na meczu Pe- 
tra-Legia - metoda ta sama. Z ko
lei trzecią flagę ( “Międzytorze”) a 
raczej je j część z napisem “Torze” 
straciliśmy w Wodzisławiu Śl.

Kilku miejscowych małolatów 
korzystając z tego, że furtka na boi
sko była otwarta, wbiegło na bież
nię i zaczęło szarpać naszą flagę. 
Spóźniona reakcja fanów Petry 
zapobiegła utracie całej flagi. Ma
ła to jednak pociecha.

Jednak z całą świadomością 
stwierdzamy, że flagę tę stracili
śmy przez własną głupotę, gdyż 
można ją  było wywiesić od we
wnętrznej strony sektora. Rów
nież stracie flag  “Ultras Podo
lszyce” i “N a ftia rze” można by
ło zapobiec, gdyż dzięki 
uprzejmości działaczy naszego 
klubu mamy możliwość zostawia
nia flag  w magazynie klubowym.

Co się jednak stało to się nie 
odstanie. Jest to dla nas nau
czka, z której powinniśmy wy- 
ciągnąć odpowiednie wnioski.

Wracając do sedna sprawy. 
Przed nami jeszcze ponad dwa 
miesiące przerwy w rozgrywkach 
piłkarskich. Porozmawiajcie z 
kumplami, którzy chodzą na m e
cze i zróbcie wspólnie fajną f la 
gę Petry. Wystarczy kupić mate
riał, wyciąć litery, a później ju ż  
tylko zmobilizować babcie, ma
my czy siostry, żeby poświęciły 
trochę czasu na je j zszycie. Gdy 
na flagę złoży się kilka osób to 
koszty są naprawdę niewielkie. 
Dla właściciela lub właścicieli 
najładniejszej flag i redagujący 
“Kącik K ibica” ufundują nagro- 
dę-niespodziankę. A więc kibice 
- do dzieła.

Przygotowali: 
Peter & Fanatycy Petrochemii

Piłka ręczna

Petrochemia 
nadal bez porażki
Zespół płockiej Petrochemii nadal przewodzi w ta
beli I ligi piłki ręcznej mężczyzn. Z kronikarskiego 
obowiązku podajmy, że w ostatnich trzech dwume- 
czach Petrochemia zdobyła komplet punktów poko
nując: Spójnię Gdańsk 39:26 i 25:21, Czuwaj w Prze
myślu 37:24 i 28:18 oraz Grunwald w Poznaniu 28:23 
i 29:25. Po 16 kolejkach rozgrywek rundy jesiennej 
tabela wygląda następująco:
1. Petrochem ia 16 31 460-365
2. Iskra 14 24 497-354

3. W arszaw ianka 16 21 459-420

4. W ybrzeże 16 20 429-390

5. Spójnia 16 20 461-446

6. Ś ląsk 16 19 487-440

7. SPR
8. Pogoń

14 18 366-310

16 11 398-409

9. Paria 16 7 381-483

10. G runwald ■ 16 6 414-516

11. Czuw aj 16 6 414-530

12. San Pellegrino 16 5
i n

375-478

Do końca pierwszej rundy 
rozgrywek pozostały jeszcze 
trzy kolejki po dwa spotka
nia. Przypomnijmy, że 10 i 11 
stycznia Petrochemia spotka 
się z Anilaną Łódź, potem bę
dzie grać 17 i 18 stycznia z 
Wybrzeżem w Gdańsku i 
wreszcie ostatnia kolejka, 
niewątpliwie najciekawsza - 
24 i 25 stycznia. Przeciwni
kiem Petrochemii będzie 
Iskra Kielce i nie trzeba niko
go przekonywać, jak ważne 
będzie to spotkanie. Wszak 
w tym sezonie nie ma rundy 
play off i medal zdobywa się 
po walce w całym sezonie. 
Każdy punkt jest zatem bar
dzo ważny. Jak na razie Pe
trochemia straciła tylko 1 
punkt po remisie z Pogonią

w Zabrzu. Wszy
stkie pozostałe 
pojedynki wy
grała. Nieco go
rzej wypada 
Iskra Kielce, 
główny rywal do 
tytułu Mistrza 
Polski, która już 
straciła 4 punkty, 
a przypomnijmy, 
że zespół ten ma 
do rozegrania je

den dwumecz zaległy z SPR 
Lubin. Tak czy inaczej płoc
czanie mają na razie bardzo 
dobrą sytuację, a dorobku 
punktowego i przewagi 
nad rywalami nie można 
stracić. Runda rewanżowa 
będzie przecież trudniej
sza. Pojedynki ze Śląskiem 
będziemy rozgrywać we 
Wrocławiu, a z Iskrą, na 
koniec sezonu, w Kielcach. 
Być może jednak wszystko 
wcześniej się rozstrzygnie i 
nie trzeba będzie czekać do 
ostatniej kolejki, by było 
wiadomo, jaki kolor m eda
lu przypadnie nam w tym 
roku. Mamy nadzieję, że 
będzie to złoto.

Jol.
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POZIOMO: 1/ statek towarowy, 5/ roślina ozdobna, szpilecznicą 7/ miano, 8/ 
trąd, 9/ hinduska tancerka, 10/ waga towaru bez ópakowania, 13/ część końskiej uprzę
ży, 14/duży statek żaglowy z XV wieku, 19/ zarządzający dobrami książęcymi, 20/ 
dopływ Warty, 21/ wydalenie ucznia ze szkoły.

PI ON O WO: 1 / duży, trójkątny żagiel, 2/ dawniej używany zegarek kieszonkowy, 
3/ lek wzmacniający syntezę białek w narządach, 4/ herbata w jęz. rosyjskim, 5/ pol
ska aktorka (“Człowiek z żelaza”), 6/ duży jadowity wąż, 11/kopuła spado

chronu wspak, 12/ krakwa lub 
cyranka, 15/ szata liturgiczna, 
16/ substancja z glonów mor
skich, 17/ poręka na wekslu, 
1.8/ rozpoczyna walkę bokser
ską.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru 
nadeślą na adres redakcji (PŁOCK, 
STARY RYNEK 27) rozwiązania 
na kartkach pocztowych z dopi
skiem “KRZYŻÓWKA nr 51” we
zmą udział w losowaniu nagród 
książkowych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 48:
Poziomo: 1/ baryt, 5/ kler, 7/ 

rózgą 8/ renta, 9/ diagnoza, 10/ za
spy, 13/ trał, 14/ Nassau, 19/ ra
rytas, 20/ lody, 21/przypadek.

Pionowo: 1/ bursztyn, 2/ 
renesans, 3/ tradycja, 4/ Azja, 5/ 
kamy, 6/ Eliza, 11/ ersted, 12/ 
kłusak, 15/ Amor, 16/ szyp, 17/ 
uraz, 18/krup.

Za prawidłowe rozwiąza
nie krzyżówki nr 48 nagrody 
książkowe wylosowali:
1/ Mariola Malinowska, 
zam. 99-300 Kutno, ul. Olimpijska 
2/ Edward Kalinowski, zam. 09- 
407 Płock, ul. Piaska 
3/ Sebastian Rosiński, zam. 09- 
200 Sierpc, ul. Narutowicza
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1. ANAKONDA

prod. USA 1997, thriller, 
wyst: Jennifer Lopez, Ice Cube, 
Erie Stoltz, dystr.ITI

To miała być rutynowa wypra
n a  w głąb amazońskiej dżungli, 
może i niebezpieczna, ale przeży
wana z dreszczykiem emocji, ja 
ki towarzyszy prawdziwej przy
godzie. Celem miał być film  o le
gendarnym plemieniu, ukrytym 
gdzieś za kolejnym zakrętem rze
ki, ale dżungla na wyciągnięcie 
dłoni okazuje się jeszcze bardziej 
niebezpieczna niż myśleli Stevan 

\Cale (Erie Stoltz) i towarzysząca 
mu ekipa filmowa Terri Florens 

f (Jennifer Lopez). Zwłaszcza kiedy 
dołącza do nich łowca węży Paul 
Sarone (Job Yoight). Gdzieś tam 

|  wśród drzew kryje się ogromna 
anakonda, warta tysiące dolarów. 

I Sarone nie przebiera w środkach, 
■laby zmusić filmowców do udziału 
| w łowach. Stawką jest życie - wszak

! wąż zaatakuje każdego , kto naru
szy jego terytorium.

2. FAŁSZYWA PRZY JA 
CIÓŁKA /MY VERE BEST

(f r i e n d /
| prod. USA 1997, sensacja, 
jreż: Joyce Chopra, wyst: Jalcyn 

Smith. Jill Eikenberry, dystr.ITI
Nigdy nie było lepszych przyja

ciółek od Tiny i Barbary. Nic więc

i dziwnego, że na wiadomość o 
ślubie Tiny Barbara natychmiast 
przyleciała z rodziną do San 
sFrancisco. Ted, narzeczony Tiny 

1 okazał się człowiekim ujmują- 
\cym i bardzo bogatym, a do mał- 
Iżeństwa skłoniła go wiadomość o 
tym, że Tina oczekuje jego dziecka.

I Kiedy jednak okazało się, że cią- 
\ża je s t wymysłem przebiegłej 
\oszustki, Ted żąda od żony opu- 
\szczenia jego domu. Chwilę póź
niej ju ż  nie żył. Wkrótce potem 

lodziana w czerń wdowa znajduje 
\schronienie w domu Barbary. Na 
twarzy ma łzy, lecz w sercu tli się 

{kolejna mordercza intryga.

3. HEMOGLOBINA
prod. USA 1997, fantastyka, 

reż: PETER SVATEK, wyst: Rut- 
ger Hauer, Roy Dupuis, dystr. 
BEST FILM

Para głównych bohaterów 
Rutger Hauer (Blade Runner) oraz 
Ray Dupuis (Skreamers) ukazuje 
ubawione niesamowitymi efekta
mi specjalnymi losy rodu Van 
Damm. Wartka akcja wiedzie nas 
poprzez wieki i miasta na zagubio
ną wyspę, gdzie następuje rozwią
zanie dramatu naukowca, któiy nie 
bał się zostać stwórcą. Pełen 
grozy film, którym warto się prze
straszyć.

4. PINOKIO

prod. USA 1996, przygodo
wy, reż: Steve Barron, wyst: Mar
tin Landau, Jonatan Taylor Tho
mas, dystr. VISION

Dynamiczna i wzruszająca, 
zabawna i mądra opowieść o drew
nianym pajacyku, któiy chce stać 
się prawdziwym chłopcem. Pino
kio przeżywa niesamowite przy
gody, pokonuje najróżniejsze 
przeciwności i uczy się, że to co 
najważniejsze w życiu to miłość i 
przyjaźń. Opowieść o Pinokiu za
chwyca dzieci i dorosłych od

pokoleń, dziś w bardzo atrakcyj
nej formie, zrealizowana w spo
sób nowoczesny, trafiający do 
serc współczesnych dzieci. Pino
kio ożywa dzięki połączeniu 
najnowocześniejszej techniki f
komputerowej z mistrzostwemf 
animatorów ze słynnej firmy Jim a : 
Hensona - twórcy legendarnych 
Muppetów.

Hity ‘ Video-Centrum”:
1. ŚWIĘTY
2. DONNIE BRASCO
3. TURBULENCJA
4. WIELKI BIAŁY NINJA
5. SARA
6. POLUBIĆ CZY POŚLUBIĆ
7. SKANDAUSTALARRYFLYNT
8. ANAKONDA
9. MIŁOŚĆ

JAK NARKOTYK
10. GL1N1ARZ Z METROPOLII

Pytanie konkursowe:
Kto gra główną rolę w filmie I 

“Wielki Biały Ninja”?
1. Brad Pitt
2. Jim Carrey
3. Chris Farley

1Czytelnicy, którzy w ciągu 
10 dni od daty ukazania się tego/ 
numeru “TP” nadeślą na adres re-f 
dakcji (Płock, Stary Rynek 27) pra-, 
widłowe odpowiedzi na kartach 
pocztowych z naklejonym kupo-: 
nem, wezmą udział w losowaniu 
nagród: filmu na kasecie video oraz) 
dwóch abonamentów do wypoży
czalni “Video-Centrum”, każdy of 
wartości 10 zł.

Kasetę za prawidłową odpo-f 
wiedź na pytanie z listy przebojów1 
nr 263 wygrał:

Mariusz Pacholec 
Sierpc
ul. Królewska
Abonamenty do wypożyczalni 

“Video-Centrum” otrzymują:
1. Krzysztof Jarzyński 
ul. Gierzyńskiego 
09-407 Płock
2. Sławomir Kowalczyk 
ul. Kwiatowa
09-400 Płock
Po odbiór nagród zapraszamy! 

do redakcji.

Wiele ciekawych zdarzeń. 
Już na początku tygodnia zaskaku
jące spotkanie z kimś dotychczas 
nie żnanym osobiście, ale o którym 
wiele słyszałeś. Pod koniec roku 
jakby wszyscy nochę zmęczeni i 
zapału trochę mniej. Poradzisz 
sobie jednak z licznymi obowiąz
kami

W

Silna osobowość ten Twój 
partner. To mobilizuje. Musisz 
wiedzieć, że czeka Cię nie jeden 
jeszcze sprawdzian, ale masz szan
sę na pełne zwycięstwo. Nie piętrz 
niepotrzebnie trudności, tylko sta
raj się je rozwiązać jak najszyb
ciej. Odsuwaniem terminów nicze
go nie załatwisz. Niedziela bardzo 
udana.

l im i t

Najwyższy czas abyś pomy
ślał o zimowym wypoczynku. 
Może tym razem spędzisz czas ina
czej, gdzieś w górach, albo na 
wspaniałej zabawie karnawałowej 
w schronisku. Taka odmiana na 
pewno by się przydała. Jeśli poje- 
dziesz z Rakiem, będzie to wspa
niały wyjazd.

Szczęśliwi czasu nie liczą a ten 
coraz bardziej ucieka. Dlatego nie 
wystarczy patrzeć tylko w ka
lendarz, trzeba podjąć działanie, 
żeby nie obudzić się niedługo, że 
coś przeoczyłeś czy zapomniałeś. 
Egzaminy za pasem, na powodze
nie mogą liczyć tylko dobrze przy
gotowani. Taryfa ulgowa to coś, 
czego przecież nie lubisz.

Kocha się w Tobie nieśmiały 
Wodnik, próbuje różnych sposo
bów, by Cię zdobyć. Ty jakby już 
rozszyfrowałeś tę grę, ale to miłe 
być uwodzonym. Dlatego postaraj 
się przedłużyć ten stan, niech nie 
będzie to łatwe zwycięstwo. Mi
mo to propozycja kusząca, a czy
hający na swoją zdobycz partner 
uroczy.

Możesz naprawdę wiele zro
bić dla ukochanego Byka, ale jakoś 
z trudem Ci to przychodzi. Czy aby 
nie zbyt mocno przejmujesz się wy
imaginowanym rywalem? Na ra
zie Twoje akcje stoją mocno i nic 
nie zagraża Waszemu szczęściu. 
Niesprawiedliwymi podejrzeniami 
możesz wiele zepsuć, zastanów 
się zanim rozpoczniesz sobotnią 
awanturę.

Co dalej z realizacją sprawy, której 
się podjąłeś? Nie możesz teraz się wy
cofać, zanim nie doprowadzisz 
wszystkiego do końca. Są szanse 
na pełen sukces. Pamiętaj, potrzeba 
jeszcze tylko trochę wytrwałości. 
Nie obawiaj się wrogów. Łatwo dasz 
sobie z nimi radę, a poza tym wcale 
nie są groźni i dobrze o tym wiesz.

Uważaj, żeby w pogoni za 
drobiazgami nie zgubić rzeczy 
najważniejszych, a łatwo o to gdy 
uśpisz czujność i nabierzesz prze
konania, że do tej pory wystarcza
jąco się starałeś. Przecież kochasz i 
jesteś kochany, a to największe z 
ludzkich szczęść.

Twoje pasje ostatnio się zmie
niają i chyba zbyt szybko działasz, 
chaotycznie, w sposób niezorgani- 
zowany i tracisz na tym. Ale od 
przyszłego tygodnia wszystko się 
zmieni. Problemy dnia codziennego 
przestaną Cię nękać i najważniejsze - 
wróci ukochany Rak. Przyjmij go i 
nie zadawaj pytań, choć to trudne.

Kilka ciekawych propozycji, a' 
z nich najważniejsząjest wyjazd w 
nieznane i to z kimś, o którym 
wcześniej marzyłeś. A więc udało 
się, teraz wszystko zależy od 
Ciebie. Tylko czy potrafisz roze
grać tę partię właściwie? Na 
początek wykaż pewną powścią
gliwość, choć to bardzo trudne. I 
nie martw się zawczasu o rezultaty.

Daj odczuć Strzelcowi, że Cię do
tknął swoim zachowaniem i że nie ży
czysz sobie, aby tak postępował. 
Może ta lekcja przyniesie jakiś 
skutek. Masz spore szanse popra
cować nad jego edukacją i chyba 
warto. Zastanów się co dalej, jeśli 
chodzi o związek z Rybą czy na
prawdę jest to właśnie to, czego szu
kasz? Niebawem okazja do konfrontacji 
wyobrażeń z rzeczywistością

Ktoś, kogo spotkasz w 
czwartkowe popołudnie, bardzo 
Cię zaintryguje. Jego powierz
chowność i osobowość robią wra
żenie, ale uważaj, to wytrawny 
gracz, nie daj się podejść. Masz 
trochę doświadczenia, ale to nie 
wszystko. Tym razem będzie wie
le do wygrania i wiele do 
stracenia. Jak z tego wybrniesz? 
Najważniejsze, to nie działać po
chopnie.

”Mazowsze” w Katedrze

Wydarzeniem artystycznym wysokiej rangi w okresie świąteczno-no- 
worocznym był koncert chóru Zespołu Pieśni i Tańca ”Mazowsze ”, W 
dostojnych murach Bazyliki Katedralnej wyjątkowo pięknie zabrzmiały 
kolędy, wywołując zachwyt i wzruszenie tłumnie przybyłych płocczan.


